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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 

број 129/07, 83/2014 101/2016 и 47/2018), члана 33. 34 и 36. Закона о јавном дугу 
(«Службени гласник РС» број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) и 
члана 40 Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 
13/2019,), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној   _________________                        
доноси   
 
 

ОДЛУКУ О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И РЕФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

РАСХОДА 
 

Члан 1. 
 
 Општина Ариље задужује се дугорочно, за рефинансирање и финансирање  
капиталних инвестиционих расхода на износ од 60.000.000 динара и то: 
 
-За финансирање радова на реконструкцији путева и улица на територији 
општине Ариље на износ 25.000.000 динара и 
 
-за замену јавне расвете (замену живиних и натријумових сијалица лед 
светиљкама) на износ од 35.000.000 динара. 
 

Члан 2. 
За спровођење ове Одлуке и дефинисање конкретних услова задуживања и 

поступка јавне набавке, у складу са Законским прописима, задужује се Општинско 
веће. 
 

Члан 3. 
 Овлашћује се Председник општине, Милош Недељковић, да потпише 
уговор о кредиту из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Ариље» 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
-Скупштина општине 

01 број 400- 112 /19, -------.06.2019. године 
 

 
 

Председник Скупштине општине 
 

                                                                             Драгиша Терзић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Одлуком о буџету општине Ариље за 2019. годину, укупан буџет 
пројектован је на износ од 556.584.657.000 динара, при чему су средства буџета 
планирана у износу од 513.477.955, а средства из свих осталих извора  у износу 
од 43.106.702 динара. 
Буџет је пројектован са буџетским суфицитом у износу од 12.080.833. 
 
 Одлуком о буџету није било предвиђено задуживање, као ни капитални 
инвестициони расходи намењени за реализацију пројекта замене живиних и 
натријумових сијалица лед светиљкама, док су средства за реконструкцију улица и 
путева у 2019. планирана у укупном износу од 10.000.000 (са пдв). 
 Током месеца марта на основу иницијативе руководства, општина Ариље се 
обратила Министарству финансија са захтевом за давање сагласности за 
задуживање за пројекте наведене у одлуци. На наведени захтев IV број 400-
112/2019. који је општина Ариље упутила 19. марта и допуне истог по захтеву 
Министарства финансија од 11. априла и 31. маја  2019. године, добијена је 
половином јуна сагласност Министарства финансија број 400-00-01412/2019-03 од 
31. маја 2019. године. У прилогу Нацрта ове Одлуке налазе се копије захтева и 
допуне захтева општине Ариље, као и добијене Сагласности за задуживање. 
 
 На основу  изнетих података, пре формулисања Предлога Одлуке о 
задуживању, потребно је дефинисати прецизније услове задуживања: период  на 
који се узима кредит, могућност коришћења грејс периода, динамику повлачења 
средстава и прецизирање  конкретних путева и улица које ће бити суфинансиране 
из средстава кредита, укључујући и износ кредитних средстава по свакој 
инвестицији посебно.  
 У тренутку израде Нацрта одлуке службе нису располагале овим подацима, 
па је потребно да Општинско веће дефинише наведене параметре, како би исти 
могли бити уграђени и у Предлог Одлуке о 1. ребалансу буџета општине Ариље за 
2019. годину, као и План јавних набавки, на основу кога ће потом бити покренут 
поступак набавке кредита.  

 
 
 
 

Обрађивач: 
 

Општинска управа 
Одељење за привреду и финансије 


