
                         
           

          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
        ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

        
 
 
  

 Ивањица, 29 децембар  2016                                                                              Година IX – Број 15 
  
 
 

 

 

 

 
 



2   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 



                                                                                                                                           3 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 



4   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 



                                                                                                                                           5 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 



6   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 



                                                                                                                                           7 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 



8   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 



                                                                                                                                           9 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 



10   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 



                                                                                                                                           11 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 



12   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                           13 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 
 



14   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                           15 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 
 



16   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                           17 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 



18   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                           19 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 



20   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 

 
 



                                                                                                                                           21 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 



22   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                           23 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 



24   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                           25 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 

 



26   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 

 
 



                                                                                                                                           27 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 



28   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                           29 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 
 



30   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                           31 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           33 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



34   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           35 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



36   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           37 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



38   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           39 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



40   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           41 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



42   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           43 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



44   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           45 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



46   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           47 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



48   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           49 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



50   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 
 



                                                                                                                                           51 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 



52   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           53 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



54   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           55 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



56   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           57 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



58   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           59 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



60   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           61 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



62   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           63 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



64   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           65 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



66   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           67 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



68   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           69 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



70   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           71 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



72   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           73 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



74   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           75 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



76   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           77 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



78   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           79 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



80   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           81 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 



82   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                           83 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 



84   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 
 



                                                                                                                                           85 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 
 



86   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                           87 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



88   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           89 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



90   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           91 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



92   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           93 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



94   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           95 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



96   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           97 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



98   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           99 
   

29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 



100   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 



                                                                                                                                           
101 

   
29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 

 
 
 



102   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                           
103 

   
29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 

 
 
 



104   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
105 

   
29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
107 

   
29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



108   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 

 



                                                                                                                                           
109 

   
29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 
 



110   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                           
111 

   
29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112   
  
 
Број 15                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     29 децембар 2016           
 
 

 

 
            На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/2016) и члана 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/08 и 
„Сл. лист РС“, 7/2012, 9/2012 и 13/2013) Скупштина општине Ивањица на својој шестој седници, одржаној дана 
28.12.2016. године, усваја следећи 
 
   

КАДРОВСКИ ПЛАН 
општине Ивањица за 2017. годину 

 
 

Кадровским планом општине Ивањица, утврђен је постојећи број службеника и намештеника на дан 
20.12.2016. године у Општинској управи општине Ивањица и у Општинском правобранилаштву општине Ивањица, 
као органима општине Ивањица који у радном односу имају запослене службенике и намештенике, као и потребан 
број службеника и намештеника у 2017. години. 

 
I Постојећи број службеника и намештеника у општини Ивањица, на дан 20. децембар 2016. године. 
 
 
Радна места  службеника и намештеника 
-на неодређено време- 
 

                          Број извршилаца 

Службеници:  
  
   
Положаји у првој групи 
(начелник Општинске управе) 
 

  1 

Положаји у другој групи 
(заменик начелника Општинске управе) 
 

 - 

Самостални саветник 
 

  13 

  9 
Саветник    
Млађи саветник 
 

 4 

Сарадник 
 

 6 

Млађи сарадник 
 

 - 

Виши референт 
 

 21 

Референт 
 

 2 

Млађи референт 
 

 1 

Намештеници:  
 

 
Прва врста радних места 

 - 

Друга врста радних места 
 

 - 

Трећа врста радних места 
 

 - 

Четврта врста радних места 
 

 4 

Пета врста радних места 
 

 4 

УКУПНО:  65 
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Радни однос на одређено време 
(повећан обим посла) 

                   Број извршилаца 

Службеници  

Самостални саветник 
 

 - 

Саветник 
 

 - 

Млађи саветник 
 

 6 

Сарадник 
 

 - 

Млађи сарадник 
 

 - 

Виши референт 
 

 1 

Референт 
 

 2 

Млађи референт 
 

 - 

Намештеници 
 

 

 
Прва врста радних места 

 - 

Друга врста радних места 
 

 - 

Трећа врста радних места 
 

 - 

Четврта врста радних места 
 

 1 

Пета врста радних места 
 

 - 

Укупно  10 

СВЕ УКУПНО:  75 

  

Радни однос на одређено време 
(у Кабинету председника општине) 
 

                       Број извршилаца 

Самостални саветник - 
Саветник - 
Млађи саветник - 

Сарадник - 

Млађи сарадник - 

Виши референт - 
Референт - 

Млађи референт - 

 
Прва врста радних места 

- 

Друга врста радних места - 

Трећа врста радних места - 
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Четврта врста радних места - 

Пета врста радних места 
 

- 

 

Приправници 
 

Број извршилаца 
 

Висока стручна спрема - 

Виша стручна спрема - 

Средња стручна спрема - 

  
 
 
II Планирани број запослених за 2017. годину 
 
 
Радна места  службеника и намештеника 
-на неодређено време- 
 

                        Број извршилаца 

  
Службеници: 
 

 

Положаји у првој групи                                                         1 

Положаји у другој групи                    
 

 1 

   
Самостални саветник                           13 
Саветник                                                 9 
Млађи саветник                                    9 
Сарадник                                                6 

Млађи сарадник   

Виши референт                                     21 
Референт                                                2 
Млађи референт                                  
 

 1 

 
Намештеници: 
 

  

Прва врста радних места   

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места 
Четврта врста радних места             

 4 

Пета врста радних места                     4 

УКУПНО  
 

 
71 
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Радни однос на одређено време 
(повећан обим посла) 
 

 Број извршилаца 

   
Самостални саветник   
   
Саветник    
  7 
Млађи саветник                         

Сарадник   

Млађи сарадник   
Виши референт                                           1 
Референт                                     1 

Млађи референт   
 
Прва врста радних места 

  

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места  1 

Пета врста радних места 
 

  

УКУПНО 
 

 
 

10 
 

 
СВЕ УКУПНО 

  
81 

  

Радни однос на одређено време 
(у Кабинету председника општине)                              
 

                        Број извршилаца 

  

Самостални саветник  - 

Саветник  - 

  - 
Млађи саветник   

Сарадник  - 

Млађи сарадник  - 

Виши референт  - 

Референт  - 
Млађи референт  - 

 
 
Прва врста радних места 

 - 

Друга врста радних места  - 

Трећа врста радних места  - 

Четврта врста радних места  - 

Пета врста радних места  - 
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Приправници 
 
 

 
 

Број извршилаца 
 

Висока стручна спрема 
 

 - 

  
Виша стручна спрема 

 - 

Средња стручна спрема 
 

 - 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 Број:110-16/2016 од 28.12.2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Александар Трипковић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007…83/2014-др.Закон), члана 11. 15. 15а. 15б. 15в. 
16. 17. и  18.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“ , број 62/2006, 47/11, 
93/12 и 83/16) и члана 39. став 1. тачка 3. Статута 
општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/2008 ... 
7/2012,9/2012 и 13/2013), Скупштина општине Ивањица 
на седници одржаној  28.12.2016. године,  д о н е л а   ј е 

 
                                                                     

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ ТАКСAMA 
 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уводе се локалне комуналне 

таксе ( у даљем тексту комуналне таксе) за коришћење 
права, предмета и услуга на подручју општине 
Ивањица, у складу са законом и утврђују се обвезници, 
висина, олакшице, рокови и начин плаћања.   

                      
Таксе из става 1. овог члана плаћају се по 

Таксеној тарифи локалних комуналних такса, која је 
саставни део ове одлуке. 

 
                                                                     Члан 2. 
Обавезник локалне комуналне таксе је физичко 

и правно лице - корисник права, предмета и услуга за 
чије је коришћење прописано плаћање локалне 
комуналне таксе. 
 

Члан 3. 
 Oбавеза из члана 1 ове одлуке настаје даном 
почетка коришћења права, предмета и услуга за чије 
коришћење је овом Одлуком прописано плаћање 
локалне комуналне таксе. 
 

Таксена обавеза траје док траје коришћење 
права, предмета и услуга. 
 

Члан 4. 
 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору; 
2. Држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина; 
3. Коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности;  

4. Коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења; 

5. Заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова. 

 
 

 
II ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА 

 
Члан 5. 

Локалне комуналне таксе  не плаћају се за 
коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација, органа и организација 
територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе. 

 
 

III УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ И РОКОВИ 
ПЛАЋАЊА 

 
Члан 6. 

Локалне комуналне  таксе из члана 4. тачке 1. 
ове Одлуке утврђују се у годишњем износу, а локалне 
комуналне таксе  из тачке 2, 3, 4, и 5. утврђују се 
сразмерно времену корушћења права, предмета и 
услуга. 

 
Члан 7. 

Корисник одређених права, предмета и услуга  
утврђених таксеном тарифом (обавезник таксе) дужан је 
поднети пријаву за утврђивање локалне комуналне 
таксе Општинском органу надлежном за наплату 
изворних јавних прихода у року од 15 дана од дана 
почетка коришћења права за које је овом Одлуком 
предвиђено да се такса плаћа годишње.  

 
Пријава се подноси сваке године најкасније до 

31. јануара текуће  године,  за коју се  подноси пријава. 
Уз пријаву за истицање фирме на пословном 

простору обвезник подноси и доказ о висини годишњег 
прихода. 

 
У случају да обвезник не поднесе пријаву у 

наведеним роковима надлежни орган за наплату 
изворних јавних прихода ће донети решење на основу 
акта органа који врши упис у регистар привредних 
субјеката као и на основу података других надлежних 
органа. 

 
Обвезник комуналне таксе уписан у евиденцију 

органа надлежног за вођење регистра привредних 
субјеката,  који обавља делатност на територији 
општине Ивањица, дужан је да о свакој промени у 
регистру, обавести  орган надлежан за наплату 
изворних јавних прихода у року од 10 дана од дана 
настанка промене. 

 
Члан 8. 

Рок за плаћање комуналне таксе је: 
 
1. за таксу из тарифног броја 1. 
-први квартал до 15. 02. текуће године, 
-други квартал до 15.05. текуће године,  
-трећи до 15.08. текуће године и  
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-четврти до 15.11. текуће године 
 
Обавеза плаћања комуналне таксе из тарифног 

броја 1 престаје са даном брисања привредног субјекта 
из регистра Агенције за привредне регистре. 

 
 

Члан 9. 
 Орган који је надлежан да врши обрачун и 

наплату таксе, води евиденцију обвезника таксе са 
подацима  о задужењу и наплати. 

 
Контролу обрачуна и редовне уплате, као и 

принудну наплату комуналне таксе врши општински 
орган надлежан за наплату изворних јавних прихода. 

 
IV KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

Ако не уплати комуналну таксу у року 
прописаном овом Одлуком или не пријави тачну 
промену података на начин и у роковима прописаним 
новом Одлуком, казниће се за прекршај новчаном 
казном: 

 
1. правно лице - од 10.000,00 до 50.000,00 

динара, 
2. предузетник - од 2.500,00 до 25.000,00 

динара, 
3. физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу - од 1.000,00 до 5.000,00 динара. 
 
За прекршај из става 1. овог члана може се 

наплатити казна на лицу места: 
1. правном лицу - 5.000,00 динара, 
2. предузетнику – 2.500,00 динара, 
3. физичком лицу и одговорном лицу у 
правном лицу – 1.000,00 динара. 
   

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

Ако је за коришћење одређених права, предмета 
и услуга за које се утврђује  комунална такса  потребно 
одобрење или дозвола, надлежни орган издаје такво 
одобрење. 

На основу издатог одобрења за коришћење 
права, предмета и услуга орган надлежан за наплату 
утврђује обавезу и врши наплату исте. 

 
 

Члан 12. 
На питања која нису уређена овом Одлуком, 

примењиваће се одредбе Закона о локалној самоуправи, 
Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији. 

 
Члан 13. 

                  У погледу начина утврђивања комуналне 
таксе, обрачунавања, застарелости, камате, за доцњу у 
плаћању, рокова за плаћање, наплате, принудне наплате, 
пореско прекршајног поступка и осталог што није 

регулисано овом Одлуком сходно се примењују 
одредбе Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

 
Локалне комуналне таксе приход су буџета 

општине.  
 
 
 

Члан 14. 
Доношењем ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о локалним комуналним  таксама  број: 434-
6/2012-01  и 434-6-1/2014-01 („Сл. лист општине 
Ивањица“  број 10/2012 и 14/2014 ). 

 
Члан 15. 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА  
Број:400-90/2016-01 

 
 
                                                                                           
                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                        
                                                   Александар Трипковић 
  
                                                                                                              
  

VI ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ 
КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 
 

Тарифни број 1. 
           1. Локалну комуналну таксу за истицање фирме 
на пословном простору плаћају: 
 
           1.1. Средња правна лица у смислу Закона о 
рачуноводству, као и предузетници и мала правна лица 
који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 
динара, осим предузетника и правних лица који 
обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и 
лица, производња и трговина нафтом и дериватима 
нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента,  мобилних и 
телефонских услуга, електропривреде,  казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека ,  
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од две 
просечне зараде. 
 
          1.2.  Велика правна лица у смислу закона о 
рачуноводству, осим правних лица која обављају 
делатности: банкарства , осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 
производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње цемента, мобилних и 
телефонских услуга, електропривреде, казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 
плаћају фирмарину на годишњем нивоу у износу oд три 
просечне зараде. 
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         1.3. Велика, средња и мала правна лица у смислу 
Закона о рачуноводству која обављају делатност: 
банкарства, осигурања имовине и лица,  производње и 
трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, телефонских услуга, 
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека, плаћају фирмарину на годишњем 
нивоу у износу десет просечних зарада. 
 
1.4. Велика, средња и мала правна лица у смислу Закона 
о рачуноводству која обављају делатност производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте: 
 А) на подручју КО Ивањица, плаћају фирмарину на 
годишњем нивоу у износу од десет просечних зарада 
Б) на подручју осталих КО, изузев КО Ивањица, плаћају 
фирмарину на годишњем нивоу у износу од пет 
просечних зарада. 
      
  1.5. Велика,средња и мала правна лица у смислу 
Закона о рачуноводству која обављају делатност 
поштанских услуга, плаћају фирмарину на годишњем 
нивоу у износу од шест просечних зарада. 
 
            2. Локалну комуналну таксу за истицање фирме 
на пословном простору, не плаћају предузетници и мала 
правна лица у смислу Закона  о рачуноводству , осим 
предузетника и правних лица који имају годишњи 
приход до 50.000.000,00 динара, а обављају делатности: 
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте, приозводње и 
трговине на велико дуванским производима, призводња 
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека. 
 
           Под просечном зарадом у смислу овог тарифног 
броја, сматра се просечна зарада по запосленом , 
остварена на територији општине Ивањица у периоду 
јануар – август године која претходи години за коју се 
утврђује комунална такса, према подацима републичког 
органа надлежног за послове статистике. 
 

Под фирмом се сматра сходно члану 16. Закона 
о финансирању локалне самоуправе сваки истакнути 
назив или име које упућује на то да правно или  физичко 
лице обавља делатност без обзира да ли се обележје 
налази са улице у ходнику, дворишту, на степеништу, 
улазним вратима или ма ком другом месту,  зграде, 
бараке и др. где се налази пословна просторија у којој се 
основна делатност или занимање упражњава. 

 
Делатности из овог тарифног броја 

подразумевају делатности  из важеће Уредбе о 
класификацији делатности.  
 

Пословним простором у смислу ове Одлуке 
ради плаћања комуналне таксе сматра се сваки простор 
који је наведен у регистрационој пријави и регистрован 
у Агенцији за привредне регистре као седиште правног 
лица или предузетника.  

 
Ако се на једном пословном објекту налази 

више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа 
само за једну фирму. 

 
Такса за фирму плаћа се како за седиште тако и 

за сваку пословну јединицу правног лица на територији 
Општине Ивањица. 

 
Порески обвезник који је према Одлуци о 

локалним комуналним таксама обвезник плаћања 
локалне комуналне таксе, плаћа локалну комуналну 
таксу за време привремене одјаве делатности. 

 
Уз таксену пријаву правна лица достављају и 

верификовано обавештење о разврставању по величини 
од стране Агенције за привредне регистре, у смислу 
Закона о рачуноводству и ревизији, као и Финансијски 
извештај за годину која претходи години за коју се 
утврђује комунална такса. 

 
Уз таксену пријаву предузетници достављају и 

документацију о исказаном годишњем приходу.  
 
Таксене обавезе из тарифног броја 1. 

ослобођени су државни органи и организације, јединице 
локалне самоуправе, јавне службе чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе  и чији се материјални 
трошкови финансирају из буџета Општине, основне и 
средње школе, установе социјалне заштите, установе 
здравствене заштите као и друга правна лица која се 
финансирају из буџета, предузетници који обављају 
делатност у области старих заната у смислу члана 3. и 
4. Правилника о одређивању послова који се сматрају 
уметничким и старим занатима односно пословима 
домаће радиности. 

 
Такса за истицање фирме утврђује се по 

пријави обвезника исте. 
 
У случају да обвезник не поднесе пријаву у 

наведеном року надлежни орган ће донети решење на 
основу акта органа који врши упис регистар као и на 
основу података других надлежних органа. 

 
Такса на истицање фирме плаћа се на уплатни 

рачун јавних прихода број 840-716111843-35 са 
позивом на број одобрења: 042 па ПИБ правног лица 
или 042 па ЈМБГ за физичка лица по моделу 97, а 
складу са Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 
са тих рачуна. 

 
 

Тарифни број 2. 
За држање моторних друмских и  прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 
приликом регистрације возила плаћа се комунална 
такса у следећим износима:  

 
1) за теретна возила:                                                                    

- за камионе до 2 т носивости  1.640,00 
динара,                  
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- за камионе од 2 т до 5 т носивости  
2.180,00 динара,       
- за камионе од 5 т до 12 т носивости  
3.820,00 динара,     
- за камионе преко 12 т носивости  5.450,00 
динара; 
 

2) за теретне и радне приколице за путничке 
аутомобиле 540,00 динара; 

 
3) за путничка возила: 

-до 1.150 cm3  540,00 динара, 
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.090,00 
динара, 
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm 3  1.630,00 
динара, 
-преко 1.600 cm 3 до 2.000 cm 3  2.180,00 
динара, 
-преко 2.000 cm 3 до 3.000 cm3   3.290,00 
динара, 
-преко 3.000 cm3 до 5.450,00 динара; 

 

4) за мотоцикле: 
-до 125 cm3  440,00 динара,                                 
-преко 125 cm3 до 250 cm3  650,00 динара,                                  
-преко 250 cm3 до 500 cm3  1.090,00 динара                                          
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3  1.320,00  
-преко 1.200 cm3  1.630 динара;                           

 

5) за аутобусе и комби бусеве  50 динара по 
регистрованом седишту; 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста 
терета: 
-до 1 т носивости  440,00 динара, 
-од 1 т до 5 т носивости  760,00 динара, 
-од 5 т до 10 т носивости  1.040,00 динара, 
-од 10 т до 12 т носивости  1.420,00 динара, 
-носивости преко 12 т  2.180,00 динара; 
 

7) за вучна возила ( тегљаче): 
-чија је снага мотора до 66 киловата  
1.630,00 динара, 
-чија је снага мотора од 66-96 киловата  
2.180,00 динара, 
-чија је снага мотора 96-132 киловата  
2.740,00 динара, 
-чија је снага мотора од 132-177 киловата  
3.290,00 динара, 
-чија је снага мотора преко 177 киловата  
4.380,00 динара; 
 

 

8) за радна возила, специјално адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјализована 
возила за превоз пчела  1.090,00 динара. 

 

Износ локалне комуналне таксе из овог 
тарифног броја ускађује се годишње са годишњим 
индексом потрошачких цена који објављује републички 
орган надлежан за послове статистике, при чему се 
заокружење врши тако што се износ до пет динара не 
узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на 
десет динара. 

 
 Таксу за држање моторних, друмских и 

прикључних возила осим пољопривредних возила и 
машина наплаћује Министарство унутрашњих послова 
приликом регистрације возила и уплаћује се на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-714513843-04 са 
позивом на број одобрења: 042 па ПИБ правног лица 
или 042 па ЈМБГ за физичка лица по моделу 97, а 
складу са Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 
са тих рачуна. 

 
Годишњи износ утврђених локалних комуналних 

такси из става 2. овог тарифног броја не може бити већи 
од највиших усклађених износа који објављује Влада 
Републике Србије на предлог министарства надлежног 
за послове финансија. 

 
Тарифни број 3. 

 
За коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности , плаћа се 
комунална такса: 

 
Испред пословних просторија динара по метру квадратном 

3.1. постављање тезги и заузимање 
простора за време вашара 

дневно по м2     1.000,00 

3.2. постављање тезги и заузимање 
простора осталим данима 

дневно по м2     100,00 

3.3. за делатност забавних паркова  ( 
рингишпил, циркуске шатре,аутићи  и 
слични објекти) 

дневно по м2       50,00 

3.4 привремено заузимање ради 
лагеровања огревног и грађевинског 
материјала 

дневно по м2       30,00 

3.5. постављање уређаја за продају 
сладоледа, кремова, кокица и сл. 

месечно  1.000,00 

3.6. испред пословног простора  у 
пословне сврхе ул.Милинка Кушића и 
друге улице где постоје пешачке зоне 
(терасе) 

дневно по м2       25,00 

3.7. испред пословног простора у 
пословне сврхе, остале улице где је 
дозвољено заузимање 

дневно по м2       20,00    
 

3.8. испред пословног простора у 
пословне сврхе-стаклене баште 
(зимски период) 

дневно по м2       18,00 

 
 
 

На јавним површинама – за дане Нушићијаде по метру квадратном 
3.9. привремени трговински објекат-тезга , 

штанд и слични објекти  
 по м2      

200,00 
3.10 привремени угоститељски објекат-летња 

башта  
 по м2     250,00 
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Општинска управа-одељење за урбанизам, 
стамбене и комуналне делатности на захтев странке 
доноси решење о одобрењу за коришћење јавних 
површина  и примерак решења доставља Одељењу за 
финансије-одсеку за утврђивање, контролу и наплату 
јавних прихода. 

 
Обавезе из тарифног броја 3. утврђују се 

решењем надлежног органа за наплату изворних јавних 
прихода и наплаћују под тачкама 2, 4, и 5 у моменту 
издавања одобрења и утврђивања обавезе, а под тачкама 
1 и 3 месечно, до 15 у месецу за претходни месец. 

Утврђене обавезе из тарифног броја 3 које се 
односе на тачку 3 умањиваће се субјектима који уплате 
цео износ за свих шест месеци у целости за 20%, а 
субјектима који износ задужења уплате унапред за 
наредни месец износ ће се умањити за 10%. 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 
коришћење простора на јавним површинама ради 
продаје књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности. 

 
Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног простора у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе књига и 
других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности уплаћује се на уплатни рачун 
јавних прихода број 840-741531843-77 са позивом на 
број одобрења: 042 па ПИБ правног лица или 042 па 
ЈМБГ за физичка лица по моделу 97, а у складу са 
Правилником о условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна. 

 
Тарифни број 4. 

 За држање средстава за игру ( забавне игре ), на 
рачунарима симулаторима, видео – аутоматима, 
флиперима и сличним направама које се стављају у 
погон уз помоћ новца или жетона, као и билијар, пикадо 
и друге сличне игре у којима учесник не остварује 
добитак у новцу или стварима већ право на бесплатну 
игру, плаћа се комунална такса у износу од  30,00  
динара за сваки дан. 
 

Комунална такса за држање средстава за игру 
(забавне игре) уплаћује се на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-714572843-29 са позивом на број 
одобрења: 042 па ПИБ правног лица или 042 па ЈМБГ за 
физичка лица по моделу 97, а у складу са Правилником 
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
 

Тарифни број 5. 
 За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката привременог 
коришћења плаћа се комунална такса: 
 
5.1. постављање шатора или приколица за 

камповање  
по м2 дневно        30 

5.2. постављање шатора за угоститељство  по м2 дневно        50 

 
Комунална такса коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора или других 
објеката привременог коришћења уплаћује се на 

уплатни рачун јавних прихода број 840-741533843-91 са 
позивом на број одобрења: 042 па ПИБ правног лица 
или 042 па ЈМБГ за физичка лица по моделу 97, а у 
складу са Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 
са тих рачуна. 
 

Тарифни број 6. 
 За заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова, плаћа 
се комунална такса:  
 
6.1. при изградњи грађевинских 

објеката  
по м2 дневно        50 дин 

6.2. при извођењу радова на објекту 
који изискује раскопавање јавне 
површине  

по м2 дневно       100 дин 

  
Уз таксену пријаву, таксени обвезник доставља 

дозволу надлежног органа за извођење грађевинских 
радова и заузеће јавне површине. 
 
 Ако таксени обвезник продужи трајање заузећа 
јавне површине до 15 дана, такса из овог тарифног 
броја плаћа се у износу који је увећан за 50% од 
прописаног износа. 
 
 Ако таксени обвезник продужи трајање заузећа 
преко 15 дана , такса из овог тарифног броја плаћа се у 
износу који је увећан за 100% од прописаног износа. 
 
 Орган надлежан за издавање дозволе за 
извођење грађевинских радова један примерак истог 
дужан је да достави надлежном органу за наплату 
јавних прихода. 
 
 Не плаћа се такса из овог тарифног броја, ако 
заузеће јавне површине грађевинским материјалом 
врши јавно предузеће или установа чији је оснивач 
општина Ивањица, или се заузеће врши због 
реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне 
површине. 
 

Комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом  уплаћује се на уплатни 
рачун јавних прихода број 840-741535843-08 са 
позивом на број одобрења: 042 па ПИБ правног лица 
или 042 па ЈМБГ за физичка лица по моделу 97, а у 
складу са Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 
са тих рачуна. 
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На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору (''Сл. гласник РС, бр. 68/2015), Одлуке Владе о 

максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне покрајине Војводине и систему 

локалне самоуправе за 2015. годину, (''Службени 

гласник РС'', бр. 101/2015) и члана 39. Статута Општине 

Ивањица, (''Службени гласник РС“, број 79/2008 и 

„Службени лист општине Ивањица“ број 7/2012, 9/2012 

и 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници 

одржаној 28.12.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о измени Одлуке 

о максималном броју запослених на неодређено 
време за 2016. Годину 

 

Члан 1. 

У Одлуци о максималном броју запослених на 

неодређено време за 2016. годину („Сл. лист општине 

Ивањица“, број 3/2016), члан 1. мења се и гласи: 

 

„Члан 1. 

 

Утврђује се максималан број запослених у 

Општинској управи, установама, јавним предузећима и 

јавним службама чији је оснивач Општина Ивањица: 

 

 

 

 

Ред. 

број

Назив Број радника на 

неодређено време

1. Општинска управа општине 

Ивањица 

120 

2. Предшколска установа „Бајка“ 96 

3. ЈКП „КОМУНАЛНО“ Ивањица 108 

4. Дом културе Ивањица 14 

5. Туристичка организација општине 

Ивањица 

4 

6. Библиотека „Светислав Вуловић“  6 

7. Месна заједница Ивањица 1 

8. Месна заједница Буковица 1 

9. Месна заједница Прилике 1 

 УКУПНО: 351 

 
Члан 2. 

 
У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

Члан 3. 
 

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

Одлуку доставити Министарству за државну 
управу и локалну самоуправу. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01 Број: 110-1/2016-1 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                         Александар Трипковић 

 

 

 



                                                                                                                                           
123 

   
29 децембар 2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА                    Борј 15 
 
 

 

 

 

 
Скупштина општине Ивањица на шестој седници 
одржаној 28.12.2016. године, на основу члана 32. и 
члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и др.) и чл. 39. Статута 
Општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/2088 и 
„Сл. лист општине Ивањица“, бр. 7/2012, 9/2012 и 
13/2013) на предлог Општинског већа, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се надлежност, 
унутрашња организација, начин руковођења, односи 
Општинске упарве према другим органима, грађанима 
предузећима и установама и друга питања од значаја за 
рад и организацију Општинске упарве општине 
Ивањица (у даљем тексту: Општинска управа). 

 
Члан 2. 

 
Општинска управа образује се као јединствен 

орган. 
 

Члан 3. 
 

Општинска управа обавља послове из свог 
делокруга рада у складу са Уставом, Законом и 
Статутом општине Ивањица. 

 
Члан 4. 

 
Службеници у општинској управи и 

постављена лица дужни су да поступају у складу с 
Уставом, законом и другим прописом, према правилима 
струке, непристрасно и политички неутрално. 

Службеници су одговорни за законитост, 
стручност и делотворност свог рада. 

Службеници у општинској управи и 
постављена лица не могу се у обављању својих послова 
руководити својим политичким уверењима нити их 
изражавати и заступати. 

Службеници у општинској управи и 
постављена лица не могу бити чланови органа 
политичких организација. 

 
Члан 5. 

 
Средства за финансирање послова Општинске 

управе обезбеђују се у буџету општине Ивањица. 

Поред послова из изворне надлежности, 
Општинска упарва обаваља и послове који су јој 
поверени од стране Републике Србије. 

За обављање поверених послова средства 
обезбеђује Република Србија. 

 
Члан 6. 

 
Наредбодавац за извршење буџета је 

председник општине. 
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених Одлуком о буџету, поред функционера, 
односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је начелник 
општинске управе. 

 
II ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 7. 
 

Општинска управа: 
 
1) припрема нацрте прописа и других аката 

које доноси Скупштина општине,  
Председник општине и Општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 
општине, Председника општине и  
Општинског већа; 

3)  решава у управном поступку у првом 
степену о правима и дужностима грађа 

на, предузећа, установа и других 
организација у управним стварима из    

надлежности Општине; 
4) обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих 
аката Скупштине општине; 

5)  извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање поверено Општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина општине, Председник   
    општине и Општинско веће; 
7) доставља извештај о свом раду на извршењу 
послова из надлежности  
    Општине и поверених послова, Председнику 
општине, Општинском већу и   
    Скупштини општине по потреби, а најмање 
једном годишње. 
 

Члан 8. 
 

Општинска управа у обављању управног 
надзора може: 

1.Наложити решењем извршење мера и 
радњи у одређеном року, 
2.Изрећи мандатну казну, 
3.Поднети пријаву надлежном органу 
за учињено кривично дело или  

              привредни преступ и поднети захтев за 
покретање прекршајног   
              поступка, 

4.Издати привремено наређење, 
односно забрану, 
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5.Обавестити други орган, ако постоје 
разлози, за предузимање мера  

              за које је тај орган надлежан, 
6.Предузети и друге мере за које је 
овлашћена законом, прописима  

              или општим актима. 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 9. 

 
У Општинској управи образују се основне 

унутрашње организационе јединице за вршење 
међусобно повезаних управних, стручних и других 
послова из одређених области, као одељења. 

Ради обједињавања истих или сличних послова 
који су међусобно сродни, успешнијег извршавања 
послова, пуне упослености и одговорности запослених 
унутар основних унутрашњих организационих јединица 
могу се образовати уже организационе јединице: 
одсеци. 

Делови унутрашњих организационих јединица 
могу имати и другачије називе, ако то захтева природа 
послова која се у тим деловима обавља. 
 

Члан 10. 
 

У Општинској управи се као посебна 
организациона јединица образује Кабинет Председника 
општине. 

 
Члан 11. 

 
Кабинет Председника општине врши 

саветодавне, протоколарне, организационе и 
административно-техничке послове који се односе на 
остваривање надлежности и овлашћења Председника 
општине. 

Радни однос у Кабинету Председника општине 
заснива се на одређено време, најдуже док траје 
дужност Председника општине.  

 
Члан 12. 

 
У Кабинету Председника општине могу се 

поставити три помоћника Председника општине и то: 
1. за економски развој и туризам,  
2. за област урбанизма, комуналних 
делатности и заштите животне    
    средине, 
3. здравствене заштите и социјалне 

политике. 
 

Помоћници Председника општине покрећу 
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења 
у вези са питањима која су од значаја за развој Општине 
у областима за које су постављени и врше друге послове 
по налогу Председника општине. 

Организационе и административно-техничке 
послове за рад помоћника Председника општине 
обављају унутрашње организационе јединице 

Општинске управе, у зависности од области за коју су 
ангажовани. 

 
Члан 13. 

 
Основне унутрашње организационе јединице 

Општинске управе су: 
1.Одељење за буџет и финансије, 
2.Одељење за локалну пореску 
администрацију, 
3.Одељење за локални економски развој, 
инвестиције и грађевинске послове, 
4.Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 
стамбене и комуналне послове, 
5.Одељење за општу управу и заједничке 
послове, 
6.Одељење за привреду и друштвене 
делатности, 
7.Одељење за инспекцијске послове, 
8.Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине, 
9.Служба за послове Скупштине општине, 
Општинског већа и Председника   
   општине. 

 
Члан 14. 

 
У Општинској управи се обављају послови 

буџетске инспекције и интерне ревизије, које врше 
службеници ван основних унутрашњих организационих 
јединица, у складу са законом којим се уређује област 
буџетског пословања. Запослене на пословима буџетске 
инспекције и интерне ревизије распоређује начелник 
Општинске управе, што се уређује актом о 
организацији и систематизацији радних места 
Општинске управе. 
 

Члан 15. 
 

Ради обављања одређеног посла из 
надлежности Општинске управе може се образовати 
посебна радна група – тим, у који се одређују запослени 
из различитих унутрашњих организационих јединица 
актом начелника Општинске управе о образовању радне 
групе, којим се одређује њен састав, задаци, време на 
које се образује и др. 
 

Члан 16. 
 

Одељење за буџет и финансије 
 
Обавља послове који се односе на 

обезбеђивање финансирања изворних и поверених 
послова из надлежности општине.  
 У оквиру својих надлежности Одељење обавља 
послове који се односе на: израду нацрта буџета 
општине уз поштовање система јединствене буџетске 
класификације укључујући и програмску; припрема и 
доставља корисницима буџета упутства за припрему 
буџета са основним економским смерницама, као 
основом за израду предлога финансијских планова 
буџетских корисника, описом планиране политике, 
проценом прихода и примања и расхода и издатака, 
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обимом средстава који може да садржи предлог 
финансијског плана буџетског корисника, поступком и 
динамиком припреме буџета; старање о поштовању 
календара буџета локалне власти; анализирање предлога 
финансијских планова буџетских корисника и контрола 
њихове усаглашености са упутством; припремање 
нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); 
израда предлога решења о привременом финансирању; 
обавештавање буџетских корисника о одобреним 
расположивим апропријацијама; припремање и 
утврђивање тромесечне квоте; разматрање захтева за 
измену квоте; предлагање одлуке о привременој 
обустави извршења буџета буџетским корисницима; 
разматрња предлога Плана извршења буџета; доношења 
одлуке о измени Плана извршења буџета; разматра 
захтев за преузимање обавеза; доношење решења о 
одборавању преусмеравања апропријација;  припремање 
нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне 
буџетске резерве; отварање консолидованог рачуна 
трезора за динарска и девизна средства,  подрачуна 
динарских и девизних средстава корисника јавних 
средстава и посебних наменских динарских рачуна 
корисника јавних средстава и осталих правних лица и 
других субјеката који не припадају јавном сектору и 
који нису укључени у консолидовани рачун трезора; 
ближе уређивање начина коришћења средстава са 
подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава 
општине; старање о пласирању слободних новчаних 
средстава и обавештавање Управе за трезор; 
припремање захтева Министарству финансија за 
одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода 
општине у текућој години са детаљним образложењем 
оправданости инвестиција због којих настаје 
прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга 
општине; вођење главне књиге трезора и осталих 
пословних књига са посебном евиднецијом за сваког 
директног и индиректног корисника буџетских 
средстава; вођење помоћних књига; припремање 
пројекције и праћење прилива прихода и извршења 
расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање 
готовином; примање, завођење и контрола захтева за 
плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате; 
управљање информационим системом у области 
финансија; израду периодичних извештаја и завршног 
рачуна консолидованог рачуна трезора; усаглашавање 
пословних књига са корисницима буџета, Управом за 
трезор, купцима и добављачима; припремање и 
извршавње плаћања; вршење мониторинга и евалуације 
финансијских планова по програмској методологији; 
вршење интерних контролних поступка; обављање 
припремних радњи и других послова за спровођење 
прописа којима се уређује област финансирања 
општине;  води помоћне књиге основних средстава и 
аналитичку евиденцију основних средстава; води 
материјално - финансијско књиговодство и врши 
хронолошко одлагање за архивирање целокупне 
документације у вези са финансијско-материјалним 
пословањем из своје надлежности; врши усклађивање 
стања имовине са стварним стањем на основу пописа; 
предлаже расходе, расходовање имовине и отпис 
основних средстава; вођење евиденције о стању, 
вредности и кретању имовине; достављање података 
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије; 

административно – техничке послове набавке 
материјала, ситног инвентара и основних средстава; 
припрема предлогe финансијских планова месних 
заједница, прати њихову реализацију и саставља 
одговарајуће финансијско-материјалне извештаје, води 
пословне књиге месних заједница и израђује завршни 
рачун месних заједница. 

 
Обавља нормативне и управне послове из 

изворног делокруга, преузете и поверене послове 
посебним законом, стручне и администартивно-
техничке послове за органе локалне самоуправе за 
области из надлежности овог Одељења. 

Обавља и друге послове утврђене законом и 
другим прописима из ових области по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине. 

 
Члан 17. 

 
Одељење за локалну пореску 

администрацију 
 
Обавља послове који се односе на:  
 Пријем, обраду, контролу и унос података из 

пореских пријава; доношење решења о утврђивању 
обавеза по основу локалних јавних прихода за које није 
прописано да их сам порески обвезник утврђује; 
евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском 
књиговодству локалне пореске администрације, у 
складу са прописима; књижење извршених уплата по 
основу локалних јавних прихода; канцеларијске и 
теренске пореске контроле законитости и правилности 
испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем 
локалне пореске администрације; обезбеђење наплате 
пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, 
одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка 
стечаја; подношења захтева за покретање пореског 
прекршајног поступка; достављање извештаја са 
доказима Пореској полицији, када постоје основи 
сумње да је извршено пореско кривично дело; послове 
првостепеног поступка по изјављеним жалбама 
пореских обвезника; вођење поновног поступка по 
поништеним управним актима; пружање правне помоћи 
надлежним организационим јединицама Пореске 
управе и другим организационим јединицама локалне 
пореске администрације; вођење јединственог пореског 
књиговодства за локалне јавне приходе; примену 
јединствених стандарда, дефиниција, класификација и 
номенклатура кодирања података и технику обраде у 
складу са јединственим информационим системом за 
локалне јавне приходе; припрему методолошких 
упутстава за једнообразну примену прописа из области 
локалних јавних прихода; припремање нацрта аката 
којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин 
и мерила за одређивање висине локалних такси и 
накнада и других изворних локалних прихода и 
припрема симулација и модела по појединим групама 
обвезника на основу предложеног нацрта; организовање 
јавних расправа и других облика учешћа јавности у 
поступку прирпеме нацрта аката локалних изворних 
прихода; давање бесплатних информација о пореским 
прописима из којих произилази пореска обавеза по 
основу локалних јавних прихода; издавање уверења и 
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потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске 
управе у вези са локалним јавним приходима и остали 
послови у складу са законом и другим прописима 
којима се уређује ова област. 

Обавља нормативне и управне послове из 
изворног делокруга, преузете и поверене послове 
посебним законом, стручне и административно-
техничке послове за органе локалне самоуправе за 
области из надлежности овог Одељења. 

Обавља и друге послове утврђене законом и 
другим прописима из ових области по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине. 

 
Члан 18. 

 
Одељење за локални економски развој, 

инвестиције и грађевинске послове 
 
Обавља послове који се односе на: 
Управљање процесом израде и реализације 

пројеката и програма од интереса за општину Ивањица; 
пружању информација и техничке помоћи правним 
лицима при реализацији пројеката, државних 
субвенција и кредита; ради на стварању базе података, 
праћењу, анализирању и давању извештаја о стању и 
кретању привредних активности на територији 
општине;  даје пројекције будућих кретања и предлаже 
стратегије за даљи развој успостављања контаката и 
стара се о привлачењу нових инвеститора у општину; 
врши стручне, административне, техничке и друге 
послове на вођењу, координирању и сервисирању 
послова из области економског развоја општине,  ради 
обезбеђивања додатних финансијских средстава при 
изради пројектних предлога за доступне инвестиционе 
фондове за јавна предузећа и јавне установе чији је 
оснивач општина Ивањица; информисање месних 
заједница на територији општине Ивањица о 
инвестиционим фондовима, израду пројектних предлога 
за потребе месних заједница и пружање стручне помоћи 
у реализацији истих; контролу спровођења основних 
начела енергетске политике; дефинисање стартегије и 
планова развоја енергетике на локланом нивоу; 
прописивање услова и начина снадбевања топлотном 
енрегијом са правилима рада дистрибутивне мреже за 
топлотну енергију; израду предлога тарифног система 
за одређивање цене топлотне енергије; обављање 
других послова из области енергетике; спроводи 
информативне и промотивне активности о улагању на 
пројектном нивоу; учествовање у припреми и 
инплементацији стратешких планова и програма; 
промоцију инвестиционих потенцијала општине 
Ивањица; одржавање постојећих, привлачење нових и 
ширење локалних пословних активности; сарадњи и 
координацији активности са министарствима, 
републичким и локалним институцијама и установама; 
припрема и спроводи јавни конкурс за финансирање 
или суфинансирање удружења грађана; усмеравању по-
тенцијалних инвеститора везано за добијање потребне 
документације од Општинске управе и институција 
јединице локалне самоуправе. Врши послове који се 
односе на примену прописа из области јавних набавки: 
истраживање тржишта и ефикасно планирање јавих 
набавки; припрему плана јавних набавки, обезбеђивање 

услова за економичну, ефикасну и транспарентну 
употребу јавних средстава и подстицање 
конкурентности и равноправности понуђача у посту-
пцима јавних набавки; спровођење поступака јавних 
набавки по процедури прописаној законом; спровођење 
поступака јавних набавки по овлашћењу других 
наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; 
спровођење обједињених набавки за више наручилаца у 
складу са законом; објављивање огласа о јавним 
набавкама, конкурсне документације и пружању 
стручне помоћи Комисији за јавне набавке, администра-
тивно-техничке послове и пружање стручне помоћи 
буџетским корисницима; објављивање обавештења на 
Порталу јавних набавки; пружање консултанских 
услуга и стручне помоћи директним и индиректним 
корисницима буџетских средстава; давање додатних 
информација и објашњења понуђачима у вези са 
припремањем понуда; одређивање запослених који ће 
представљати општину у поступцима јавних набавки 
које спроводе други наручиоци; прикупљање и евиден-
тирање одређених података о поступцима јавних 
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; 
састављање извештаја о закљученим уговорима и 
спроведеним поступцима у јавним набавкама и 
набавкама на које се не примењује одредбе Закона о 
јавним набавкама; достављање у предвиђеном 
законском року наведених извештаја Управи за јавне 
набавке; праћење  рада јавних предузећа, друштва 
капитала којима је општина оснивач или суоснивач или 
којима је поверено обављање комуналне делатности и 
давање мишљења о програмима пословања и њиховим 
извештајима о раду; праћење рада јавних предузећа, 
јавних агенција, друштава капитала којима је општина 
оснивач или суоснивач у области пољопривреде, 
водопривреде, и других грана привреде и давање 
мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење 
реализације закључених уговора о јавним набавкама; 
остваривање сарадње са органима и организацијама 
који у оквиру своје надлежности примењују прописе из 
области јавних набавки. 

Припрема једногодишње и вишегодишње 
програме уређења грађевинског земљишта, изградње, 
реконструкције и одржавања општинских путева и 
улица, изградње и одржавања јавне расвете и 
енергетске ефикасности, прати стање у области 
планирања, уређења и коришћења простора у јавној 
својини и покреће иницијативу за израду студија и 
анализа које би омогућиле рационално коришћење 
простора, обавља послове координатора између 
наручиоца општине Ивањица и извођача приликом 
реализаије пројеката на изградњи и реконструкцији 
објеката комуналне инфраструктуре, обавља послове 
ажурирања и уношења података везано за катастар 
путне мреже у ГИС технологији са интегрисаним 
апликативним системом за управљање одржавања 
путева. 

Обавља нормативне и управне послове из 
изворног делокруга, преузете и поверене послове 
посебним законом, стручне и административно-
техничке послове за органе локалне самоуправе за 
области из надлежности овог Одељења. 
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Обавља и друге послове утврђене законом и 
другим прописима из ових области по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине. 

 
Члан 19. 

 
Одељење за урбанизам,  имовинско-правне, 

стамбене и комуналне     послове 
 
Обавља послове који се односе на:  
Планирање и уређење простора, изградњу 

објеката, непосредно спровођење законских прописа и 
општих аката Скупштине општине; припрему и израду 
нормативно-правних аката из надлежности Одељења; 
припремање плана и програма и вођење поступка до 
коначног усвајања просторних и урбанистичких 
планова; спровођење урбанистичких и просторних 
планова; потврђивање урбанистичких пројеката 
парцелације, препарцелације и исправке граница 
парцела. Организује послове обједињене процедуре, 
врши распоред послова у обједињеној процедури, 
израђује локацијске услове и издаје информацију о 
локацији, прибављање услова за пројектовање и 
прикључење на комуналну инфраструктуру; 
прибављање других посебних услова од јавних 
предузећа, привредних друштава и установа и имаоца 
јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских 
услова зависно од намене објекта; давање обавештења о 
намени простора и могућности општине по захтевима 
странака; даје обавештења о могућности озакоњења 
објеката изграђених без одобрења и друге послове који 
произилазе из Закона о планирању и изградњи, 
издавање грађевинских дозвола, издавање решења о 
одобрењу за изградњу у оквиру обједињене процедуре, 
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање 
стручних мишљења у поступку издавања грађевинске 
дозволе; обраду информација о појединим предметима; 
обезбеђење техничког прегледа и издавање употребне 
дозволе, издавање уверења о старости објеката, 
издавање уверења о етажирању објеката; вођење 
регистара издатих грађевинских дозвола и издатих упо-
требних дозвола; издавање уверења о чињеницама о 
којима води евиденцију; поступка легализације 
објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за 
редовну употребу објекта; доношења решења 
конверзије права коришћења у право својине на 
грађевинском земљишту уз накнаду; област стамбене 
делатности, коришћење грађевинског земљишта, 
имовинско-правне послове поверене законом, послове 
везане за експропријацију, самовласна заузећа, откуп 
станова у јавној својини Општине; враћање утрина и 
пашњака селима, враћање имовине задругама, 
закључење уговора о закупу јавних површина по плану 
распореда монтажних објеката; вођење јединствене еви-
денције целокупне имовине чији је власник, односно 
корисник општина; израду нацрта аката о располагању 
имовином општине; прати остваривање програма 
уређивања грађевинског земљишта. 

Одељење обавља и послове који се односе на: 
праћење и унапређење функционисања јавних 
комуналних предузећа и комуналних делатности; 
реализацију пројеката и иницијатива са циљем 

модернизације рада јавних комуналних предузећа и 
побољшања комуналне инфраструктуре; израду нацрта 
општих правних аката, одлука, уговора и решења који 
се односе на комуналне делатности; израду 
појединачних правних акта у комунално – стамбеној 
области; вршење надзора над обављањем послова из 
области комуналних делатности; обављање послова у 
вези са утврђивањем цена комуналних производа и 
услуга; регулисање и управљање саобраћајем на 
територији општине; управљање површинама за 
паркирање и регулисања паркирања;  јавни превоз на 
територији општине; планирање капацитета мрежа 
линија; управљање квалитетом у систему јавног 
транспорта путника; вођење управног поступка и 
доношења решења из стамбене области; припремање 
нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у 
станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; 
евидентирање скупштина станара стамбених зграда на 
територији општине и издавање уверења о формирању 
скупштине станара и избору председника;  припрему 
предлога решења, уговора и анекса уговора о откупу и 
закупу станова; вршење послова у вези са преносом 
права закупа и замене станова; праћење извршавања 
уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и 
провера законитог утврђивања откупне цене стана и 
ревалоризације; подношење пријава надлежним 
органима за исељење бесправних корисника станова; 
сарадњу са надлежним комуналним и јавним 
предузећима, инспекцијским службама и другим 
надлежним институцијама и учешће у принудном 
исељењу и записничкој примопредаји стамбеног 
простора; спроводи поступак прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини општине, управља 
имовином која је у јавној својини и својини општине, 
као и непокретности које користе правни субјекти чији 
је оснивач општина. 

Обавља нормативне и управне послове из 
изворног делокруга, преузете и поверене послове 
посебним законом, стручне и административно-
техничке послове за органе локалне самоуправе за 
области из надлежности овог Одељења. 

Обавља и друге послове утврђене законом и 
другим прописима из ових области по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине. 

 
Члан 20. 

 
Одељење за општу управу и заједничке послове 

 
Обавља послове који се односе на:  
Спровођење прописа о управи и 

канцеларијском пословању; организацију и рад 
писарнице и архиве за органе Општине, пријем 
поднесака, оверу преписа, потписа и рукописа, 
решавање у управним стварима о грађанским стањима; 
вођење матичних књига и књига држављана; лична 
стања грађана; вођење и ажурирање бирачког списка; 
радне односе и израду радних верзија општих аката из 
области радних односа запослених у Општинској 
управи; вођење кадровске евиденције запослених; 
сарадњу са Националном службом за запошљавање у 
реализацији мера активне политике запошљавања; 
стручно оспособљавање и материјално-техничко 
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опремање Општинске управе; функционисање 
информационих система у Општинској управи, 
аутоматску обраду података, предлагање и предузимање 
мера за повећање ефикасности и ефективности 
информационог система; формирање и ажурирање база 
података; израда и реализација планова обуке и 
усавршавања из области Општинске управе; 
организовање и предузимање неопходних мера у циљу 
успостављања интернет и интранет комуникација, као и 
редовно ажурирање WEB сајта Општинске управе; 
одржавање и развој рачунарске и комуникационе 
мреже; администрирање базе података; одржавање и 
развој апликативног софтвера; учествује у планирању и 
набавци опреме и материјала, текуће и инвестиционо 
одржавање пословног простора и опреме; коришћење и 
одржавање телефонске централе; организацију пријемне 
канцеларије и доставне службе;  нормативно-правне 
послове везано за послове одељења; пружање правне 
помоћи грађанима; стручне и административне послове 
за спровођење избора и организацију референдума; 
праћење рада и пружање помоћи месним заједницама; 
организацију обуке запослених у Општинској управи; 
послови противпожарне заштите и послови безбедности 
и здравља на раду. У оквиру Одељења се обављају 
послови који се односе на: коришћење биротехничких и 
других средстава опреме; коришћење, одржавање и 
обезбеђење зграде Општине и службених просторија: 
обезбеђивање превоза моторним возилима и старање о 
њиховом одржавању; одржавање чистоће пословних 
просторија;  домара и умножавања материјала; 
дактилографске послове. 

Обавља нормативне и управне послове из 
изворног делокруга, преузете и поверене послове 
посебним законом. 

Одељење врши и друге послове утврђене 
законом, Статутом општине, пословником Скупштине 
општине и одлукама Скупштине по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине. 

 
Члан 21. 

 
Одељење за привреду и друштвене делатности 

 
Обавља послове који се односе на:  
Старање о укупном привредном развоју 

општине; обављање управних и стручних послова у 
области привреде; подстицање и старање о развоју 
туризма, старих заната, подстицање предузетништва, 
малих и средњих предузећа у складу са законом и 
одлукама Скупштине општине; давање информација и 
пружање техничке помоћи локалним привредницима у 
регистрацији и пререгистрацији организационих 
облика; израде базе података, праћење, анализа и 
давање извештаја о стању и кретању привредних 
активности на територији општине. 

Управне и стручне послове у непосредном 
спровођењу закона и других прописа који су поверени 
општини у остваривању права грађана у области 
социјалне заштите, води поступак утврђивања 
енергетски заштићених купаца, друштвене бриге о деци 
и омладини, предшколског, основног и средњег 
образовања и васпитања, ученичког и студентског 
стандарда, културе, спорта, борачко инвалидске 

заштите; координира радом интересорне комисије. 
Обавља послове Општинске управе који се односе на 
оснивање установа и организација у области 
предшколског васпитања и образовања, основног 
образовања и васпитања, културе, физичке културе, 
спорта, дечије и социјалне заштите, примарне 
здравствене заштите, прати њихово функционисање, 
врши надзор над њиховим радом, организује вршење 
послова у вези са заштитом културних добара, 
подстицање развоја културно-уметничког аматеризма, и 
стара се о обезбеђивању услова за рад библиотеке и 
других установа културе чији је општина оснивач. 
Прати и организује остваривање ученичких и 
студентских права. Обавља послове из области одбране 
и цивилне заштите (израда Плана одбране органа 
општине, организација спровођења мера приправности, 
мобилизације, увођења радне и материјалне обавезе, 
функционисања субјеката значајних за одбрану чији је 
оснивач Општина и други послови из ове области). 
Обавља послове везане за организацију и рад органа 
општине у ванредним ситуацијама ангажовању на 
превенцији настајања, деловању у току наступања и у 
фази отклањања последица  елементарних непогода. 
Врши израду и ажурирање процене угрожености и 
планова заштите и спасавања који обухватају превентивне 
мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде 
или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и 
спасавања у случају непосредне опасности од 
елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и 
отклањања непосредних последица од елементарних 
непогода; организацију цивилне заштите, успостављање 
интегрисаног система заштите и спасавања који би 
објединили све  превентивне и оперативне мере заштите  
живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење 
реализације мера из планова одбране и планова за 
ванредне ситуације, посебно у делу предузимања 
превентивних мера и процене ризика; сагледавање 
последица штета насталих елементарном непогодом и 
другим ванредним догађајима; обављање стручних и 
административних послова за потребе Општинског штаба 
за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, 
припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених 
интереса у условима ратног и ванредног стања на 
територији Општине.  

Носилац је израде предлога пројеката и 
програма у области привреде. Обавља нормативне и 
управне послове из изворног делокруга, преузете и 
поверене послове посебним законом, стручне и адми-
нистартивно-техничке послове за органе локалне 
самоуправе за области из надлежности овог Одељења. 
Обавља послове везане за збрињавање, повратак и 
интеграцију избеглица на територији општине, као и 
послове координације питања припадника националних 
мањина, остварује сарадњу са Комесеријатом за 
избеглице и миграције републике Србије, Црвеним 
крстом и другим хуманитарним организацијама. 

Обавља и друге послове утврђене законом и 
другим прописима из ових области по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине. 
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Члан 22. 
 

Одељење за инспекцијске послове 
 
Обавља послове који се односе на:  
Послове инспекцијског надзора, вршење 

контроле и налагање мера у складу са вежећим 
законима из области планирања и изградње, 
комуналних делатности, саобраћаја, туризма, заштите 
животне средине, образовања и васпитања и спорта,  као 
и у складу са Законом о инспекцијском надзору који 
прописује опште улове и поступак вршења 
инспекцијског надзора и важећим одлукама Скупштине 
општине; праћење стања, предлагање мера и надзор над 
применом закона и подзаконских аката из области заштите 
животне средине, поступања са отпадним материјама, 
заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, 
заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању 
отпадом и о процени утицаја на животну средину; 
доношење решења и налагање мера у области заштите 
животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење 
стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над 
законитошћу рада правних лица које обављају комуналну 
делатност и инспекцијски надзор над поступањем 
предузетника и грађана у погледу придржавања закона, 
других прописа и општих аката; инспекцијски надзор над 
применом општинских одлука којима се регулише 
обављање делатности у области одржавања чистоће на 
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених 
површина, одржавање јавне расвете, снабдевање насеља 
водом и одвођења отпадних вода, снабдевања топлотном 
енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивањем, 
одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над 
вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем 
делатности пијаца; надзор над раскопавањем улица и 
других јавних површина и друге послове комуналне 
хигијене; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски 
надзор над извршавањем закона и других прописа на 
одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних 
и некатегорисаних путева; надзор над применом 
општинских одлука у којима се регулише саобраћај; 
надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних 
возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски 
надзор над законитошћу у обављању друмског локалног 
превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и 
ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе 
лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, 
предлагање мера и инспекцијског надзора над радом 
установа у области предшколског васпитања и 
образовања, основног и средњег образовања; извршење 
извршних или коначних решења из делокруга Општинске 
управе; вођење  потребних евиденција; сарадњу са другим 
органима и организацијама ради међусобног 
обавештавања, размене података, пружања помоћи и 
заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски 
надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова. 

Води поступак, доноси и извршава решења из 
делокруга овог одељења. 

У вршењу послова и овлашћења из своје 
надлежности остварује сарадњу са инспекцијама на 
републичком нивоу, Министарством унутрашњих 
послова, јавним предузећима и другим органима и 
организацијама. 

Доставља извештаје у складу са Законом о 
државној управи, одлукама и другим општим актима 
које у свом раду примењује, као и са општим актима 
који се односе на рад инспекцијских служби. 

Одељења за инспекцијске послове врши и 
друге послове из области инспекцијског надзора који се 
законом преносе у надлежност локалне самоуправе. 

 
Члан 23. 

 
Одељење за пољопривреду и заштиту 

животне средине 
 

Обавља послове који се односе на: 
Старање о подстицању и развоју пољопривреде 

на територији општине; израду годишњег програма 
развоја пољопривреде; израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини; спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини; израду општих и оперативних планова заштите 
од елементарних непогода; заштите од ерозије и 
регулације водотокова; извештавање о пољопривредној 
производњи (сетва, жетва, јесењи радови); 
информисање и едукација индивидуалних пољопри-
вредних произвођача и регистрованих пољопривредних 
газдинстава у вези примене агротехничких мера  и 
актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање 
водопривредних услова на територији општине; 
издавање водопривредних сагласности и 
водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са 
законским овлашћењима општине;  процене насталих 
штета услед елементарних непогода на 
пољопривредном земљишту и културама(град, снег, 
поплаве, и др.) и достављање извештаја надлежним 
органима као и захтева надлежној комисији Владе 
Републике Србије; израде стратешких докумената и 
акционих планова у области руралног и 
пољопривредног развоја; старање о побољшању садног 
материјала у биљној производњи као и побољшање 
расног састава сточног фонда; давање  стручних савета 
и пружање стручне помоћи у развоју задругарства; 
решава по захтевима за промену намене 
пољопривредног земљишта; учествује у изради и 
спровођењу развојних пројеката у области 
пољопривреде. Врши послове организовања, 
усмеравања и спровођења послова на заштити животне 
средине, праћењу стања из ове области и предлагању 
одговарајућих мера у складу са законом; реализацију 
израде и имплементацију Локалног еколошког акцио-
ног плана; одлучивање о потреби израде процене 
утицаја на животну средину, одлучивање о давању 
сагласности на студију о процени утицаја, давање 
мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, давање сагласности на извештај о 
стратешкој процени; издавање интегрисане дозволе и 
ревизија интегрисане дозволе, припрему предлога 
коришћења средстава остварених од накнаде за 
унапређење и заштиту животне средине из надлежности 
Општине; одређене послове из области рударско 
геолошких истраживања и експлоатације неметаличних 
минералних сировина.  
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Обавља нормативне и управне послове из 
изворног делокруга, преузете и поверене послове 
посебним законом. 

Одељење врши и друге послове утврђене 
законом, Статутом општине, пословником Скупштине 
општине и одлукама Скупштине по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине. 

 
Члан 24. 

 
Служба за послове Скупштине општине, 

Општинског већа и Председника  општине обавља 
стручне, администартивне и организационе послове за 
Скупштину општине, Председника општине и 
Општинско веће, који се односе на припрему седница и 
обраду аката усвојених на седницама, чување изворних 
докумената о раду скупштине и Општинског већа и 
вођење евиденције о одржаним седницама, пружа 
стручу помоћ одборницима и одборничким групама и 
стара се о благовременом прибављању одговора на 
одборничка питања; послове у вези избора, именовања и 
постављења када о томе одлучује скупштина; обавља и 
друге стручне послове из домена рада избраних органа 
и њихових радних тела, као и друге послове у складу са 
законом и Статутом општине.  

Радом службе за послове Скупштине општине, 
Општинског већа и Председника  општине руководи 
Секретар Скупштине општине Ивањица. 
 

Члан 25. 
 

Поред послова наведених у члановима 16. до 
24. ове Одлуке Општинска управа обављаће и друге 
послове утврђене законом, другим прописима и општим 
актима Скупштине општине, Општинског већа и 
начелника Општинске управе. 

 
IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА У 

ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА 
 

Члан 26. 
 

Актом о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи уређује се 
организација унутрашњих организационих јединица у 
складу са чл. 13. ове одлуке.  

Врста и број ужих делова унутрашњих 
организационих јединица утврдиће се према врсти, 
обиму и међусобној повезаности послова, на предлог 
начелника Општинске управе. 

 
V РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ 
 

Члан 27. 
 

Радом Општинске управе руководи начелник 
Општинске управе, као службеник на положају. 

За свој рад и рад Општинске управе начелник 
одговара Скупштини општине, Председнику општине и 
Општинском већу у складу са законом, Статутом 
општине и овом Одлуком. 

 

Члан 28. 
 

Начелника Општинске управе поставља 
Општинско веће, на основу јавног конкурса на 5 
година. 

Начелник Општинске управе може имати 
заменика који га замењује у случају његове одсутности 
и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе се 
поставља на исти начин и под истим условима као 
начелник. 

 
Члан 29. 

 
Начелник Општинске управе: 
 
1. Руководи, организује, координира, 

усмерава и надзире рад Општинске управе, 
усклађује рад унутрашњих организационих 
јединица и обезбеђује њено функциониса-
ње;  

2. Припрема предлог Правилника о 
организацији и систематизацији радних  
места у Оштинској управи који усваја 
Општинско веће и врши распоређивање 
запослених; 

3. У складу са Законом доноси опште акте о 
радним односима, дисциплинској и  
материјалној одговорности запослених, 
плати и другим накнадама запослених, 
оцењивању резултата рада запослених и 
друга акта у складу са законом, Статутом 
општине; 

4. Распоређује руководиоце унутрашњих 
организационих јединица и  
службенике; 

5. Решава о правима и обавезама из радно-
правних односа запослених лица у  
Општинској управи у складу са Законом; 

6.   Подноси извештај о раду Општинске управе 
у складу са Статутом општине; 

7.   Решава сукоб надлежности између 
унутрашњих организационих јединица  

      Општинске управе; 
8. Врши и друге послове коју су му Законом, 

Статутом и другим актима органа  
      Општине стављени у надлежност. 
Уколико није постављен начелник управе као 

ни његов заменик, до постављања начелника управе, 
као и када начелник управе није у могућности да 
обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити 
вршиоца дужности – службеника који испуњава 
утврђене услове за радно место службеника на 
положају, који ће обављати послове начелника управе, 
најдуже на 3 месеца, без спровођења јавног конкурса. 
 

Члан 30. 
 

Радом унутрашњих организационих јединица 
Општинске управе руководе: 

 
1. Одељењем - руководилац Одељења; 
2. Одсеком - руководилац Одсека; 
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Члан 31. 

 
Руководиоце организационих јединица из чл. 

30. ове Одлуке, распоређује начелник Општинске 
управе. 

Руководиоци Одељења  одговарају за свој рад 
начелнику Општинске управе. 

За свој рад и рад уже организационе јединице 
којом руководе, руководиоци ужих организационих 
јединица, одсека, непосредно су одговорни руководиоцу 
одељења, у чијем саставу је ужа унутрашња 
организациона јединица. 

Уколико не буде распоређен руководилац 
основне унутрашње организационе јединице у 
Општинској управи или у случају његове одсутности 
или спречености, послове руковођења обављаће 
непосредно начелник Општинске управе, односно његов 
заменик. 

 
Члан 32. 

 
Радом Кабинета Председника општине као 

посебне организационе јединице руководи шеф 
Кабинета. 

Шеф кабинета и запослени на радним местима 
у Кабинету заснивају радни однос на одређено време – 
док траје дужност Председника општине. 

Шеф Кабинета за свој рад одговара 
Председнику општине. 

 
 

Члан 33. 
 

Руководилац основне унутрашње 
организационе јединице у Општинској управи: 

1. Руководи радом одељења, организује, усмерава 
и обједињава рад запослених у одељењу; 

2. Одговара за остваривање функције одељења у 
складу са законом, Статутом и другим 
прописима из делокруга рада одељења; 

3. Доноси и потписује акта из делокруга рада 
одељења; 

4. Организује и одговара за извршење радних 
дужности запослених у одељењу; 

5. Врши и друге послове по налогу начелника 
Општинске управе и Председника општине; 

6. Руководилац одељења за свој рад и рад 
одељења одговара начелнику Општинске 
управе и Председнику општине. 
 
 
VI OДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА 
 

Однос према Скупштини општине 
 

Члан 34. 
 

Општинска управа припрема предлоге прописа 
и других аката које доноси Скупштина општине и 
извршава одлуке и друге акте Скупштине општине. 

Општинска управа једном годишње доставља 
Скупштини општине извештај о раду на извршавању 
послова из надлежности општине и поверених послова.  

 
Однос према Председнику општине 

 
Члан 35. 

 
Општинска управа припрема предлоге прописа 

и других аката које доноси Председник општине и 
извршава акте које доноси Председник општине. 

Председник општине у спровођењу одлука и 
других аката Скупштине општине може Општинској 
управи издавати налоге, упутства и смернице за 
спровођење истих. 
 

Однос према Општинском већу 
 

Члан 36. 
 

Општинска управа припрема предлоге прописа 
и других аката које доноси Општинско веће и извршава 
акте које доноси Општинско веће. 

Општинско веће врши надзор над радом 
Општинске управе. 

У вршењу надзора над радом Општинске 
управе, Општинско веће решењем поништава или укида 
акт Општинске управе који није у сагласности са 
законом, Статутом општине или другим општим актом 
који доноси Скупштина општине, Општинско веће или 
Председник општине. 

Ако Општинска управа не донесе општи акт за 
чије доношење је овлашћена одлуком или другим 
прописом Скупштине општине, Општинског већа или 
Председника општине у року одређеном том одлуком, 
односно прописом, Општинско веће упозориће на то 
Општинску управу и истовремено одредиће рок за 
доношење општег акта. 

 
Члан 37. 

 
Општинска управа је дужна да, на захтев 

Општинског већа, Председника општине или 
надлежног министарства, предузме одговарајуће 
организационе, кадровске и друге мере којима се 
обезбеђује ефикасно извршавање послова из изворног 
или повереног делокруга рада. 

 
Члан 38. 

 
Однос Општинске управе према другим 

органима заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, Статутом општине и овом одлуком. 
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VII OДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ПРЕМА ГРАЂАНИМА, 

ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 
 

Члан 39. 
 

Општинска управа поступа према правилима 
струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је 
да сваком грађанину омогући једнаку правну заштиту у 
остваривању права, обавеза и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима 
омогући брзо и делотворно остваривање њихових права 
и правних интереса, и да поштује личност и 
достојанство грађана. 

Општинска управа дужна је да, на захтев, 
грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа 
правну помоћ.  

Општинска управа дужна је да обавештава 
јавност о свом раду преко средстава јавног 
информисања, путем званичног WEB портала и на 
други прикладан начин. 

Запослени који су овлашћени за припрему 
информација и података везаних за обавештење 
јавности одговорни су за њихову тачност и 
благовременост. 

Запослени у управи дужни су да на примерен 
начин, пре свега у просторијама у којима раде са 
странкама обавештавају странке о њиховим правима, 
обавезама и начину остваривања права и обавеза, свом 
делокругу, о органу државне управе и локалне 
самоуправе који надзире њихов рад и начину контакта 
са органом и о другим подацима битним за јавност рада 
и односе са странкама. 

 
Члан 40. 

 
Запослени у Општинској управи у поступку по 

притужбама су дужни да подносиоцима притужбе 
омогуће пригодан начин за подношење притужби на рад 
и однос запослених према странкама. 

На поднету притужбу Општинска управа је 
дужна да одговори у року од 15 дана од подношења 
притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор. 

Начелник Општинске управе дужан је да 
најмање у року од 30 дана размотри питања обухваћена 
притужбама. 

 
Члан 41. 

 
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске 

управе према грађанима примењују се на односе према 
предузећима, установама и другим организацијама, када 
одлучује о њиховим правима и интересима, на основу 
Закона и одлука органа Општине. 

 
VIII ОВЛАШЋЕЊА И ПРАВНИ АКТИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 42. 
 

Сви акти Општинске управе морају бити 
сагласни са Уставом, Законом, Статутом општине и 
општим актима Скупштине општине. 

 
Члан 43. 

 
Општинска управа доноси правилнике, 

упутства, решења, наредбе и закључке. 
Општинска управа може издавати инструкције, 

стручна упутства и давати објашњења, обавештења и 
мишљења. 

 
Члан 44. 

 
Правилником се разрађују поједине одредбе 

закона и других прописа и аката у циљу њиховог 
извршавања. 

Упутством се прописује начин рада и вршење 
послова Општинске управе у обављању поверених 
послова или извршавању појединих одредаба других 
прописа и одлука Скупштине општине. 

Решењем се одлучује о појединим управним 
стварима и другим појединачним питањима у складу са 
законом и другим прописима. 

Наредбом се, у циљу извршавања појединих 
одредби закона и других прописа, наређује или 
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има 
општи значај. 

Закључком се уређују правила о начину рада и 
поступања Општинске управе, у складу са законом и 
другим прописима. 

 
Члан 45. 

 
Обавезна инструкција утврђује обавезна 

правила о начину рада и поступања Општинске управе, 
као и других организација када врше поверене послове 
Општинске управе, а која има за циљ успешно 
извршавање послова. 

Стручно упутство садржи правила за правилно 
организовање организационих јединица Општинске 
управе и за стручан рад запослених у Општинској 
управи и другим организацијама које врше поверене 
послове. 

Објашњењем се разрађује примена појединих 
одредби закона, других прописа и одлука Скупштине 
општине. 

 
Члан 46. 

 
Општинско веће решава у управном поступку у 

другом степену, о правима и обавезама грађана, 
предузећа, установа и других организација из изворног 
делокруга рада Општинске управе. 

 
 

Члан 47. 
 

За вођење управног поступка може бити 
овлашћен запослени који испуњава законом прописане 
услове. 
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IX. ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 48. 
 

О изузећу начелника Општинске управе решава 
Општинско веће. 

 
Члан 49. 

 
О изузећу службеног лица Општинске управе 

решава начелник Општинске управе. 
 
X. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 
 

Самосталност и законитост 
 

Члан 50. 
 

Општинска управа самостална је у вршењу 
својих послова које обавља на основу и у оквиру 
Устава, закона, Статута општине и других прописа. 

 
Поштовање странака 

 
Члан 51. 

 
Када решавају у управном поступку и 

предузимају управне радње поверене законом, 
организационе јединице Општинске управе дужне су да 
користе она средства која су за странку најповољнија и 
којима се постижу сврха и циљ закона. 

Организационе јединице дужне су да поштују 
личност и достојанство странке. 

 
Јавност рада 

 
Члан 52. 

 
Рад Општинске управе доступан је јавности, 

подложан критици и контроли грађана у складу са 
законом и Статутом општине Ивањица. 

Јавност рада обезбеђује се давањем 
информација средствима јавног информисања, 
електронским путем (интернет) и давањем службених 
информација о обављању послова из своје надлежности. 

Начелник Општинске управе даје информације 
о раду Општинске управе, а у појединим случајевима 
може овластити и друго запослено лице да то чини у 
име Општинске управе. 

О раду основних организационих јединица 
информације дају њихови руководиоци. 

Општинска управа ће ускратити давање 
информација ако њена садржина представља државну, 
војну, службену или пословну тајну. 

О давању, односно ускраћивању давања 
информација о раду Општинске управе одлучује 
начелник Општинске управе или лице које га, у случају 
одсутности и спречености, замењује. 

 
 

XI. РАДНИ ОДНОС У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ 

 
Члан 53. 

 
У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених у Општинској управи примењују се одредбе 
Закона и других прописа. 

Звања и занимања запослених, услови за 
њихово стицање, коефицијенти за утврђивање плата, 
распоређивање, утврђују се посебним актима у складу 
са законским одредбама које се примењују на права и 
дужности из радног односа запослених у јединицама 
локалне самоуправе. 

 
Члан 54. 

 
О правима, обавезама и одговорностима 

запослених у Општинској управи одлучује начелник 
Општинске управе.  

Распоред радног времена запослених у 
Општинској управи утврђује начелник Општинске 
управе. 

 
Члан 55. 

 
Одлуку о платама запослених у Општинској 

управи доноси начелник Општинске управе. 
 
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 56. 
 

Руководиоци организационих јединица 
Општинске управе и друга  постављена и распоређена 
лица  у Општинској управи настављају са радом на 
досадашњим радним местима до разрешења, односно 
до распоређивања по новој организацији и 
систематизацији Општинске управе. 

 
Члан 57. 

 
На предлог начелника Општинске управе 

Општинско веће усваја акт о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи 
након ступања на снагу ове одлуке у року од 30 дана. 

 
Члан 58. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о Општинској управи Општине Ивањица 
01 бр. 110-5/08 („Службени лист општине Ивањица“ 
број 1/2009), и Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
Општинској управи Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-
1 („Службени лист општине Ивањица“ број 3/2009), 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској 
управи Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-2 
(„Службени лист општине Ивањица“ број 3/2010), 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској 
управи Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-3 
(„Службени лист општине Ивањица“ број 4/2011), 
Одлука о допунама Одлуке о Општинској управи 
Општине Ивањица 01 бр. 110-5/08-4 („Службени лист 
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општине Ивањица“ број 4/2015) и Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о Општинској управи Општине 
Ивањица 01 бр. 110-5/08-5 („Службени лист општине 
Ивањица“ број 12/2016). 
 

Члан 59. 
 

Ова одлука ступа наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“, а 
примењиваће се од 01.01.2017. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број: 110-15/2016  

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                              Александар Трипковић 
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