
                         

           

          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
        ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

        
 
 
  

 Ивањица, 12 септембар 2014                                                                            Година VII – Број 10 
  
 
 

 

 

 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10,101/10, 93/12, 62/13, 63/13  

испр. и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2. Закона став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",  

број 129/2007) и члана 39. Статута општине Ивањица ("Службени гласник РС", број 79/2008 и "Службени лист општине 

 Ивањица" 7/12 и 9/12), 

 

Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној  11. септембра. 2014.  године,  донела је 

 

                                                                                        ОДЛУКУ 

 

                         ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

                                                                                   ОПШТИ ДЕО 

 

 

                                                                                          Члан 1. 

 

Члан 1. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину ("Службени лист општине Ивањица" број 13/2013) мења се 

 и гласи: 

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

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 1.053.535.000,00 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.108.557.000,00 

Буџетски суфицит/дефицит -55.022.000,00 

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

Укупан фискални суфицит/дефицит -55.022.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од задуживања 70.000.000,00 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

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

Издаци за отплату главнице дуга 16.249.000,00 

Нето финансирање 55.022.000,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање 1.271.000,00 

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

 

ОПИС ЕКОНОМСКА  СРЕДСТВА ИЗ 

    КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА 

УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3+4+5+6)   1.053.535.000,00 

1. Порески приходи 71 438.504.000,00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 319.741.000,00 

1.2. Самодоприноси 711180 80.000,00 

1.3. Порез на имовину 713 70.287.000,00 

1.4. Порез на добра и услуге 714 32.085.000,00 

1.5. Остали порески приходи 716+719 16.311.000,00 

2. Непорески приходи 74 48.976.000,00 

    - Приходи од имовине 741 20.526.000,00 

    - Приходи од продаје добара и услуга 742 11.586.000,00 

2.1. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 6.914.000,00 

2.2. Остали приходи у корист општине 745 9.950.000,00 

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 300.000,00 

4. Донације 731+732 650.000,00 

5. Трансфери 733 565.105.000,00 

6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77   

УКУПНИ ИЗДАЦИ   1.108.557.000,00 

1. Текући расходи 4 644.090.000,00 

1.1. Расходи за запослене 41 163.676.000,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 341.128.000,00 

1.3. Отплата камата 44 5.900.000,00 

1.4. Субвенције 45 58.450.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 26.900.000,00 

1.6. Остали расходи 48+49 48.036.000,00 

2. Трансфери 463 207.764.000,00 

3. Капитални издаци 5 256.703.000,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И      

  

  

ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ ДУГА И НАБАВКЕ  

 

  

  

  

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       

1. Примања на основу отплате кредита и продаје        

финансијске имовине 92   

2. Задуживање 91 70.000.000,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 70.000.000,00 

2.2. Задуживања код страних кредитора 912   

3. Отплата дуга 61 16.249.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 16.249.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

4. Набавка финансијске имовине 621   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)   55.022.000,00 

 Вишак прихода из ранијих година 

 

  

  

  

(класа 3, извор финасирања 13)   1.271.000,00 
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                                                                                          Члан 2. 

 

Члан 2. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину ("Службени лист општине Ивањица" број 13/2013) мења се и гласи:  

Потребна средства за финансирање буџеског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 55.022.000,00 динара, за 

финансирање отплате дугаизносу 16.249.000,00 динара, обезбедиће се из кредита у износу од 70.000.000,00 динара и из 

нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.271.000,00 динара.  

 

                                                                                          Члан 3. 

 

Члан 3. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2014. годину ("Службени лист општине Ивањица" број 13/2013) мења се и гласи: 

Укупни приходи и примања буџета општине Ивањица за 2014. године утврђују се у износу 1.124.806.000,00  динара. 

 

 

 

ЕКОНОМ. НАЗИВ КОНТА ИЗНОС 

КЛАС.               

321310 Нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година 1.271.000,00 

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

 711110 Порез на зараде 261.250.000,00 

711120 Порез на приходе од самосталним делатности 22.976.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине 9.560.000,00 

711160 Порез на приходе о осигурања лица 5.000,00 

711180 Самодоприноси 80.000,00 

711190 Порез на друге приходе 25.950.000,00 

  УКУПНО 711 319.821.000,00 

713 Порез на имовину   

713120 Порез на имовину 45.240.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 6.590.000,00 

713420 Порез на капиталне трансакције 18.452.000,00 

713610 Порез на акције и уделе 5.000,00 

  УКУПНО 713 70.287.000,00 

714 Порез на добра и услуге   

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

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 30.000,00 

714550 Боравишне таксе и концесионе накнаде 3.560.000,00 

714560 Општинске и градске накнаде 9.530.000,00 

  УКУПНО 714  32.085.000,00 

716 Други порези 

 716110 Комунална такса на фирму 16.311.000,00 

                                                        УКУПНО 716                                                                                                                                                      16.311.000,00 

732 Донације и помоћи од међународних организација   

732150 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине 650.000,00 

  УКУПНО 732 650.000,00 

733 Трансфери од других нивоа власти     

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине 542.105.000,00 

733151 1. Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти 

2. Текући наменски трансфери од других нивоа власти 

464.505.000,00 

733154 77.600.000,00 

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

  UKUPNO 733 565.105.000,00 
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741 Приходи од имовине   

741150 Камате на средства буџета 5.380.000,00 

741510 Накнада за коришћење природних добара 446.000,00 

741520 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 3.550.000,00 

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 11.150.000,00 

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

741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воде 0,00 

  УКУПНО 741 20.526.000,00 

742 Приходи од продаје добара и услуга 

 742150 Приходи од давања у закуп 2.136.000,00 

742250 Таксе у корист нивоа општине 8.220.000,00 

742350 Приходи општинских органа управе 1.230.000,00 

  УКУПНО 742 11.586.000,00 

 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 

 

  

743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.514.000,00 

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

  УКУПНО 743 6.914.000,00 

745 Мешовити и неодређени приходи   

745150 Остали приходи у корист ниваоа општина 9.950.000,00 

  УКУПНО 745 9.950.000,00 

811 Примања од продаје непокретности     

811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина   

  УКУПНО 811   

813 Примања од продаје осталих основних средства 

 813150 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина 300.000,00 

  УКУПНО 813 300.000,00 

911 Примања од домаћих задуживања   

911450 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 70.000.000,00 

  УКУПНО 911 70.000.000,00 

921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 

 921950 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 

 
  УКУПНО 921 0,00 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1.124.806.000,00 
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                                                                                         Члан 4. 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014 и 2015. годину исказују се у следећем прегледу: 

 

Ек. Ред.   Износ у динарима 

клас. број О п и с 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511   ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ       

  1. Изградња стамбеног простора за социјалне групе   2.500.000,00   

  2. План детаљне регулације 2.924.000,00 3.648.000,00   

  3. Куповина грађевинских објеката   45.000.000,00   

  4. Капитално одржавање објеката   16.200.000,00   

  5. Друга пројектна документација   19.500.000,00   

  6. Изградња јавне расвете   6.000.000,00   

  7. Изградња атмосверских и фекалних колектора:   22.200.000,00   

  8. Изградња и рекострукција улица и тротоара   104.746.000,00   

  9. Учешће у изградњи расвете на градском стадиону   5.000.000,00   

            

541   ЗЕМЉИШТЕ       

  1. Набавка земљишта   20.000.000,00   

            

    Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

512   ОПРЕМА       

            

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

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

  3. Набавка  канти, клупа   1.280.000,00   

            

    В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       

451   СУБВЕНЦИЈЕ       

  1. Изградња резервоара центар са прикључним цевоводом   15.500.000,00   

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

  3. Пројекат "Ношница"   1.136.000,00   

  4. Изградња секундарне водоводне  мреже   3.000.000,00   

            

    Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ       

463   ТРАНСФЕРИ       

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

    Набавка офтамолошке и друге опреме   12.500.000,00   

    Замена паркета у ОШ "Кирило Савић"   8.000.000,00   

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

    Изградња школске фискултурне сале у ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике   24.500.000,00   

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

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

    Средња река, Брусник)   1.060.000,00   

    Надоградња зграде Гимназије-прва фаза   4.000.000,00 16.000.000,00 
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                                                                                          Члан 5. 

 

Укупни расходи и издаци буџета општине Ивањица за 2014. годину утврђују се у износу   1.124.806.000,00  динара. 

 

 

ЕКОНОМ. НАЗИВ КОНТА СРЕДСТВА ИЗ СРЕДСТВА ИЗ УКУПНА  

КЛАСИФ.         БУЏЕТА 

ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА СРЕДСТВА 

41 Расходи за запослене       

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

412 Социјални доприноси на терет послодавца 23.488.000,00 1.670.000,00 25.158.000,00 

413 Накнаде у натури 195.000,00   195.000,00 

414 Социјална давања запосленима 2.545.000,00 350.000,00 2.895.000,00 

415 Накнаде трошкова за запослене 3.190.000,00   3.190.000,00 

416 Награде запосленима и остали пос. расходи 1.401.000,00   1.401.000,00 

417 Посланички додатак 1.800.000,00   1.800.000,00 

  Укупно 41 163.676.000,00 11.350.000,00 175.026.000,00 

42 Коришћење роба и услуга       

421 Стални трошкови 68.472.000,00 2.935.000,00 71.407.000,00 

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

423 Услуге по уговору 44.894.000,00 1.931.000,00 46.825.000,00 

424 Специјализоване услуге 14.350.000,00 1.380.000,00 15.730.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 197.957.000,00 1.260.000,00 199.217.000,00 

426 Материјал 11.830.000,00 10.470.000,00 22.300.000,00 

  Укупно 42 341.128.000,00 18.511.000,00 359.639.000,00 

43 Амортизација и употреба средстава за рад       

431 Амортизација некретнина и опреме 0,00   0,00 

  Укупно 43 0,00 0,00 0,00 

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања       

441 Отплата домаћих камата 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

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

  Укупно 44 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 

45 Субвенције       

451 Субвенције јавним неф. предузећима и организацијама 58.450.000,00 0,00 58.450.000,00 

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

  Укупно 45 58.450.000,00 0,00 58.450.000,00 

46 Донације, дотације и трансфери       

463 Трансфери осталим нивоима власти 207.764.000,00   207.764.000,00 

  Укупно 46 207.764.000,00 0,00 207.764.000,00 

47 Социјално осигурање и социјална заштита       

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 26.900.000,00   26.900.000,00 

  Укупно 47 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 

48 Остали расходи       

481 Дотације невладиним организацијама 25.164.000,00   25.164.000,00 

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

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 11.555.000,00   11.555.000,00 

484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед       
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  елементарних непогода и других природних узрока 4.800.000,00   4.800.000,00 

  Укупно 48 42.899.000,00 47.000,00 42.946.000,00 

49 Средства резерве         

499 Средства резерве     5.137.000,00 0,00 5.137.000,00 

  Укупно 49 5.137.000,00 0,00 5.137.000,00 

51 Основна средства       

511 Зграде и грађевински објекти 219.100.000,00   219.100.000,00 

512 Машине и опрема 17.153.000,00 540.000,00 17.693.000,00 

513 Остале некретнине и опрема       

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

  Укупно 51 236.703.000,00 560.000,00 237.263.000,00 

54 Природна имовина       

541 Земљиште 20.000.000,00   20.000.000,00 

  Укупно 54 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

61 Отплата главнице       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16.249.000,00   16.249.000,00 

  Укупно 61 16.249.000,00 0,00 16.249.000,00 

62 Набавка финансијске имовине       

621 Набавка домаће финансијске имовине       

  Укупно 62 0,00 0,00 0,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ 1.124.806.000,00 30.468.000,00 1.155.274.000,00 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8   

  

 

Број 10                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА     12 септембар 2014           
 
 

 

 

                                                                                     ПОСЕБАН ДЕО 

 

Средства буџета у износу  1.124.806.000,00  динара и средства од прихода из додатних активности буџетских корисника 

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

Средства из 

буџета 

Средства из 

додатних 

активности Укупна средства 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    110   Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални       

        и спољни послови       

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

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

      417 Посланички додатак 1.800.000,00   1.800.000,00 

      421 Стални трошкови 0,00   0,00 

      422 Трошкови путовања 900.000,00   900.000,00 

      423 Услуге по уговору 0,00   0,00 

      481 Дотације невладиним организацијама 654.000,00   654.000,00 

        Ова апропријација користиће се за финансирање рада поли-        

        тичких странака по закону о финансирању политичких акти-       

        вности ("Службени гласник РС" 43/2011)       

        Извори финансирања за функцију 110       

        01 Приходи из буџета 5.184.000,00   5.184.000,00 

        Укупно за функцију 110 5.184.000,00   5.184.000,00 

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. 5.184.000,00   5.184.000,00 

2       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

    110   Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални       

        и спољни послови       

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

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

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи 83.000,00   83.000,00 

      421 Стални трошкови 0,00   0,00 

      422 Трошкови путовања 450.000,00   450.000,00 

      423 Услуге по уговору 3.750.000,00   3.750.000,00 

        Извори финансирања за функцију 110       

        01 Приходи из буџета 7.950.000,00   7.950.000,00 

        Укупно за функцију 110 7.950.000,00   7.950.000,00 

        Извори финансирања за раздео 2.       

        01 Приходи из буџета 7.950.000,00   7.950.000,00 

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. 7.950.000,00   7.950.000,00 
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3       ОПШТИНСКА УПРАВА       

    090   Социјална заштита некласификована на другом месту       

      481 Дотације невладиним организацијама 5.300.000,00   5.300.000,00 

        

Ова апропријација ће се користити за финансирање програма 

удружења       

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

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

        Ова апропријација користиће се за материјалне трошкове       

        центра, исплату признатих права по Одлуци о правима из        

        социјалне заштите општине Ивањица.       

      472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 26.900.000,00   26.900.000,00 

        Ова апропријација користиће се за исплату финансијске помоћи       

        незапосленим породиљама и родитељског додатка за свако новоређено       

        дете,  ученичке и студенске стипендије, накнаду трошкова вантелесне        

        оплодње, смештај ученика у специјалне школе, станарин, једнократне       

        помоћи, превоз пензионера старијиход 65 година       

        од 65 година        

      511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00   2.500.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за решавање стамбених       

        потреба социјално угроженог становништва       

        Извори финансирања за функцију 090       

        01 Приходи из буџета 50.700.000,00   50.700.000,00 

        07 Донације од осталих нивоа власти     0,00 

        Укупно за функцију 090 50.700.000,00 0,00 50.700.000,00 

    160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом       

        месту       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 0,00   0,00 

      481 Дотације невладиним организацијама 4.620.000,00   4.620.000,00 

        Ова апропријација користиће се за:       

        Црвени крст 1.600.000,00       

        Средства у износу 3.020.000,00 биће распоређеана Одлуком општинског        

        већа након спроведеног јавног конкураса за доделу средстава за фина-       

        нсирање пројеката невладиних организација       

      483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских       

        тела 5.500.000,00   5.500.000,00 

      484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед       

        елементарних непогода и других природних узрока 4.800.000,00   4.800.000,00 

        Коришћење средстава ове апропријације вршиће        

        се по посебном акту (решењу) председника општине       

      499 Средства резерве 5.137.000,00   5.137.000,00 

        Ова апропријација обухвата средства за текућу буџетску резерву       

        у износу 4.637000,00 динара и сталну буџетску резерву у износу       

        500.000,00 динара.       

        Извори финансирања за функцију 160       

        01 Приходи из буџета 20.057.000,00   20.057.000,00 

        Укупно за функцију 160 20.057.000,00   20.057.000,00 
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    170   Трансакције јавног дуга       

      441 Отплата домаћих камата 2.400.000,00   2.400.000,00 

      444 Пратећи трошкови задуживања 3.500.000,00   3.500.000,00 

      611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16.249.000,00   16.249.000,00 

        Извори финансирања за функцију 170       

        01 Приходи из буџета 22.149.000,00   22.149.000,00 

        Укупно за функцију 170 22.149.000,00   22.149.000,00 

    130   Опште услуге       

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

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

      413 Накнаде у натури 20.000,00   20.000,00 

      414 Социјална давања запосленима 1.399.000,00   1.399.000,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 1.300.000,00   1.300.000,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи 467.000,00   467.000,00 

      421 Стални трошкови 25.082.000,00   25.082.000,00 

      422 Трошкови путовања 1.585.000,00   1.585.000,00 

      423 Услуге по уговору 8.067.000,00   8.067.000,00 

      424 Специјализоване услуге 1.000.000,00   1.000.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 2.130.000,00   2.130.000,00 

      426 Материјал 5.300.000,00   5.300.000,00 

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

      511 Зграде и грађевински објекти 69.200.000,00   69.200.000,00 

      512 Машине и опрема 4.650.000,00   4.650.000,00 

      515 Нематеријална имовина 50.000,00   50.000,00 

      541 Земљиште 20.000.000,00   20.000.000,00 

        Извори финансирања за функцију 130       

        01 Приходи из буџета 197.306.000,00   197.306.000,00 

        Укупно за функцију 130 197.306.000,00   197.306.000,00 

    421   Пољопривреда       

      423 Услуге по уговору 4.350.000,00   4.350.000,00 

        Ова апропријација користиће се за исплату накнаде за рад       

        противградним стрелцима       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 11.500.000,00   11.500.000,00 

        Ова апропријација намењена Фонду за пољопривреду       

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

        Извори финансирања за функцију 421       

        01 Приходи из буџета 15.850.000,00   15.850.000,00 

        Укупно за функцију 421 15.850.000,00   15.850.000,00 

    450   Саобраћај       

      423 Услуге по уговору 13.500.000,00   13.500.000,00 

        Ова апропријација је намењена за јавни градски превоз       

        Извори финансирања за функцију 450       

        01 Приходи из буџета 13.500.000,00   13.500.000,00 

        Укупно за функцију 450 13.500.000,00   13.500.000,00 
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    490   Економски послови некласификовани на другом месту       

      425 Текуће поправке и одржавање 21.000.000,00   21.000.000,00 

        

Ова апропријација ће се користити за поправу и ревитализацију 

атарских       

        и локалних путева       

      463 Трансфери осталим нивоима власти 25.000.000,00   25.000.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за подстицање запошља-       

        вања у сарадњи са Националном службом за запошљавање       

        Извори финансирања за функцију 490       

        01 Приходи из буџета 46.000.000,00   46.000.000,00 

        Укупно за функцију 490 46.000.000,00   46.000.000,00 

    630   Водоснадбевање       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 33.400.000,00   33.400.000,00 

        Ова апропријација намењена ЈКП "Комунално" за        

        водоснадбевања на територији општине -       

        Извори финансирања за функцију 630       

        01 Приходи из буџета 33.400.000,00   33.400.000,00 

        Укупно за функцију 630 33.400.000,00   33.400.000,00 

    760   Здравство некласификовано на другом месту       

      424 Специјализоване услуге 2.400.000,00   2.400.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 454.000,00   454.000,00 

      463 Трансфери осталим нивоима власти 16.000.000,00   16.000.000,00 

        Ова апропријација користиће се за финансирање Дома здравља у складу       

        
Законом о здравственој заштити и то за опремање за потребе 
обављања       

        дијализе, реконструкцију крова медицине рада, капеле, набавку        

        офтамолошке опреме и др.намене у складу са законом       

      512 Машине и опрема 2.718.000,00   2.718.000,00 

        Извори финансирања за функцију 760       

        01 Приходи из буџета 21.572.000,00   21.572.000,00 

        Укупно за функцију 760 21.572.000,00 0,00 21.572.000,00 

    810   Услуге физичке културе       

      481 Дотације невладиним организацијама 13.030.000,00   13.030.000,00 

        Ова апропријације ће се користити за дотације Спортском       

        савезу општине Ивањица у складу са Законом о спорту       

      511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00   5.000.000,00 

        Ова апропријација је намењена за учешће општине у изградњи расвете       

        на градском стадиону       

        Извори финансирања за функцију 810       

        01 Приходи из буџета 18.030.000,00   18.030.000,00 

        Укупно за функцију 810 18.030.000,00   18.030.000,00 

    820   Услуге културе       

      424 Специјализоване услуге 4.500.000,00   4.500.000,00 

        Ова апропријација је намењена за "Нушићијаду",друге        

        културне манифестације и обележавање 100 година великог рата       

      463 Трансфери осталим нивоима власти 400.000,00   400.000,00 

        Ова апропријација је намењена Историјском архиву Ужице у износу        
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        300.000,00 динара и Матичној библиотеци Чачак 100.000,00 динара       

        Извори финансирања за функцију 820       

        01 Приходи из буџета 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

        Укупно за функцију 820 4.900.000,00   4.900.000,00 

    830   Услуге емитовања и штампања       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 7.550.000,00   7.550.000,00 

        Ова апропријација користиће се за финансирање Ивањичког радија       

      423 Услуге по уговору 6.000.000,00   6.000.000,00 

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

        

нара и за објављивање тендера, огласа и штампање 1.500.000,00 

динара       

        Извори финансирања за функцију 830       

        01 Приходи из буџета 13.550.000,00   13.550.000,00 

        Укупно за функцију 830 13.550.000,00   13.550.000,00 

    840   Верске и остале услуге заједнице       

      481 Дотације невладиним организацијама 1.560.000,00   1.560.000,00 

        Коришћење средстава ове апропријације вршиће        

        се по посебном акту (решењу) председника општине       

        Извори финансирања за функцију 840       

        01 Приходи из буџета 1.560.000,00   1.560.000,00 

        Укупно за функцију 840 1.560.000,00   1.560.000,00 

    912   Основно образовање       

      463 Трансфери осталим нивоима власти 129.867.000,00 0,00 129.867.000,00 

        1. ОШ "Милинко Кушић" Ивањица       

        Текући трансфери                                                                   29.565.000,00       

        Капитални трансфери                                                             2.500.000,00       

        2. ОШ "Кирило Савић" Ивањица       

        Текући трансфери                                                                   20.241.000,00       

        Капитални трансфери (паркет хала)                                    8.000.000,00       

        3. ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике       

        Текући трансфери                                                                  12.133.000,00       

        Капитални трансфери  (спортска хала)                             24.500.000,00       

        4. ОШ "Мићо Матовић" Катићи       

        Текући трансфери                                                                   6.221.000,00       

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

        Текући трансфери                                                                 10.863.000,00       

        Капитални трансфери                                                           1.060.000,00       

        (Средња река,Брусник, Придворица)       

        6. ОШ "Мајор Илић" Кушићи       

        Текући трансфери                                                                  3.900.000,00       

        7. ОШ "Вучић Величковић" Међуречје       

        Текући трансфери                                                                  3.375.000,00       

        Капитални трансфери (замена крова и столарије)           2.661.000,00       

        8. ОШ "Милан Вучићевић-Зверац" Братљево       

        Текући трансфери                                                                   2.789.000,00       

        9. ОШ "Светозар Марковић" Ковиље       
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        Текући трансфери                                                                   2.059.000,00       

        Извори финансирања за функцију 912       

        01 Приходи из буџета 129.867.000,00   129.867.000,00 

        Укупно за функцију 912 129.867.000,00   129.867.000,00 

    920   Средње образовање       

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

        1.Гимназија                                                                              12.564.000,00       

        Текући трансфери                                                                     8.564.000,00       

        Капитални трансфери (надоградња Гимназије)                  4.000.000,00       

        2. Техничка школа                                                                   7.933.000,00       

        Текући трансфери                                                                    7.933.000,00       

        Извори финансирања за функцију 920       

        01 Приходи из буџета 20.497.000,00   20.497.000,00 

        Укупно за функцију 920 20.497.000,00   20.497.000,00 

      

 
Извори финансирања за општинску управу       

      

 

01 Приходи из буџета 608.938.000,00   608.938.000,00 

      
 

07 Донације од осталих нивоа власти   0,00   

      

 
УКУПНО 608.938.000,00 0,00 608.938.000,00 

  1     ДОМ КУЛТУРЕ       

    820   Услуге културе       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      424 Специјализоване услуге 3.300.000,00 680.000,00 3.980.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 170.000,00 100.000,00 270.000,00 

      426 Материјал 0,00 170.000,00 170.000,00 

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

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

        Извори финансирања за функцију 820       

        01 Приходи из буџета 18.568.000,00   18.568.000,00 

        04 Сопствени приходи   2.100.000,00 2.100.000,00 

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

        Извори финансирања за главу 3.1.       

        01 Приходи из буџета 18.568.000,00   18.568.000,00 

        04 Сопствени приходи   2.100.000,00 2.100.000,00 

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

  2     БИБЛИОТЕКА "СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ"       

    820   Услуге културе       

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

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

      414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0,00 
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      415 Накнада трошкова за запослене 50.000,00 0,00 50.000,00 

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

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

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

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

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

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

      426 Материјал 50.000,00 45.000,00 95.000,00 

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

      512 Машине и опрема 115.000,00 20.000,00 135.000,00 

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

        Извори финансирања за функцију 820       

        01 Приходи из буџета 4.770.000,00   4.770.000,00 

        04 Сопствени приходи   255.000,00 255.000,00 

        Укупно за функцију 820 4.770.000,00 255.000,00 5.025.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.2.       

        01 Приходи из буџета 4.770.000,00   4.770.000,00 

        04 Сопствени приходи   255.000,00 255.000,00 

        Укупно за главу 3.2. 4.770.000,00 255.000,00 5.025.000,00 

  3     ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"       

    911   Предшколско образовање       

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

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

      414 Социјална давања запосленима 995.000,00 350.000,00 1.345.000,00 

      415 Накнада трошкова за запослене 1.710.000,00   1.710.000,00 

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

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

      422 Трошкови путовања   305.000,00 305.000,00 

      423 Услуге по уговору   791.000,00 791.000,00 

      424 Специјализоване услуге   660.000,00 660.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 480.000,00 1.130.000,00 1.610.000,00 

      426 Материјал 1.300.000,00 10.202.000,00 11.502.000,00 

      431 Амортизација некретнина и опреме     0,00 

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

      483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских       

        тела 1.040.000,00     

      512 Машине и опрема 0,00 460.000,00 460.000,00 

        Извори финансирања за функцију 911       

        01 Приходи из буџета 76.082.000,00   76.082.000,00 

        04 Сопствени приходи   17.670.000,00 17.670.000,00 

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

        Укупно за функцију 911 76.082.000,00 26.920.000,00 103.002.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.3.       

        01 Приходи из буџета 76.082.000,00   76.082.000,00 

        04 Сопствени приходи   17.670.000,00 17.670.000,00 
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        07 Донације од осталих нивоа власти   9.250.000,00 9.250.000,00 

        Укупно за главу 3.3. 76.082.000,00 26.920.000,00 103.002.000,00 

  4     ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И       

        ИЗГРАДЊУ       

    620   Развој заједнице       

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

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

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

      415 Накнада трошкова за запослене 100.000,00 0,00 100.000,00 

      416 Награде запосленима и остали посебни расходи 70.000,00 0,00 70.000,00 

      421 Стални трошкови 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 

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

      423 Услуге по уговору 4.262.000,00 0,00 4.262.000,00 

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

      425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 0,00 500.000,00 

      426 Материјал 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 

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

      483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских       

        тела 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 

        Ова апропријација је намењена за израду пројеката       

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

        Извори финансирања за функцију 620       

        01 Приходи из буџета 37.783.000,00   37.783.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за функцију 620 37.783.000,00 0,00 37.783.000,00 

    640   Улична расвета       

      421 Стални трошкови 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 

      425 Текуће поправке и одржавање 3.885.000,00 0,00 3.885.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 

        Извори финансирања за функцију 640       

        01 Приходи из буџета 29.485.000,00   29.485.000,00 

        04 Сопствени приходи       

        Укупно за функцију 640 29.485.000,00   29.485.000,00 

    160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом       

        месту       

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

      425 Текуће поправке и одржавање 99.266.000,00 0,00 99.266.000,00 

      426 Материјал 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

      512 Oпрема 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00 

        Извори финансирања за функцију 160       

        01 Приходи из буџета 104.746.000,00 0,00 104.746.000,00 

        04 Сопствени приходи     0,00 

        Укупно за функцију 160 104.746.000,00 0,00 104.746.000,00 

    451   Друмски саобраћај       

      425 Текуће поправке и одржавање 56.005.000,00 0,00 56.005.000,00 
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      511 Зграде и грађевински објекти 94.200.000,00 0,00 94.200.000,00 

      512 Машине и опрема 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

        Извори финансирања за функцију 451       

        01 Приходи из буџета 155.205.000,00   155.205.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за функцију 451 155.205.000,00 0,00 155.205.000,00 

    520   Управљање отпадним водама       

      425 Текуће поправке и одржавање 3.500.000,00   3.500.000,00 

      511 Зграде и грађевински објекти 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 

        Извори финансирања за функцију 520       

        01 Приходи из буџета 25.700.000,00   25.700.000,00 

        04 Сопствени приходи       

        Укупно за функцију 520 25.700.000,00 0,00 25.700.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.4.       

        01 Приходи из буџета 352.919.000,00     

        04 Сопствени приходи   0,00   

        Укупно за главу 3.4. 352.919.000,00 0,00 352.919.000,00 

  5     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом       

        месту       

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

      412 Социјални доприноси на терет послодавца 204.000,00 0,00 204.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

      425 Текуће поправке и одржавање 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00 

      426 Материјал 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

      541 Земљиште 0,00 0,00 0,00 

        Извори финансирања за функцију 160       

        01 Приходи из буџета 12.521.000,00   12.521.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за функцију 160 12.521.000,00 0,00 12.521.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.5.       

        01 Приходи из буџета 12.521.000,00   12.521.000,00 

        04 Сопствени приходи   0,00 0,00 

        Укупно за главу 3.5. 12.521.000,00 0,00 12.521.000,00 

  6     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА       
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    473   Услуге туризма       

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

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

      413 Накнаде у натури 20.000,00 0,00   

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

      415 Накнада трошкова за запослене 30.000,00 0,00   

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

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

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

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

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

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

      426 Материјал 520.000,00 53.000,00 573.000,00 

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

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

        тела 15.000,00 0,00 15.000,00 

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

        Извори финансирања за функцију 473       

        01 Приходи из буџета 8.748.000,00   8.748.000,00 

        04 Сопствени приходи   1.193.000,00 1.193.000,00 

        Укупно за функцију 473 8.748.000,00 1.193.000,00 9.941.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.6.       

        01 Приходи из буџета 8.748.000,00   8.748.000,00 

        04 Сопствени приходи   1.193.000,00 1.193.000,00 

        Укупно за главу 3.6. 8.748.000,00 1.193.000,00 9.941.000,00 

  7     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ       

    560   Заштита животне средине       

      421 Стални трошкови 20.000.000,00   20.000.000,00 

        

Ова апропријација користиће се депоновање смећа са територије 

општине       

        Ивањица у Регионалну депонију Дубоко       

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

        Ова апропријација користиће се за испитивање квалитета ваздуха       

      451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и       

        организацијама 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

        Ова апропријација ће се користити за отплату камате и главнице       

        за набављено возило за одвожење смећа       

        Коришћење средстава ове апропријације вршиће        

        се по посебном акту (решењу) председника општине       

        Извори финансирања за функцију 560       

        01 Приходи из буџета 27.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

        Укупно за функцију 560 27.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

        Извори финансирања за главу 3.8.       

        01 Приходи из буџета 27.000.000,00   27.000.000,00 

        Укупно за главу 3.8. 27.000.000,00   27.000.000,00 

        Извори финансирања за раздео 3.       

        01 Приходи из буџета 1.109.546.000,00   1.109.546.000,00 
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        04 Сопствени приходи   21.218.000,00 21.218.000,00 

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

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. 1.109.546.000,00 30.468.000,00 1.140.014.000,00 

4       ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    330   Судови       

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

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

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

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

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

        Извори финансирања за функцију 330       

        01 Приходи из буџета 2.126.000,00   2.126.000,00 

        Укупно за функцију 330 2.126.000,00   2.126.000,00 

        Извори финансирања за раздео 4.       

        01 Приходи из буџета 2.126.000,00   2.126.000,00 

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. 2.126.000,00   2.126.000,00 

        УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА 1.124.806.000,00 30.468.000,00 1.155.274.000,00 

 

 

 

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
 

 

Члан 6. 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Ивањица“ и доставити Министарству финансија. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

Број:400-125-1/2014-01 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                         ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ 

 

                                                                                                                                                         Босиљка Оцокољић 
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На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и члана 39. 

Статута општине Ивањица(„Службени гласник РС“ 

79/2008 и „Службени лист општине Ивањица број 

7/2012 и 9/2012), Скупштина општине Ивањица на 

седници одржаној 13.06.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

 

 О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА 

ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

  

Члан 1. 

Овом одлуком се уређује додела новчаних награда 

ученицима основних и средњих школа са чији је 

оснивач Република Србија и општина Ивањица, а које 

имају седиште на територији општине Ивањица. 

 

Члан 2. 

Средства за доделу награда обезбеђују се у буџету 

општине Ивањица за сваку календарску годину. 

 

Члан 3. 

Новчане награде се додељују ученицима основних и 

средњих школа на територији општине Ивањица 

носиоцима дипломе „Вук Караџић“, као и ученицима 

генерације. 

 

Члан 4. 

Награда се исплаћује до висине неопорезивог износа 

студенске стипендије по Закону о порезу на доходак 

грађана. 

 

Члан 5. 

Податке о ученицима носиоцима дипломе „Вук 

Караџић“ достављају школе по завршетку школске 

године Општинској управи општине Ивањица. 

 

Члан 6. 

Општинско веће општине Ивањица може донети акт 

којим се награђује ђак генерације,  ученици који су 

освојили једно од прва три места на републичким 

такмичењима верификованим од министарства  

надлежног за просвету, као и на међународним 

такмичењима. 

 

Члан 7. 

Висину награда из члана 6. ове одлуке утврђује 

Општинско веће. Општинско веће утврђује критеријуме 

и рангира висину награда, а имајући при том у виду да 

постоји пет врста награда и то: 

- Награда нпсипцима диплпме „Вук Карачић“ у 

пснпвним и средоим щкплама, 

 

- Награде кпје се пднпсе на средопщкплце пп 

билп кпм пснпву, 

- Награде кпје се пднпсе на пснпвце пп билп кпм 

пснпву, 

- Награде за ушенике кпје пстваре једнп пд прва 

три места на републишким такмишеоима 

верификпваниm пд стране Министарства 

прпсвете, кап и на међунарпдним 

такмишеоима, 

- Награда ђаку генерације кпме припада награда 

пп пснпву диплпме „Вук Карачић“, пп пснпву 

псвпјенпг једнпг пд прва три места на 

републишким и међунарпдним такмишеоима, 

где треба узети критеријум највищу висину 

награде пп једнпм пд наведених пснпва. 

Члан 8. 

Посебном Одлуком дефинисати висину награде за 

ученике који су усвојили једно од прва три места на 

републичким и међународним такмичењима, а нису 

ученици завршних разреда, где предлог даје Комисија 

за стипендије. 

 

Члан 9. 

Општинско веће ће прецизно утврдити критеријуме и 

донети Акт по коме ће се ученици основних и средњих 

школа идентично рангирати за остварене резултате то 

јест освојене награде на једном од прва три места на 

републичком такмичењу верификованим од стране 

Министарства просвете, а параметар за награде да буде 

неопорезиви износ стипендије по Закону о порезу на 

доходак грађана. 

 

Члан 10. 

Општинско веће ће посебним актом одредити висину 

додатне награде за ђака генерације. 

 

 

Члан 11. 

Ова Oдлука ступила је на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“ 

број 9/2014. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

Број:400-36/2014-01 

 

                                    ЗАМЕНИК   ПРЕДСЕДНИКА  

                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                            Ненад Мијаиловић 
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.  

 

 

На основу члана 2. став 3. тачка 7, члана 13. Закона о 

комуналним делатностима (,,Службени гласник 

Републике Србије'', бр.88/2011), и члана 39. Статута 

Општине Ивањица („Службени гласник Републике 

Србије“, број 79/08 и „Службени лист општине 

Ивањица“, број 7/2012), Скупштина општине Ивањица 

на седници одржаној дана 11.09 2014. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о јавним паркиралиштима 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

 

Овом одлуком уређује се и обезбеђују услови и начин 

организовања послова на одржавању и коришћењу 

јавних паркиралишта и уређује се начин наплате 

накнаде за коришћење јавних паркиралишта на 

територији Општине Ивањица. 

 

Члан 2 

 

Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке, су 

посебно изграђени објекти и јавне површине одређене 

за паркирање возила. 

 

Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове одлуке 

не сматрају се посебне површине за паркирање возила 

који припадају одређеном објекту (предузећу, установи, 

такси стајалишту и др.) 

 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 

 

Члан 3 

 

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или 

површине између коловоза и тротоара и друге 

површине посебно обележене за паркирање моторних 

возила. 

 

Члан 4 

 

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су 

посебно уређене или изграђене за паркирање моторних 

возила, са дефинисаним улазом и излазом и 

унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке 

искључиво у функцији паркирања.  

 

Контрола уласка и изласка возила са посебног 

паркиралишта се може вршити постављањем рампе и 

изградњом или постављањем објекта за наплату. 

 

Посебна паркиралишта могу бити трајног или 

привременог карактера. 

 

Корисник површина из члана 2. став 2. ове Одлуке може 

их уступати предузећу, односно предузетнику које ће те 

просторе уредити као посебна паркиралишта. 

 

Члан 5 

Јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена 

иповремена. 

Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно 

изграђене јавне површине намењене за паркирање 

возила и саобраћајне површине које су посебно 

одређене и обележене за паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене 

јавне површине које се, до привођења намени утврђеној 

урбанистичким планом, користе за паркирање возила. 

Повремена паркиралишта су јавне површине у 

непосредној близини објекта у којима се одржавају 

спортске, културне, уметничке, сајамске и друге 

приредбе и скупови, за време њиховог трајања. 

Члан 6 

 

На јавним паркиралиштима се могу паркирати 

путнички аутомобили, комби-теретна возила до 1 тоне 

носивости и мотоцикли (у даљем тексту: возила). 

 

Аутобуси, теретна моторна возила и прикључна возила 

не смеју се паркирати на јавним паркиралиштима у 

смислу ове Одлуке, осим на јавним паркиралиштима за 

ту намену дефинисаним у Одлуци о регулисању 

саобраћаја на територији општине Ивањица. 

 

Члан 7 

 

Општинско веће општине Ивањица на предлог Савета 

за безбедност саобраћаја општине Ивањица (у даљем 

тексту: Савет за безбедност саобраћаја) одређује 

посебним актом јавна паркиралишта по врстама, 

зонама, дозвољеном времену паркирања у тим зонама, 

условима коришћења, начин наплате накнаде за 

коришћење појединих паркиралишта, као и друго у 

складу са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 8 

 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја. 

 

Паркиралишта на којима је у складу са актом из члана 

7. ове Одлуке предвиђена наплата накнаде за 

паркирање, поред обележавања из става 1. овог члана 

морају имати на видном месту истакнуто обавештење 

које садржи: зону, начин наплате накнаде за 

коришћење, као и временско ограничење коришћења 

паркиралишта. 

 

Члан 9 

 

За вршење послова из члана 1. ове одлуке Скупштина 

општине Ивањица овлашћује ЈКП „Комунално'' 

Ивањица (у даљем тексту: предузеће). 



                                                                                                                                           21 
   

12 септембар 2014              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА             Борј 10 
 
 

 

 

 

II ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 10 

 

Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и 

обележава јавна паркиралишта. 

 

Средства за обављање послова из става 1. овог члана на 

паркиралиштима на којима је у складу са актом из члана 

7. ове Одлуке предвиђена наплата накнаде за 

паркирање, обезбеђују се из средстава наплате накнаде 

за коришћење тих паркиралишта. 

 

Члан 11 

 

Јавна паркиралишта могу да се користе за паркирање 

возила правних, физичких лица и предузетника (у 

даљем тексту: корисник). 

 

На предлог Савета за безбедност саобраћаја, Општинско 

веће општине Ивањица, посебним актом одређује 

паркинг места на јавним паркиралиштима за возила 

инвалидних лица. 

 

Паркинг места за инвалидна лица могу користити само 

инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за 

управљање возилом, лица оболела од дистрофије, 

параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која 

за кретање користе инвалидска колица, лица која имају 

оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски 

војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе 

инвалидности и лица на дијализи 

 

Исуњеност услова из става 3. овог члана утврђује актом 

орган управе надлежан за здравство и социјалну 

заштиту, а на основу тог акта предузеће инвалидном 

лицу издаје налепницу – знак за означавање возила 

којим управља лице коме су оштећени екстремитети 

битни за управљање возилом. 

 

Члан 12 

 

Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање 

према врсти возила могу се користити само за ту врсту 

возила. 

 

На јавним паркиралиштима за аутобусе, мора се 

изградити и санитарни чвор. 

 

Јавна паркиралишта за бицикле морају да садрже и 

одговарајућу опрему за одлагање бицикле. 

 

Члан 13 

 

На предлог Савета за безбедност саобраћаја, Општинско 

веће општине Ивањица може, изузетно одобрити 

резервацију паркинг места на општим паркиралиштима 

државним органима, органима јединица локалне 

самоуправе, јавним службама, дипломатским и другим 

страним представницима, другим правним лицима и 

предузетницима. 

 

Услове за паркирање из става 1. овог члана утврђује 

Општинско веће општине Ивањица, посебним актом. 

 

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

 

Члан 14 

 

За коришћење паркиралишта на којима је у складу са 

актом из члана 7. ове Одлуке предвиђена наплата 

накнаде за паркирање, корисник је дужан да плати 

одговарајућу накнаду за сваки започети сат коришћења, 

и то унапред на општим паркиралиштима и на 

појединим посебним паркиралиштима, односно 

приликом напуштања паркиралишта на посебним 

паркиралиштима из члана 4. став 2. ове Одлуке. 

 

Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове 

Одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач 

није идентификован. 

 

Висину накнада за коришћење паркиралишта на којима 

је у складу са актом из члана 7. ове Одлуке предвиђена 

наплата накнаде за паркирање, одређује предузеће на 

основу ценовника на који сагласност даје Општинско 

веће општине Ивањица. 

 

За коришћење обележеног паркинг места на јавним 

паркиралиштима лица из члана 11. став 3. ове одлуке не 

плаћају накнаду. 

 

Изузетно од става 1. овог члана: 

 

1. повлашћени корисници који имају обавезу 

плаћања накнаде, исту плаћају у складу са 

актом из члана 7. ове Одлуке, 

 

2. корисници резервисаних паркинг места плаћају 

накнаду у складу са актом из члана 13. став 2. 

ове Одлуке, 

 

3. корисници могу купити претплатне карте и 

јавна паркиралишта користити у складу са 

условима прописаним посебним актом 

предузећа, 

 

4. корисници којима је издата дневна паркинг 

карта накнаду за паркирање уплаћују у складу 

са одредбом члана 20. ове Одлуке. 

 

Члан 15 

 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 

 

1. плати коришћење паркинг места према времену 

задржавања на прописан начин, 

 

2. поступа у складу са дозвољеним временом 

коришћења паркинг места утврђеним актом из 

члана 7. ове одлуке, 

 

3. користи паркинг место у складу са 

саобраћајним знаком, хоризонталном и 
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вертикалном сигнализацијом којима је означено 

паркинг место. 

 

Члан 16 

 

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске 

Србије, ватрогасна возила, кад у току интервентних 

акција користе паркиралишта на којима је у складу са 

актом из члана 7. ове Одлуке предвиђена наплата 

накнаде за паркирање, не плаћају накнаду за 

коришћење.  

 

Члан 17 

 

Поједини корисници (станари, инвалиди, корисници 

пословних простора) могу паркиралишта на којима је у 

складу са актом из члана 7. ове Одлуке предвиђена 

наплата накнаде за паркирање користити као 

повлашћени корисници, под условом и на начин 

утврђен актом Општинског већа општине Ивањица. 

 

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана 

предузеће издаје повлашћену паркинг карту која се 

може користити искључиво за возила за која је ова карта 

издата. 

 

Члан 18 

 

Паркирањем возила на паркинг месту, корисник 

прихвата услове прописане овом Одлуком за 

коришћење јавног паркиралишта. 

 

Корисник паркиралишта на којем је у складу са актом 

из члана 7. ове Одлуке предвиђена наплата накнаде за 

паркирање, дужан је да истакне паркинг карту са 

унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила 

или плати паркирање путем мобилног телефона. 

 

Услуге плаћања паркирања путем мобилног телефона 

остварују се у складу са уговором који предузеће 

закључује са телекомуникационим оператером. 

 

Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси 

одговорност за оштећење или крађу возила и нестанак 

ствари из возила на јавном паркиралишту. 

 

Члан 19 

 

Контролу паркирања, односно исправност коришћења 

паркиралишта на којем је у складу са актом из члана 7. 

ове Одлуке предвиђена наплата накнаде за паркирање 

врши овлашћени контролор предузећа (у даљем тексту: 

контролор). 

 

Контролор предузећа има службену легитимацију коју 

издаје предузеће и мора носити службено одело. 

 

Изглед легитимације и службеног одела контролора 

утврђује предузеће посебним актом. 

 

Члан 20 

 

Изузетно од члана 15. став 1. тачка 2. ове Одлуке, 

паркирањем возила уз куповину дневне паркинг карте 

код контролора, корисник стиче право да возило остави 

паркирано до истог времена у првом следећем дану у 

коме се врши наплата паркирања.   

 

Сматра се да се корисник определио за плаћање дневне 

паркинг карте и за могућност коришћења паркинг места 

у складу са ставом 1. овог члана: 

 

1. уколико није унапред за сваки започети сат 

платио коришћење паркинг места на 

паркиралиштима на којима је предвиђен овај 

начин плаћања, или није истакао паркинг карту 

са унутрашње стране предњег ветробранског 

стакла возила,  

 

2. ако настави да користи паркинг место након 

истека дозвољеног времена коришћења 

паркинг места утврђеног актом из члана 7. ове 

одлуке. 

 

У случају из става 2. овог члана, налог за плаћање 

дневне паркинг карте издаје контролор и уручује га 

кориснику, а када није у могућности да уручи налог 

кориснику, причвршћује га на возило. 

  

Достављање налога за плаћање дневне паркинг карте на 

начин из става 3. овог члана, сматра се уредним и 

доцније оштећење или уништење налога нема утицај на 

ваљаност достављања и не одлаже плаћање дневне 

паркинг карте. 

 

Корисник је дужан да поступи по примљеном налогу и 

плати дневну паркинг карту у року од осам дана од дана 

достављања налога за плаћање. 

 

Ако корисник не плати дневну паркинг карту, у року из 

става 5. овог члана, дужан је да осим износа за дневну 

паркинг карту, у наредних осам дана, плати и стварне 

трошкове предузећа и законску затезну камату, о чему 

ће у налогу бити упозорен, као и о могућности 

ускраћивања даљих услуга коришћења паркиралишта.  

Уколико корисник не поступи у складу са ставом 6. 

овог члана, предузеће ће покренути поступак наплате 

потраживања. 

Кориснику који има дуг према предузећу по основу 

неплаћене најмање једне дневне паркинг карте после 

истека рока из става 6. овог члана, предузеће може 

ускратити даље услуге коришћења паркиралишта. 

Ускраћивање услуге коришћења паркиралишта врши се 

тако што контролор може да нареди кориснику, ако је 

присутан, да одмах уклони возило под претњом 

принудног уклањања. 

 

Уколико се корисник не налази на лицу места или 

одбије да уклони возило, предузеће доставља опомену 

кориснику којом налаже уклањање возила у одређеном 

року који може бити истог дана када је достављена 

опомена, под претњом принудног уклањања. 
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Опомена из става 10. овог члана причвршћује се на 

возило уз назначење дана и часа када је причвршћена, а 

тиме се сматра и да је достављање уредно извршено. 

 

У случају да корисник не поступи по наредби из става 9. 

овог члана, односно по опомени из става 10. овог члана, 

возило се може уклонити употребом специјалног возила 

о трошку корисника. 

 

Предузеће је дужно да најкасније у року од два дана од 

дана измирења дуга и осталих трошкова, омогући 

кориснику коришћење паркиралишта. 

 

Уклоњена возила предузеће односи и чува на посебно 

одређеном месту. 

 

Уклоњено возило корисник може преузети под условом 

да се идентификује и евидентира као корисник 

уклоњеног возила, као и да плати целокупан дуг и 

трошкове уклањања и чувања возила по важећем 

ценовнику предузећа. 

 

Ради обезбеђења наплате потраживања предузећа према 

кориснику, насталих у складу са овим чланом Одлуке, 

предузеће има право залоге на уклоњеном возилу 

корисника. 

 

Члан 21 

 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 

 

1. паркирање возила супротно саобраћајном 

знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији као и на други начин ометање 

коришћења јавних паркиралишта, 

 

2. паркирање нерегистрованог возила и возила без 

регистарских ознака, 

 

3. остављање неисправног или хаварисаног 

возила, односно прикључног возила без 

сопственог погона, пловних објеката, као и 

других ствари и предмета, 

 

4. заузимање паркинг места путем ограђивања или 

ометање паркирања других возила, 

 

5. постављати ограде или сличне препреке без 

одобрења органа надлежног за послове 

саобраћаја, 

 

6. прање и поправка возила и друге радње које 

доводе до прљања и уништавања јавног 

паркинга, 

 

7. паркирање возила на паркинг месту 

резервисаном за паркирање возила особа са 

инвалидитетом ако не поседује налепницу из 

члана 11. став 4. ове одлуке, односно другу 

одговарајућу ознаку особе са инвалидитетом, 

 

8. самовласно обележавање или уређење паркинг 

места, 

 

9. вршити друге радње које доводе до прљања, 

оштећења или уништавања јавног 

паркиралишта. 

 

Члан 22 

 

У случајевима када се јавна паркиралишта користе 

супротно одредбама члана 21. став 1. тачке 1, 2, 3, 4. и 

7. ове Одлуке, комунални инспектор је овлашћен да 

нареди кориснику, ако је присутан, да одмах уклони 

возило под претњом принудног извршења. 

 

Уколико се корисник не налази на лицу места или 

одбије да уклони возило, комунални инспектор ће да 

фотографише возило и донесе решење којим се налаже 

уклањање возила у одређеном року, под претњом 

принудног извршења. 

 

Решење из става 2. овог члана причвршћује се на возило 

уз назначење дана и часа када је причвршћено, а тиме 

се сматра и да је достављање уредно извршено. 

 

Жалба против решења не одлаже његово извршење. 

 

Комунални инспектор доноси закључак о дозволи 

извршења употребом специјалног возила у случају да 

корисник не поступи по наредби из става 1. овог члана, 

односно по решењу из става 2. овог члана. 

 

Одредбе члана 20. ставови 14, 15. и 16. ове Одлуке које 

се односе на уклањање и преузимање возила, важе и за 

међусобне односе предузећа и корисника чија су возила 

уклоњена у складу са овим чланом Одлуке. 

 

Члан 23 

 

Трошкови уклањања возила, по налогу комуналног 

инспектора, употребом специјалног возила наплаћују се 

кориснику према ценовнику који утврђује предузеће. 

 

Наплаћени трошкови за уклањање возила приход су 

предузећа. 

 

IV НАДЗОР 

Члан 24 

 

Надзор над спровођењем ове одлуке и над законитошћу 

рада предузећа обавља Општинско веће општине 

Ивањица. 

 

Инспекцијски надзор над извршењем ове одлуке и 

других аката донетих на основу ове одлуке врши орган 

управе надлежан за инспекцијске послове преко 

комуналног инспектора. 

 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25 

 

Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара 

казниће се за прекршај ЈКП „Комунално'' Ивањица ако: 
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1. на прописан начин не обележава паркиралишта 

(чл.8), 

 

2. не одржава, не уређује, не опрема и не 

обележава паркиралишта (чл.10). 

 

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се новчаном 

казном од 500,00 до 5.000,00 динара одговорно лице у 

предузећу. 

 

Члан 26 

 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај привредно друштво или друго 

правно лице ако: 

 

1. користи повлашћену паркинг карту супротно 

члану 17. став 2, 

 

2. поступи супротно одредбама члана 21. 

 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко 

лице новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара. 

 

Члан 27 

 

Новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара казниће 

се за прекршај контролор уколико не носи службено 

одело или службену легитимацију. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28 

 

Општинско веће општине Ивањица донеће акт из члана 

7. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

 

Члан 29 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Ивањица. 

 

Члан 30 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о јавим паркиралиштима („Општински 

службени гласник“ број 7/2003). 

                                                                            

                                                                                           

                                    ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

 

              Босиљка Оцокољић 

 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 2, 4 и 

13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник 

РС", бр. 88/11), члана 20. Закона о управљању отпадом  

("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), и члана 39. 

став 1. Статута општине Ивањица ("Сл. Гласник РС“ 

бр.79/08 и „Сл лист општине Ивањица“, бр.7/2012 и 

9/2012), Скупштина општине Ивањица, на седници 

одржаној дана 20. марта 2013. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о сакупљању и одвожењу комуналног отпада  

са подручја општине Ивањица 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком прописује се начин обављања услуга 

сакупљања и одвожења комуналног отпада (у даљем 

тексту: Услуга) са подручја општине Ивањица, као и 

општа и посебна права и обавезе вршиоца и корисника 

услуга, укључујући и начин плаћања цене услуге, начин 

вршења контроле коришћења и наплате услуге и 

овлашћења вршиоца услуга у вршењу контроле и мере 

које су контролори овлашћени да предузимају. 

 

Члан 2. 

 

Сакупљање комуналног отпада са подручја општине 

Ивањица, као и његово одвожење до претоварног места 

обавља јавно комунално предузеће основано за 

обављање комуналне делатности управљања отпадом 

на подручју општине Ивањица (у даљем тексту: 

Предузеће). 

 

Члан 3. 

 

Корисник, у смислу ове одлуке, је физичко лице, 

правно лице и предузетник, као власник, инвеститор, 

закупац или други корисник, стамбеног или пословног 

објекта или просторије (у даљем тексту: Корисник). 

 

У домаћинствима се поред регистрованог корисника из 

претходног става, корисником сматра и сваки пословно 

способни члан његовог домаћинства. 

 

 

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ  

ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДА 

 

Члан 4. 

 

Корисници су дужни да одлажу комунални отпад у 

посуде у складу са Планом сакупљања комуналног 

отпада. 

 

Планом сакупљања комуналног отпада одређује се 

распоред возила и временски распоред сакупљања 

комуналног отпада по месним заједницама, насељима 

односно улицама, као и врсте посуда које се користе за 

одлагање комуналног отпада по појединим месним 

заједницама, насељима,  улицама или објектима. 
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План сакупљања комуналног отпада доносе Предузеће и 

Председник савета месне заједнице за насеља односно 

улице са подручја матичне месне заједнице. 

 

У питањима у којима не постоји сагласност између 

Предузећа и Председника савета месне заједнице о 

предлогу плана сакупљања комуналног отпада, одлуку 

доноси комунална инспекција општине Ивањица. 

  

На План сакупљања комуналног отпада, уз позитивно 

мишљење комуналне инспекције општине Ивањица, 

сагласност даје Општинско веће општине Ивањица. 

 

У случају промене Плана сакупљања комуналног отпада 

на начин да се за поједине Кориснике мења врста 

посуда у које су дужни да одлажу комунални отпад, 

Предузеће је у обавези да без одлагања писменим путем 

обавести Корисника о промени, изузев у случају 

постављања контејнера за одлагање одређене врсте 

комуналног отпада о чему Предузеће обавештава 

Кориснике путем средстава јавног информисања. 

  

Члан 5. 

 

Када је Планом сакупљања комуналног отпада 

предвиђено да се у одређеној месној заједници, насељу 

или улици, комунални отпад одлаже у заједничке 

контејнере, исте обезбеђују јединица локалне 

самоуправе, месна заједница и Предузеће. 

 

Јединица локалне самоуправе, месна заједница и 

Предузеће, могу обезбедити контејнере за одлагање 

комуналног отпада и за поједине објекте.  

 

Места за постављање заједничких контејнера одређују 

Предузеће и Председник савета месне заједнице за 

насеља односно улице са подручја матичне месне 

заједнице, уз сагласност Одељења за урбанизам, 

стамбене и комуналне делатности и саобраћајне 

инспекције општине Ивањица.  

 

На местима на којима су постављени контејнери за 

одлагање одређене врсте комуналног отпада, корисници 

су дужни да врше селекцију и у контејнере одлажу само 

врсте отпада за које су ти контејнери намењени. 

 

Члан 6. 

 

Број потребних посуда за одлагање комуналног отпада 

обезбеђују Корисници односно јединица локалне 

самоуправе, месна заједница и Предузеће, у складу са 

следећим одредницама: 

 

1. за колективни тип становања, односно за подручја на 

којима је Планом сакупљања отпада предвиђено да се 

комунални отпад одлаже у заједничке контејнере  – 110 

литара запремине посуде по једном домаћинству, 

 

2. за индивидуални тип становања, односно за подручја 

на којима је Планом сакупљања отпада предвиђено да 

се комунални отпад одлаже у индивидуалне канте: 

  

 

 

Број чланова 

домаћинства 

Запремина 

канти (L) 

1-4 90-120 

5-7 240 

Преко 7 360 

 

3. за пословне кориснике - у зависности од предвиђене 

количине сакупљеног отпада који настаје за период 

једног пражњења посуде у складу са Планом 

сакупљања отпада. 

 

III ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА 

 

Члан 7. 

 

Сва права и обавезе из облигационог односа Предузећа 

и Корисника настају: 

 

1. од тренутка постављања заједничких контејнера за 

Кориснике из месних заједница, насеља,  улица или 

објеката за које је Планом сакупљања комуналног 

отпада предвиђено одлагање отпада у заједничке 

контејнере, односно од усељења у стамбени или 

пословни објекат односно просторије за нове 

Кориснике, 

   

2. од тренутка усељења Корисника у стамбени или 

пословни објекат односно просторије за Кориснике из 

месних заједница, насеља,  улица или објеката за које је 

Планом сакупљања комуналног отпада предвиђено 

одлагање отпада у индивидуалне канте или контејнере.  

 

Обавезе Корисника, укључујући и плаћање цене 

Услуге, настају започињањем коришћења Услуге, 

односно почетком пружања Услуге, и када се она 

користи супротно одредбама ове Одлуке и прописима 

који уређују материју управљања отпадом. 

 

Предузеће може уговорити са правним лицима и 

предузетницима, да се Услуга, врши по позиву или на 

други начин. 

  

Члан 8. 

 

Предузеће је дужно да: 

 

1. отпад сакупља и одвози у складу са Планом 

управљања отпадом, 

 

2. приликом сакупљања отпада, посуде потпуно 

испразни, и покупи сав отпад остављен и расут око 

посуда, 

 

3. приликом сакупљања отпада, поступа пажљиво са 

посудама и чува их од оштећења, а посуде оштећене 

непажњом или намером његових запослених, замени 

новим посудама о свом трошку, 

 

4. посуде у јавној својини обнавља, одржава и замењује 

у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, 

 

5. посуде врати на своје место након пражњења, 
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6. сакупља и одвози отпад на начин којим се обезбеђује 

најмањи ризик по живот и здравље људи и животну 

средину,  

 

7. сваке године у априлу и септембру месецу, организује 

сакупљање комуналног отпада којег није могуће 

одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти 

отпад), у складу са Планом сакупљања комуналног 

отпада, као и да омогући Корисницима остављање истог 

отпада у центру за сакупљање. 

 

Члан 9. 

 

Корисник је дужан да: 

 

1. набави потребан број индивидуалних канти или 

контејнера у складу са овом Одлуком и Планом 

сакупљања комуналног отпада најдаље до усељења у 

стамбени или пословни објекат односно просторије, 

односно приликом сваке промене која утиче на потребу 

повећања броја посуда у складу са чланом 6. Одлуке, 

односно у року 7 дана од дана пријема обавештења из 

члана 4. став 6. ове Одлуке, 

 

2. одлаже комунални отпад у одговарајуће посуде, у 

складу са овом Одлуком и Планом сакупљања 

комуналног отпада, 

 

3. обезбеди да у дану предиђеног пражњења посуде, 

иста буде на приступачном месту у његовом дворишту, 

најближем путањи проласка возила за одвожење отпада, 

уколико је ималац индивидуалне посуде за отпатке у 

складу са овом Одлуком и Планом сакупљања 

комуналног отпада, 

 

4. врши селекцију отпада уколико су посуде обележене 

и у складу са Планом сакупљања комуналног отпада, 

 

5. одлаже отпад у одговарајућу посуду на начин којим 

се заузима најмања запремина посуде, 

 

6. одлаже отпад у посуду који по својој величини може 

да стане у посуду, 

 

7. затвори поклопац посуде после одлагања отпада, 

 

8. Предузећу плаћа цену за извршену Услугу уколико се 

објекат или просторија које користи налази на 

удаљености не већој од 300 метара од места одређеног 

за постављање контејнера најкраћом путањом којом је 

могуће стићи пешице, уколико не поседује 

индивидуалну канту,  

 

9. пријави сваку промену од значаја за утврђивање 

висине обавезе. 

. 

Члан 10. 

 

Забрањено је: 

 

1. ометање запослених у Предузећу у обављању послова 

на сакупљању и одвожењу отпада, 

 

2. у посудама палити отпатке, бацати жар, сипати воду 

или друге течности,  

 

3. одлагање било каквих отпадака поред посуда, 

одлагање индустријског, опасног и сваког другог 

отпада који не спада у комунални отпад,  

 

4. одлагање отпадака у посуде који су намењене само 

Корисницима из одређених објеката, осим тим 

Корисницима, 

 

5. вађење или разбацивање отпада из посуда, 

 

6. померање контејнера у јавној својини са места 

одређеног за његово постављање. 

 

IV НАЧИН НАПЛАТЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 11. 

 

Висину цене Услуге одређује Предузеће уз сагласност 

надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

 

Обрачун цене Услуге врши се на основу површине 

стамбеног односно пословног простора Корисника.  

 

Површину стамбеног и пословног објекта односно 

просторија утврђује Предузеће. 

 

Корисник је дужан да Предузећу омогући утврђивање 

површине стамбеног и пословног објекта односно 

просторија. 

 

Површина стамбеног објекта и пословног објекта 

односно простора утврђује се из уговора о купопродаји, 

уговора о закупу, уговора о коришћењу односно 

уговора о откупу или на основу скице премера 

предметног објекта издатог од овлашћеног правног 

лица. 

 

Површина се може одредити и контролисати 

премеравањем од стране овлашћеног контролора 

Предузећа или проценом у случају да Корисник одбија 

приступ свом објекту односно просторији.  

 

У површину стамбеног простора не урачунава се 

површина неусељених подрума и тавана, отворених 

тераса и балкона, степеништа, гаража и ходника.   

 

Изузетно од става 1. и 2. овог члана Одлуке, у случају 

да је Услуга посебно уговорена између Предузећа и 

Корисника, у складу са чланом 7. став 3. Одлуке, 

примењује се цена по сакупљању и одвожењу из 

ценовника који без сагласности јединице локалне 

самоуправе одређује Предузеће.  

 

Члан 12. 

 

За извршену Услугу, Предузеће израђује месечни 

рачун. 
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Физичко лице као Корисник је дужно да рачун за 

ивршене Услуге, плати и преузме на благајни 

Предузећа, до 15-ог у месецу за претходни месец.  

. 

Правно лице или предузетник као Корисник је дужан да 

обавезу по рачуну који се доставља на адресу седишта, 

плати у року од 3 дана од дана пријема рачуна. 

 

У случају задоцњења Корисника у исплати цене Услуге, 

Предузеће има право да обрачуна и наплати 

одговарајућу законску затезну камату за сваки рачун 

појединачно. 

 

Члан 13. 

 

Корисник има право рекламације, најдаље до истека 

текућег месеца, на рачун који се односи на услуге из 

претходног месеца. 

 

У случају да Услуга није извршена, а рачун је 

рекламиран  у року, Предузеће је дужно да уважи 

рекламацију и сразмерно умањи цену Услуге, односно 

врати Кориснику већ исплаћен износ. 

 

Сматраће се да је Услуга извршена у случају када 

Корисник одложи отпад у посуду другог Корисника или 

посуду у јавној својини која је испражњена у складу са 

Планом сакупљања отпада, уз испуњење услова из 

члана 9. став 1. тачка 8. Одлуке, као и случају да 

Корисник није у посуду остављао никакав отпад, али је 

у периоду обрачуна најмање један дан боравио у 

стамбеном или пословном објекту односно 

просторијама, а Предузеће је уредно проверавало 

посуду у коју Корисник одлаже отпад. 

 

Корисник може да одјави коришћење Услуге у случају 

одсељења или одсуства из објекта или просторије дужег 

од календарских месец дана, уз обавезу да без одлагања 

обавести овлашћеног контролора Предузећа о свом 

повратку. 

 

V НАДЗОР 

 

Члан 14. 

 

Надзор над применом ове одлуке и аката донетих на 

основу ове одлуке врши Општинска управа преко 

Одељења за урбанизам, стамбене и комуналне 

делатности. 

 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 

одлуке и прописа донетих на основу ове одлуке, врши 

комунални инспектор. 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 

динара казниће се за прекршај Предузеће ако не врши 

обавезе из члана 8. Одлуке. 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у Предузећу новчаном казном у износу 

од 25.000 до 50.000 динара. 

 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице или предузетник 

као Корисник ако поступа супротно забранама из члана 

10. Одлуке, односно не поступи у складу са чланом 9 

став 1. тачка 1. Одлуке. 

 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара 

казниће се за прекршај физичко лице као Корисник ако 

поступа супротно забранама из члана 10. Одлуке, 

односно не поступи у складу са чланом 9 став 1. тачка 

1. Одлуке. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

 

До доношења Плана сакупљања комунаног отпада из 

члана 4. ове Одлуке: 

 

1. Корисници који су до ступања на снагу ове Одлуке, 

решењем комуналне инспекције обавезани да набаве 

индивидуалне канте за одлагање отпада, дужни су да 

отпад одлажу на начин како је то одређено решењем, 

укључујући и њихове правне следбенике, и сматрају се 

Корисником у складу са Одлуком, 

  

2. лица насељена у непосредном окружењу Корисника 

из претходног става Одлуке, која нису решењем 

комуналне инспекције обавезани да набаве 

индивидуалне канте за одлагање отпада, или 

новонасељена лица на истом подручју, дужни су да 

обезбеде индивидуалне канте, и сматрају се 

Корисником у складу са Одлуком, 

 

3. Корисници у насељима Луг и Лучка Река, Корисници 

настањени у колективном типу становања, и Корисници 

у градском центру Ивањице, укључујући и њихове 

правне следбенике, дужни су да комунални отпад 

одлажу у посуде у које су одлагали у тренутку ступања 

на снагу ове Одлуке, и сматрају се Корисником у 

складу са Одлуком, 

 

4. лица насељена на подручју Месне заједнице Прилике 

на којем су распоређени контејнери у јануару 

2013.године или касније, дужни су да комунални отпад 

одлажу у исте контејнере, и постају Корисници у 

складу са Одлуком са почетком од дана ступања на 

снагу ове Одлуке, 

 

5. сакупљање и одвожење отпада са подручја Месних 

заједница: Брезова, Опаљеник, Кушићи, Средња Река, 

Придворица, Девићи и Међуречје (насеље Куманица), 

вршиће се у складу са постигнутим споразумима којима 

су уређени међусобни односи Предузећа и Месних 

заједница у вези са пружањем ових услуга. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 

одредбе чланова 26. до 38. Одлуке о одржавању чистоће 
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и уређењу насеља на подручју општине Ивањица 

(,,Општински службени гласник'' бр.21/1983). 

 

Одвожење комуналног отпада са подручја општине 

Ивањица од претоварног места до регионалне депоније 

уредиће се посебном одлуком. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје са радом 

депонија ,,Грбавчица'' на подручју општине Ивањица.  

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Ивањица. 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                                                       

                                 Босиљка Оцокољић 
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