30. децембар 2009. godine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE

Strana 1 - Broj 8

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE ARIQE
godina IX

–

broj 8

–

30. децембар 2009. године

1.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 1. 12. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о прихватању Информације о последицама од поплаве са предлогом мера за њихово отклањање
ПРИХВАТА СЕ Инфомрација о последицама од поплаве са предлогом мера за њихово отклањање коју је поднела председница
општине Ариље др Мирјана Авакумовић.
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 06-35/09, 1. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
2.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 1. 12. 2009. године, разматрала је Извештај о пословању
Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље за 2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о неприхватању Извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље за 2008. годину
I
НЕ УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље за 2008. годину из разлога што по Извештају
независног ревизора који је извршио ревизију Финансијског извештаја, Финансијски извештај истинито и објективно не приказује, по свим
материјално значајним аспектима, финансијски положај Предузећа на дан 31. 12. 2008. године, као и резултате његовог пословања за годину која
се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије;
II
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управни одбор Јавног комуналног предузећа «Зелен» да у складу са Законом о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса, Одлуком о организовању JKП «Зелен» и Статутом JKП «Зелен» распише конкурс за избор директора и спроведе
конкурсни поступак.
III
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 023-33/09, 1. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
3.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39 Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 1. 12. 2009. године, разматрала је План зимског одржавања на
локалним путевима и градским улицама општине Ариље за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План зимског одржавања на локалним путевима и градским улицама општине Ариље за 2010. годину
I
Даје се сагласност на План зимског одржавања на локалним путевима и градским улицама општине Ариље за 2010. годину који је
донео Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље под бројем 306/09, на седници одржаној дана 17. 11. 2009. године,
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II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 023-36/09, 1. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
4.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07),) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 1. 12. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу:
представник родитеља
Слободан Василијевић
II
Именује се за члана Школског одбора Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу:
представник родитеља
- Милош Стефановић
III
Члану Школског одбора из тачке 2. овог решења мандат траје до истека мандата Школског одбора Основне школе који је именован
Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-31/06 од 3. 7. 2006. године.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-88/09, 1. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
5.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (Сл. гл.РС број 135/04), члана 57. и 73. Закона о изменама и допунама Закона
о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 36/09), члана 64,65,66 и 67 Закона о буџетском систему ( Сл. гл.РС број 54/09) и члана 60. Статута
општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број 6/08 ), Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној 25. 12. 2009. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Отвара се буџетски фонд за заштиту животне средине општине Ариље ( у даљем тексту: Фонд), као посебан евиденциони рачун у
оквиру главне књиге трезора,
Фонд послује у складу са Законом којим се уређује буџетски систем.
Члан 2.
Сврха Фонда је обезбеђивање финансијских средстава за подстицање заштите и унапређивања животне средине, што представља циљ
према важећим прописима, а да би се буџетска примања и издаци за област заштите животне средине водили одвојено.
Фонд се оснива на неодређено време.
Члан 3.
Фондом управља извршни орган општине Ариље (Општинско веће).
Средства фонда користе се на основу утврђеног годишњег и средњерочног Програма коришћења средстава фонда, који доноси
Општинско веће.
На предлоге Програма коришћења средстава Фонда, Општинско веће је дужно да прибави сагласност Министарства надлежног за
питања животне средине.
Члан 4.
Фонд се финансира из :
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину;
2. наменских прихода буџета који су дефинисани као наменски приходи буџетског фонда, а остварују се спровођењем Одлуке о накнади
за заштиту и унапређење животне средине и од прихода остварених повраћајем средстава из републичке таксе за заштиту животне
средине у износу који припада јединици локалне самоуправе;
3. прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима буџетског фонда;
4. прихода остварених у унутрашњој и међународној сарадњи на програмима, пројектима и другим активностима из области заштите
животне средине;
5. донација, прилога, поклона и помоћи;
6. других извора у складу са законом.
Обавезе Фонда измирују се из средстава Фонда.
Извештај о коришћењу средстава остварених на основу накнаде за загађивање животне средине, Општинско веће доставља надлежном
Министарству, најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину, односно на захтев Министарства.
Члан 5.
Средства Фонда се користе наменски у складу са Националним програмом за заштиту животне средине, другим стратешким документима,
акционим и санационим плановима, програмима и плановима из области заштите животне средине за општину Ариље, а нарочито за:
1. уклањање, санацију и рекултивацију дивљих депонија, активности на чишћењу отпада са јавних површина, речних обала, шума, поред
путева,са површина од општег интерса или јавног значаја .
2. подстицање примарне сепарације отпада и рециклаже;
3. заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума;
4. подстицање чистије производње и примену најбољих доступних техника за рад постројења и обављање активности;
5. подстицање увођења технологија и производа који смањују оптерећење и загађење животне средине;
6. подстицање одрживог привредног развоја, привредних делатности и руралног подручја;
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подстицање коришћења обновљивих извора енергије и повећану енергетску ефикасност;
унапређење система за праћење и оцењивање квалитета животне сердине и система информисањаа о стању животне сердине;
финансирање програма еколошког образовања и јачања свести о потреби одрживог развоја и очувања животне средине;
суфинансирање превентивних и интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине, оспособљавање за
реаговање у случају удеса, укључујући рекултивацију и санацију загађеног простора (последице акцидента);
11. израду програма, планова и базе података из области заштите животне средине;
12. и друга питања од значаја за заштиту животне средине.
Фонд може учествовати и у суфинансирању програма,пројеката и других активности из става 1. овог члана, ако их организују и
финансирају међународне организације, финансијске институције и тела или друга страна правна лица.
7.
8.
9.
10.

Члан 6.
Корисници средстава Фонда су сва правна и физичка лица која имају седиште, однсоно пребивалиште на територији општине Ариље.
Сресдтва Фонда дају се корисницима из става 1. овог члана ради финансирања активности утврђених у члану 5. ове Одлуке, путем
донација, подстицајних мера, бесповратне помоћи, кредитирања, помоћи, субвенција и других облика јемстава.
Средства Фонда се дају на основу јавног Конкурса који објављује Општинско веће, а на основу Програма коришћења средстава Фонда.
Фонд неће расписивати Конкурс за доделу средстава ако непосредно учествује у инвестирању изградње регионалне депоније,
финансирању и суфинансирању програма, пројеката и других активности од општинског, регионалног и нациналног интереса.
Услове које морају испуњавати корисници средстава Фонда, као и начин коришћења средстава, утврђује орган општинске управе
надлежан за буџетске послове.
Члан 7.
Плаћање на терет Фонда врши се до нивоа средстава расположивих у оквиру апропријације Фонда, а обавезе се преузимају у оквиру
реално планираних прихода буџетског фонда.
Неискоришћена средства Фонда се на крају текуће године преносе у наредну буџетску годину.
По укидању Фонда, права и обавезе Фонда преузима Буџет Општинске управе Ариље.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Општинско веће 01 број 400-260/09, 25. 12. 2009. године
Председница Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић

6
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2009. године, разматрала је Извештај о
реализацији буџета општине Ариље за период 1. 1. – 15. 12. 2009. године, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 1. – 15. 12. 2009. године
I
Прихвата се Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 1. – 15. 12. 2009. године.
II
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 400-257/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

7.
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине
Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Ариље за 2009. годину, износ од «316.100.000», замењује се износом «329.100.000» динара.
Члaн 2.
У члану 2. алинеја 1. текући приходи, износ од «291.903.491», замењује се износом «304.903.491», алинеја 2. издатака у износу од,
износ «316.100.000» замењује се износом «329.100.000»
Члан 3.
У члану 5, БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ, врше се измене и допуне на следећим позицијама:
КЛАСА 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:
73 Донације и трансфери износ «103.002.008.» замењује се износом «116.002.008»
7.733 Трансфери од других нивоа власти, износ «92.002.008» замењује се износом «105.002.008»
-на позицији 7.1.1.2., економска класификација 733152, други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина, износ «5.000.000»
замењује се износом «15.000.000»
-после позиције 7.1.1.3, додаје се позиција 7.1.1.4, економска класификација 733157, текући трансфери градова у корист нивоа општина, износ од
«3.000.000»;
КЛАСА 7-укупно, износ « 291.903.491» замењује се износом «304.903.491».
Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И –укупно, износ «316.100.000» замењује се износом «329.100.000»
У билансу РАСХОДИ, средства из буџета, врше се следеће измене и допуне:
РАЗДЕО I : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Глава 1: Скупштина општине,
Функција 040: породица и деца
-позиција 12. економска класификација 423, услуге по уговору, износ «280.000» замењује се износом «300.000»
-позиција 13.економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, износ «20.000» замењује се износом «0»
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Глава 2: Општинско веће, Председник општине
Функција 111: извршни и законодавни органи
-позиција 25, економска класификација 421,стални трошкови, износ «145.000», замењује се износом «45.000»;
-позиција 26, економска класификација 422, трошкови путовања, износ «250.000», замењује се износом «150.000»;
-позиција 27, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «2.000.000» замењује се износом «2.200.000»;
Глава 3: Општинска управа
Функција 130, опште услуге
-позиција 32, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «22.207.000» замењује се износом «19.263.000»
-позиција 33, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца,, износ «3.976.000,» замењује се износом «3.449.000»
-позиција 38, економска класификација 421, стални трошкови, износ «6.000.000,00», замењује се износом «5.000.000,00»
-позиција 40, економска класификација 423, услуге по уговору , износ «1.000.000» замењује се износом «1.500.000»;
-на позицији 42, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања износ «1.000.000» замењује се износом «700.000»;
-на позицији 43, економска класификација 426, материјал, износ «1.060.000» замењује се износом «1.360.000»;
Функција 130, укупно: износ «38.107.000», замењује се износом «34.136.000»
Функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту
-позиција 53, економска класификација 483, новчане казне и пенали по решењу судова, износ «3.500.000» замењује се износом «3.400.000,00»
-после позиције 53, уводи се нова позиција 53.а, економска класификација 484, накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода, у износу од «600.000»
-позиција 54, економска класификација 499, средства резерви, износ «2.361.770» замењује се износом «15.361.770»
-подпозиција 54.1, стална резерва, износ «100.000» замењује се износом «13.100.000»
Функција 160, укупно: износ «7.261.770», замењује се износом «20.761.770»
Функција 620, развој заједнице
-позиција 59, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти износ од «850.000», замењује се износом од «630.000»;
-позиција 61, економска класификација 515, нематеријална имовина, износ «450.000» замењује се износом «510.000»;
-позиција 63.а,економска класификација 481, донације невладиним организацијама, износ «158.000» замењује се износом «258.000»
-позиција 64, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «15.000.000» замењује се износом «14.900.000»
-позиција 68, економска класификација 426, материјал, износ од «240.000» замењује се износом «270.000»;
-позиција 68а, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти , износ од «1.900.000»; замењује се износом «2.030.000»
Глава 3: укупно, износ «78.908.170», замењује се износом «75.437.170»
РАЗДЕО 1: УКУПНО, износ «131.984.265» замењује се износом «141.513.265»
РАЗДЕО 2: Образовање
Функција 911: предшколско образовање
-позиција 86, економска класификација 411, плате и додаци запослених, износ «22.121..000» замењује се износом «24.901.000»;
-позиција 87, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ «3.960.000» замењује се износом «4.455.000»,
Функција 911 предшколско образовање укупно: износ «33.139.000» замењује се износом «36.414.000».
Глава 1: укупно, износ «33.139.000», замењује се износом «36.414.000»
РАЗДЕО 2: УКУПНО, износ «61.789.000» замењује се износом «65.064.000»
РАЗДЕО 3 : КУЛТУРА
Глава 1: Народна библиотека
Функција 820: услуге културе
-позиција106.економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «5.571.000» замењује се износом «5.660.000»;
-позиција 107. економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ «997.000» замењује се износом «1.015.000»;
-позиција 110. економска класификација 421, стални трошкови , износ «440.000» замењује се износом «580.000»
-позиција 112. економска класификација 423, услуге по уговору, износ «360.000» замењује се износом «300.000»
-позиција 114. економска класификација 425, текуће поправке и одржавање, износ «110.000» замењује се износом «90.000»
-позиција 115. економска класификација 426, материјал, износ «280.000» замењује се износом «200.000»
-позиција 116. економска класификација 482, порези, обавезне таксе и казне, износ «16.000» замењује износом «28.000»
-позиција 119. економска класификација 515, нематеријална имовина, износ «150.000» замењује се износом «158.000»
Функција 820 укупно: износ «8.806.000»замењује се износом «8.913.000»;
Функција 830: услуге емитовања и издаваштва
-позиција 120, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ «1.172.000» замењује се износом «1.247.000»;
-позиција 121. економска класификација .412, социјални допринос на терет послодавца, износ «210.000» замењује се износом «224.000»
Функција 830: укупно, износ «1.835.000» замењује се износом «1.924.000»
Глава 1: укупно, износ «10.641.000» замењује се износом «10.837.000»
Глава 2 Kултурно-уметничко друштво
Функција 820: услуге културе
-на позицији 128, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «70.000» замењује се износом «80.000»;
-на позицији 131, економска класификација 512, машине и опрема, износ «20.000» замењује се износом «10.000»;
РАЗДЕО 3 УКУПНО, износ «10.961.000» замењује се износом «11.157.000»
РАЗДЕО 5: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Глава 1: Центар за социјални рад
Функција 090: социјална заштита некласификована на другом месту
- позиција 135, економска класификација 421, стални трошкови, износ «290.000» замењује се износом «301.000»,
- позиција 136, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «25.000» замењује се износом «14.000»
РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ
Глава 1: ЈП Дирекција за изградњу
Функција 451: друмски транспорт
-позиција 152а, економска класификација 423, услуге по уговору , износ «10.000» замењује се износом « 30.000»
-на позицији 153, економска класификација 424, специјализоване услуге, износ «6.400.000» замењује се износом «7.400.000»;
-на позицији 154, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, износ «4.500.000» замењује се износом «8.500.000»;
-позиција 157, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «12.059.000» замењује се износом «7.039.000»
РАЗДЕО 7: ДОНАЦИЈЕ
Функција 840: верске и друге услуге заједнице
Глава 1:Организације, удружења грађана
- позиција 176.1, Општинска организација Црвеног крста, износ «100.000» замењује се износом «265.000»
- позиција 176.2, Друштво за помоћ лицима са посебним потребама Импулс, износ «300.000» замењује се износом «135.000»
РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА УКУПНО: Износ «316.100.000» замењује се износом «329.100.000».
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 400-259/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 29. 12. године, разматрала је Програм рада Фонда за финансијску
подршку успешним ученицима и студентима за школску 2009/2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Фонда за финансијску подршку успешним ученицима и студентима за школску 2009/2010. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за финансијску подршку
успешним ученицима и студентима за школску 2009/2010 годину који је донео Управни одбор Фонда за финансијску подршку успешним
ученицима и студентима под бројем 67-71/09-01, на седници одржаној дана 9. 12. 2009. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 67-71/09, 29. 12. 2008. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

9.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр. 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС" бр. 54/09 ) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље " бр. 6/08), Скупштина општине
Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и расходи буџета општине Ариље за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци буџета општине по основу
продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то:

економ.
класиф.

опис

план

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
7

326.900.000,00

71

Порези

179.191.992,00

711

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

125.500.000,00

712

Порез на фонд зарада

713

Порез на имовину

21.300.000,00

714

Порез на добра и услуге

12.291.992,00

716

Други порези

73

Донације и трансфери

732

Донације од међународних организација

733

Трансфери од других нивоа власти

74

Други приходи

741

Приходи од имовине

8.206.000,00

742

Приходи од продаје добара и услуга

5.500.000,00

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

2.300.000,00

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

745

Мешовити и неодређени приходи

77

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

500.000,00

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

450.000,00

772

Меморандум. ставке за рефунд. расхода из претходне године

326.900.000,00

100.000,00

20.000.000,00
130.002.008,00
10.000.000,00
120.002.008,00
17.206.000,00

100.000,00
1.100.000,00

50.000,00
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план
357.000.000,00
253.129.000,00

41

Расходи за запослене

77.962.000,00

411

Плате, додаци и накнаде запослених

64.710.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11.586.000,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

1.350.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

285.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

42

Коришћење услуга и роба

75.723.000,00

421

Стални трошкови

18.676.000,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

14.565.000,00

424

Специјализоване услуге

18.913.000,00

425

Текуће поправке и одржавања

9.650.000,00

426

Материјал

9.894.000,00

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

300.000,00

441

Отплата домаћих камата

250.000,00

444

Пратећи трошкови задуживања

45

Субвенције

26.105.000,00

451

Субвенције јавним нефинанс.предузећима и организацијама

26.105.000,00

46

Донације, дотације и трансфери

48.688.000,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

48.688.000,00

47

Социјално осигурање и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

48

Остали расходи

481

Донације невладиним организацијама

8.440.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

1.172.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова...

1.140.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент...

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа

150.000,00

49

Административни трансфери из буџета... и средства резерве

5.100.000,00

499

Средства резерве

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

51

Основна средства

91.621.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

83.444.000,00

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

54

Природна имовина

541

Земљиште

26.000,00

5.000,00

4.025.000,00

50.000,00

7.849.000,00
7.849.000,00
11.402.000,00

500.000,00

5.100.000,00
103.871.000,00

8.012.000,00
15.000,00
150.000,00
12.250.000,00
12.250.000,00

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)

I-II

-30.100.000,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
92

Примања од продаје финансијске имовине

V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
91

Примања од задуживања

30.000.000,00
0,00

Набавка финансијске имовине

VII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
61

100.000,00
30.000.000,00

VI НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
62

100.000,00

0,00

Отплата главнице

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

(IV+V-VI-VII=-III)

30.100.000,00

В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (III+IV-VI)
Укупни фискални суфицит (дефицит)

-30.000.000,00
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П Р И Х О Д И

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71

Порези

179.191.992,00

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

711
7111
71111
71112
71114
71118
71119

Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Самодоприноси
Порез на друге приходе

125.500.000,00
125.500.000,00
68.000.000,00
13.000.000,00
3.500.000,00
32.000.000,00
9.000.000,00

2

712

Порез на фонд зарада

3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

713
7131
71312
7133
71331
7134
71342

Порез на имовину
Периодични порези на непокретности
Порез на имовину
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Порез на капиталне трансакције

21.300.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.300.000,00
8.300.000,00

4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

714
7144
71444
7145
71451
71454
71455
71456
71457

Порез на добра и услуге
Порези на појединачне услуге
Средства за противпожарну заштиту
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се ...
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске и градске комуналне таксе

12.291.992,00
150.000,00
150.000,00
12.141.992,00
9.500.000,00
2.200.000,00
350.000,00
5.000,00
86.992,00

5
5.1
5.1.1

716
7161
71611

Други порези
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници
Комунална такса на фирму

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00

100.000,00

73

Донације и трансфери

6

732

Донације од међународних организација

6.1

7321

Текуће донације од међународних организација

7

733

Трансфери од других нивоа власти

7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.2

7331
73315
733151
733152

Текући трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина
Ненаменски трансфери од Реублике у корист нивоа општина
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина

80.002.008,00
80.002.008,00
76.002.008,00
4.000.000,00

7.2

7332

Капитални трансфери од других нивоа власти

40.000.000,00

74

Други приходи

17.106.000,00

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2

741
7411
7415
74152
74153

Приходи од имовине
Камате
Закуп непроизведене имовине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

8.206.000,00
1.300.000,00
6.906.000,00
200.000,00
6.706.000,00

9
9.1
9.2
9.3

742
7421
7422
7423

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг.
Таксе и накнаде
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржиш. јединице

5.500.000,00
1.500.000,00
3.750.000,00
250.000,00

10

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

2.300.000,00

11

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

12

745

Мешовити и неодређени приходи

77

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

500.000,00

13

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

450.000,00

14

772

Меморандумске ставке за рефунд. расхода из претходне године

130.002.008,00
10.000.000,00
10.000.000,00
120.002.008,00

100.000,00
1.100.000,00

КЛАСА 7 - укупно:

50.000,00
326.900.000,00

КЛАСА 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
15

911

Примања од домаћих задуживања

16

921

Примања од продаје домаће финансијске имовине

БУЏЕТСКИ

30.000.000,00
100.000,00

КЛАСА 9 - укупно:

30.100.000,00

ПРИХОДИ - укупно

357.000.000,00
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ОСТАЛА ПРИМАЊА
поз.

корисник

БУЏЕТСКИХ

КОРИСНИКА

-извор прихода

планирано

Фонд за развој пољопривреде
17
17.1

2.000.000,00

07 - донације од осталих нивоа власти

2.000.000,00

- приходи од Министарства пољопривреде шум. и водопривр.
Дечји вртић

18

2.000.000,00
29.892.000,00

04 - сопствени приходи:

29.892.000,00

18.1

-приходи од Министарства за припремни програм

18.2

-приходи од услуга за целодневни боравак деце

18.3

-приходи од рефундација расхода

18.4

-остали сопствени приходи

4.800.000,00
22.900.000,00
1.440.000,00
752.000,00

Народна библиотека
19

Strana 8 - Broj 8

800.000,00

04 - сопствени приходи:

800.000,00

19.1

-приходи од чланарине библиотеке

19.2

-приходи од продаје биоскопских улазница

540.000,00

19.3

-приходи од продаје позоришних карата

139.000,00

19.4

56.000,00

-приходи од издавања простора

65.000,00

ЈП Дирекција за изградњу
20

2.740.000,00

04 - сопствени приходи

2.740.000,00

20.1

- приходи од накнаде за прикључке за воду

1.500.000,00

20.2

- приходи од уплате грађана за прикључке на канализацију

1.000.000,00

20.3

- приходи од продаје тендерске документације

20.4

-остали сопствени приходи

ОСТАЛА ПРИМАЊА - укупно

ПРИХОДИ

40.000,00
200.000,00

и

П Р И М А Њ А - укупно:

35.432.000,00
392.432.000,00
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З

Б

У
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Е

ТА

раздео 1: Локална самоуправа
глава 1: Скупштина општине
функција 111: извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

4

421

Стални трошкови

5

422

Трошкови путовања

6

423

Услуге по уговору

7

424

Специјализоване услуге

8

426

Материјал

450.000,00

9

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

450.000,00

10

482

Порези, обавезне таксе и казне

2.445.000,00
438.000,00
1.000,00
32.000,00
110.000,00
3.000.000,00
10.000,00

4.000,00
функција 111: укупно

6.940.000,00

функција 040: породица и деца
11

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.800.000,00

Канцеларија за младе

360.000,00

12

421

Стални трошкови

40.000,00

13

423

Услуге по уговору

280.000,00

14

425

Текуће поправке и одржавање

20.000,00

15

426

Материјал

20.000,00
функција 040: укупно

2.160.000,00

функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Специјализоване услуге

420.000,00

16.1.1

Комисија за очување животне средине

400.000,00

16.2.1

Комисија за становништво, породицу и децу
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

16

17

424

451

17.1.1

Комисија за борбу против болести зависности

17.1.2

Историјски архив

17.1.3

Стална конференција градова и општина

17.1.4

NALED

17.1.5

ECAD

17.1.7

Регионална развојна агенција Златибор

17.1.8

Туристичка организација регије Западна Србија

20.000,00
2.405.000,00
450.000,00
1.240.000,00
80.000,00
150.000,00
50.000,00
335.000,00

функција 160: укупно

100.000,00
2.825.000,00

функција 320: услуге противпожарне заштите
18

425

Текуће поправке и одржавања

150.000,00
функција 320: укупно

150.000,00

функција 760: здравство некласификовано на другом месту
19

424

Специјализоване услуге

400.000,00

Дом здравља Ариље
20

463

Трансфери осталим нивоима власти

450.000,00
функција 760: укупно

850.000,00

функција 830: услуге емитовања и издаваштва
21

423

Услуге по уговору

2.025.000,00

21.1.1

Бемин мјузикл 93 радио

900.000,00

21.1.2

ТВ Клик

575.000,00

21.1.3

снимање и монтажа

500.000,00

21.1.4

Остали медији

50.000,00
функција 830: укупно

2.025.000,00

функција 840: верске и друге услуге заједнице
22

481

Донације невладиним организацијама

930.000,00
функција 840: укупно

глава 1: укупно

930.000,00
15.880.000,00

издаци из
остал. прих.

укупна
средства
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глава 2: Општинско веће, Председник општине
функција 111: извршни и законодавни органи
23

411

Плате, додаци и накнаде запослених

24

412

Социјални доприноси на терет послодавца

25

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

26

421

Стални трошкови

27

422

Трошкови путовања

28

423

Услуге по уговору

29

424

Специјализоване услуге

30

426

Материјал

900.000,00

31

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

300.000,00

32

482

Порези, обавезне таксе и казне

2.859.000,00
512.000,00
1.000,00
145.000,00
250.000,00
2.000.000,00
43.000,00

10.000,00
функција 111: укупно

7.020.000,00

глава 2: укупно

7.020.000,00

глава 3: Општинска управа
функција 130: опште услуге
33

411

Плате, додаци и накнаде запослених

34

412

Социјални доприноси на терет послодавца

35

413

Накнаде у натури

36

414

Социјална давања запосленима

1.000.000,00

37

415

Накнаде трошкова за запослене

250.000,00

38

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

39

421

Стални трошкови

40

422

Трошкови путовања

41

423

Услуге по уговору

42

424

Специјализоване услуге

43

425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

44

426

Материјал

1.100.000,00

45

482

Порези, обавезне таксе и казне

46

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

47

511

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

48

512

Машине и опрема

300.000,00

49

513

Остале некретнине и опрема

22.207.000,00
3.976.000,00
26.000,00

1.000,00
6.300.000,00
600.000,00
1.000.000,00
50.000,00

150.000,00
20.000,00

15.000,00
функција 130: укупно

38.095.000,00

функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
50

423

Услуге по уговору

300.000,00

51

424

Специјализоване услуге

500.000,00

52

441

Отплата домаћих камата

250.000,00

53

444

Пратећи трошкови задуживања

50.000,00

54

482

Порези, обавезне таксе и казне

360.000,00

55

483

1.000.000,00

56

484

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елемент...

57

499

Средства резерве

5.100.000,00

57.1

499111

Стална резерва

100.000,00

57.2

499121

Текућа резерва

5.000.000,00
функција 160: укупно

500.000,00

8.060.000,00

функција 620: развој заједнице
58

511

Зграде и грађевински објекти

59

541

Земљиште

60

421

Стални трошкови

300.000,00

61

423

Услуге по уговору

300.000,00

62

426

Материјал

650.000,00

63

482

Порези, обавезне таксе и казне

64

511

Зграде и грађевински објекти

65

512

Машине и опрема

Пројекат: Надградња кухиње основне школе

400.000,00
2.200.000,00
43.350.000,00

100.000,00
40.000.000,00
2.000.000,00

издаци из
остал. прих.

укупна
средства
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67

421

Стални трошкови

68

422

Трошкови путовања

69

423

Услуге по уговору

3.200.000,00

70

426

Материјал

1.000.000,00

71

481

Донације невладиним организацијама

72

511

Зграде и грађевински објекти

6.000.000,00

73

512

Машине и опрема

4.670.000,00

Пројекат: Малина преко границе

600.000,00

74

423

Услуге по уговору

300.000,00

75

512

76
77

423
512

Машине и опрема
Пројекат: Фестивал малине
Услуге по уговору
Машине и опрема

300.000,00
300.000,00
50.000,00
250.000,00

Пројекат: Програм за промоцију инвестиц. у општ. (MEGA)

500.000,00

78

422

Трошкови путовања

79

423

Услуге по уговору

80

426

Материјал

опис конта

Пројекат: Вртић за све

423

Услуге по уговору

82

512

Машине и опрема

укупна
средства

15.500.000,00
300.000,00
130.000,00

200.000,00

50.000,00
400.000,00
50.000,00

Пројекат: Exchange 3
81

издаци из
остал. прих.

100.000,00
50.000,00
50.000,00

Пројекат: Едукативне радионице за унапређ. лок. економије

110.000,00

83

421

Стални трошкови

20.000,00

84
85

423
426

Услуге по уговору
Материјал

80.000,00
10.000,00

86

423

Услуге по уговору

70.000,00

87

511

Зграде и грађевински објекти

50.000,00

88

541

Земљиште

Пројекат: Гасификација општине

170.000,00

функција 620: укупно
функција 960: помоћне услуге у образовању

50.000,00
63.230.000,00

89

422

Трошкови путовања

2.670.000,00

90

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
функција 960: укупно

230.000,00
2.900.000,00

глава 3: укупно 112.285.000,00
глава 4: Фонд за финансијску подршку успешним ученицима и студентима
функција 960: помоћне услуге у образовању
91

423

Услуге по уговору

92

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20.000,00
1.189.000,00

функција 960: укупно

глава 4: укупно

1.209.000,00
1.209.000,00

глава 5: Фонд за пољопривреду
функција 421: пољопривреда
93

424

Специјализоване услуге

1.910.000,00

93.1.1

Савет за пољопривреду

93.1.2

Завод за пољопривреду Моравица

93.1.3

Противградна заштита

93.1.4

Иновациони центар за пољопривреду Ариље
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

1.050.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

Фонд за развој пољопривреде

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

94
95

451
481

20.000,00
20.000,00
820.000,00

Донације невладиним организацијама

210.000,00
функција 421: укупно

4.120.000,00

2.000.000,00

6.120.000,00

глава 5: укупно

4.120.000,00

2.000.000,00

6.120.000,00

глава 6: Месне заједнице
функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
96

463

Трансфери осталим нивоима власти

19.200.000,00
функција 160: укупно

19.200.000,00

глава 6: укупно

19.200.000,00
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глава 7: Општинска изборна комисија
функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
97

423

Услуге по уговору

40.000,00
функција 160: укупно

40.000,00

глава 7: укупно

40.000,00

раздео 1: укупно

159.754.000,00

2.000.000,00

161.754.000,00

22.132.000,00

19.228.000,00

41.360.000,00

3.962.000,00

3.442.200,00

7.404.200,00

раздео 2: Образовање
глава 1: Предшколско образовање
функција 911: предшколско образовање
Дечји вртић Ариље
98

411

Плате, додаци и накнаде запослених

99

412

Социјални доприноси на терет послодавца

100

414

Социјална давања запосленима

0,00

558.000,00

558.000,00

101

415

Накнаде трошкова за запослене

0,00

557.000,00

557.000,00

102

421

Стални трошкови

4.884.000,00

1.577.000,00

6.461.000,00

103

422

Трошкови путовања

0,00

510.400,00

510.400,00

104

423

Услуге по уговору

65.000,00

528.000,00

593.000,00

105

424

Специјализоване услуге

0,00

261.000,00

261.000,00

106

425

Текуће поправке и одржавања

0,00

432.000,00

432.000,00

107

426

Материјал

3.740.000,00

2.147.200,00

5.887.200,00

108

481

Донације невладиним организацијама

0,00

35.000,00

35.000,00

109

482

Порези, обавезне таксе и казне

0,00

40.200,00

40.200,00

110

511

Зграде и грађевински објекти

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

111

512

Машине и опрема

150.000,00

576.000,00

726.000,00

функција 911: укупно

36.033.000,00

29.892.000,00

65.925.000,00

глава 1: укупно

36.033.000,00

29.892.000,00

65.925.000,00

29.892.000,00

94.575.000,00

глава 2: Основно образовање
функција 912: основно образовање
Основна школа Ариље
112

463

Трансфери осталим нивоима власти

11.200.000,00
ОШ Ариље укупно

11.200.000,00

Основна школа Латвица
113

463

Трансфери осталим нивоима власти

5.100.000,00
ОШ Латвица укупно

5.100.000,00

Основна школа Крушчица
114

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.850.000,00
ОШ Крушчица укупно

2.850.000,00

Основна школа Бреково
115

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.850.000,00
ОШ Бреково укупно

2.850.000,00

функција 912: укупно

22.000.000,00

глава 2: укупно

22.000.000,00

глава 3: Средње образовање
функција 920: средње образовање
Средња школа Ариље
116

463

Трансфери осталим нивоима власти

6.650.000,00
функција 920: укупно

6.650.000,00

глава 3: укупно

6.650.000,00

раздео 2: укупно

64.683.000,00
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раздео 3: Култура
глава 1: Народна библиотека
функција 820: услуге културе
117

411

Плате, додаци и накнаде запослених

5.495.000,00

0,00

5.495.000,00

118

412

Социјални доприноси на терет послодавца

984.000,00

0,00

984.000,00

119

421

Стални трошкови

600.000,00

350.000,00

950.000,00

120

422

Трошкови путовања

32.000,00

0,00

32.000,00

121

423

Услуге по уговору

320.000,00

0,00

320.000,00

122

424

Специјализоване услуге

710.000,00

350.000,00

1.060.000,00

123

425

Текуће поправке и одржавања

110.000,00

50.000,00

160.000,00

124

426

Материјал

280.000,00

0,00

280.000,00

125

482

Порези, обавезне таксе и казне

28.000,00

0,00

28.000,00

127

512

Машине и опрема

100.000,00

0,00

100.000,00

128

515

Нематеријална имовина

150.000,00

50.000,00

200.000,00

8.809.000,00

800.000,00

9.609.000,00

функција 820: укупно
функција 830: услуге емитовања и издаваштва
129

411

Плате, додаци и накнаде запослених

130

412

Социјални доприноси на терет послодавца

131

415

Накнаде трошкова за запослене

132

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

133

421

Стални трошкови

134

422

Трошкови путовања

135

423

Услуге по уговору

136

426

Материјал

1.248.000,00

1.248.000,00

224.000,00

224.000,00

35.000,00

35.000,00

1.000,00

1.000,00

55.000,00

55.000,00

6.000,00

6.000,00

240.000,00

240.000,00

6.000,00

6.000,00

функција 830: укупно

1.815.000,00

0,00

1.815.000,00

глава 1: укупно

10.624.000,00

800.000,00

11.424.000,00

глава 2: Културно-уметничко друштво
функција 820: услуге културе
137

423

Услуге по уговору

138

424

Специјализоване услуге

139

426

140

512

75.000,00

75.000,00

210.000,00

210.000,00

Материјал

33.000,00

33.000,00

Машине и опрема

22.000,00

22.000,00

функција 820: укупно

340.000,00

340.000,00

глава 2: укупно

340.000,00

340.000,00

раздео 3: укупно

10.964.000,00

800.000,00

11.764.000,00

0,00

5.600.000,00

раздео 4: Физичка култура
глава 1: Спортске организације
функција 810: услуге рекреације и спорта
141

423

Услуге по уговору

142

481

Донације невладиним организацијама

220.000,00
5.000.000,00
глава 1: укупно

5.220.000,00

глава 2: Спортски објекти
143

425

Текуће поправке и одржавања

380.000,00
функција 810: укупно

5.600.000,00

глава 2: укупно

380.000,00

раздео 4: укупно

5.600.000,00
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раздео 5: Социјална заштита
144
145

глава 1: Центар за социјални рад
функција 090: социјална заштита некласификована на другом месту
463
Трансфери осталим нивоима власти

388.000,00

472
4729

Накнада за социјалну заштиту из буџета
Остале накнаде из буџета

3.880.000,00
2.700.000,00

4728

Накнаде из буџета за становање и живот - Помоћ у кући
функција 090: укупно

1.180.000,00
4.268.000,00

глава 1: укупно

4.268.000,00
4.268.000,00

раздео 5: укупно

0,00

4.268.000,00

раздео 6: Комунална област
глава 1: ЈП Дирекција за изградњу
146

411

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

412
414
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512

функција 660: стамбени развој и развој заједнице некласифик. на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
8.324.000,00

160
161
162

424
425
426

163

485

Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
функција 660: укупно
функција 451: друмски транспорт
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Накнада штете за повреде или штету нанету од државних
органа

164

511

Зграде и грађевински објекти
функција 451: укупно

1.490.000,00
350.000,00
1.000,00
700.000,00
177.000,00
530.000,00
70.000,00
280.000,00
655.000,00
320.000,00
20.000,00
110.000,00
170.000,00
13.197.000,00

13.784.000,00

8.324.000,00

940.000,00

1.490.000,00
350.000,00
1.000,00
700.000,00
277.000,00
1.370.000,00
70.000,00
280.000,00
655.000,00
320.000,00
20.000,00
110.000,00
170.000,00
14.137.000,00

9.000.000,00

800.000,00

9.800.000,00

9.200.000,00

800.000,00

10.000.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

1.800.000,00

500.000,00

2.300.000,00

600.000,00

2.400.000,00

100.000,00
840.000,00

6.400.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
150.000,00
26.334.000,00

функција 520: управљање отпадним водама
166

425

Текуће поправке и одржавања

167

511

Зграде и грађевински објекти

200.000,00
функција 520: укупно

функција 560: заштита животне средине некласифик. на другом месту
168

424

Специјализоване услуге

6.690.000,00
функција 560: укупно

6.690.000,00

функција 620: развој заједнице
169

424

Специјализоване услуге

170

425

Текуће поправке и одржавања

200.000,00

171

482

Порези, обавезне таксе и казне

200.000,00

172

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

173

511

Зграде и грађевински објекти

11.100.000,00

174

541

Земљиште

10.000.000,00

1.500.000,00

функција 620: укупно

100.000,00

23.100.000,00

функција 630: водоснабдевање
175

425

Текуће поправке и одржавања

176

511

Зграде и грађевински објекти

177

541

Земљиште

171.1

5411

Земљиште

0,00
функција 630: укупно

1.800.000,00

функција 640: улична расвета
178

421

Стални трошкови

5.300.000,00

179

425

Текуће поправке и одржавање

2.310.000,00

400.000,00

2.710.000,00

функција 640: укупно

7.610.000,00

400.000,00

8.010.000,00

глава 1: укупно

87.931.000,00

2.740.000,00

90.671.000,00
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глава 2: ЈПВ Рзав

180

451

функција 630: водоснабдевање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

2.000.000,00

функција 630: укупно

2.000.000,00

глава 2: укупно

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

глава 3: Фонд за заштиту животне средине
Регионална депонија Дубоко

181

451

функција 510: управљање отпадом
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

19.700.000,00

функција 510: укупно

19.700.000,00

0,00

0,00

глава 3: укупно

19.700.000,00

0,00

0,00

раздео 6: укупно

109.631.000,00

2.740.000,00

112.371.000,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

357.000.000,00

35.432.000,00

392.432.000,00

раздео 7: Донације
глава 1: Организације и удружења грађана
функција 840: верске и друге услуге заједнице
182

481

Донације невладиним организацијама

2.100.000,00

182.1

Општинска организација Црвеног крста

200.000,00

182.2

Друштво за помоћ лицима са посебним потребама Импулс

300.000,00

182.3

Женски центар - саветовалиште Јефимија

182.4

Хуманитарно удружење АРД (Сигурна кућа)

80.000,00

182.5

Међуопштинска организација слепих

25.000,00

182.6

Организација Савеза глувих и наглувих

25.000,00

182.7

Удружење параплегичара и квадриплегичара

15.000,00

182.8

Удружење дистрофичара

25.000,00

182.9

Удружење мултипле склерозе

5.000,00

182.10

Савез цивилних инвалида рата

5.000,00

182.11

Удружење жртава другог светског рата

182.12

Борачке организације

60.000,00

182.13

Удружење ратних војних инвалида

30.000,00

182.14

Друштво Ром

30.000,00

182.15

Друштво Ром Чачак - организација Ариље

10.000,00

182.16

Друштво ариљских уметника

20.000,00

182.17

Завичајно друштво Ариљаца и пријатеља Ариља

20.000,00

182.18

Удружење учитеља Ариља

30.000,00

182.19

Ђачки парламент

182.20

Савез извиђача

182.21

Радио клуб Клокоч

182.22

Општинска организација спортских риболоваца Рзав

182.23

Ловачко друштво Бранко Ђоновић

60.000,00

182.24

Кинолошко друштво Ариље

50.000,00

182.25

Удружење одгајивача голубова српских високолетача Арап

182.26

Опште удружење предузетника општине Ариље

182.27

Удружење грађана Расвит

182.28

Удружење грађана Градина

182.29

Прво зрно сунцокрета

15.000,00

182.30

Оркестар Данијела

20.000,00

182.31

КУД Полет

20.000,00

182.32

Савез потомака ратника 1912-1918

Р А С Х О Д И

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00
10.000,00
200.000,00

10.000,00
800.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
функција 840: укупно

2.100.000,00

глава 1: укупно

2.100.000,00

раздео 7: укупно
И З
Б У Џ Е Т Ау к у п н о
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Члан 2.
Буџет за 2010. годину састоји се од:
1) Примања у износу од 326.900.000 динара;
2) Издатака у износу од 357.000.000 динара;
3) Буџетског дефицита у износу од 30.100.000 динара.
Буџетски дефицит из тачке 3) овог члана финансираће се: из дела примања од продаје финансијске имовине у износу од 100.000 и
додатног задуживања општине у износу од 30.000.000 динара.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за финансирање јавних расхода преко консолидованог рачуна трезора.
Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора могу се краткорочно пласирати код пословних банака
закључивањем уговора који потписује Председник општине.
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 5.000.000.
Средста текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису одобрене апропријације, или за сврхе за које се у току
године покаже да апропријације нису биле довољне.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на поједине кориснике буџетских средстава решењем председника општине Ариље, а
на предлог Општинске управе – Службе буџета и представљају повећање позиција за намене за које су распоређена.
Средства са ове позиције могу се користити и за финансирање различитих пројеката који се налазе у процедури усвајања.
Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 100.000 и користе се у складу са чланом 70. Закона о
буџетском систему.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини општине, уз завршни рачун буџета.
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Приходи буџета по врстама и средства прихода из додатних активности буџетских корисника и расходи по корисницима, функцијама и
наменама распоређују се на следећи начин:
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
Примања буџета општине Ариље прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених
овом Одлуком за поједине врсте примања.
Члан 8.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Наредбодавно право Председник општине може решењем пренети и на друге одговорне раднике.
Члан 9.
О коришћењу Средства на економској класификацији 472 у разделу 1, глава 1. по појединачним захтевима грађана одлучује
Председник скупштине општине.
О коришћењу Средства на економској класификацији 472 у разделу 1, глава 2. по појединачним захтевима грађана одлучује
Председник општине.
Члан 10.
Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно остварењу прихода буџета.
Приоритет у преносу средстава имају средства за зараде запослених, средства за социјалне намене, минимални стални трошкови
неопходни за функционисање буџетских корисника и средства за испуњење уговорених обавеза.
Члан 11.
За коришћење прихода из буџета корисници подносе захтеве Служби трезора на обрасцима које је прописала Општинска управа.
Уз захтеве корисници су дужни да доставе одговарајућу документацију и податке на основу којих је створена обавеза фининсирања
њихових издатака.
Члан 12.
Корисници средстава буџета дужни су да извршавање послова и задатака из свог делокруга организују у границама средстава која су
им овим буџетом одређена.
Корисници средстава не могу стварати обавезе које би теретиле средства буџета преко износа утврђеног за 2010. годину, нити стварати
обавезе за буџет општине за наредну годину, ако такве обавезе нису утврђене прописима и другим актима Скупштине општине.
Члан 13.
Приходи које остваре корисници буџета својом делатношћу током 2010. године припадају тим корисницима за покриће расхода у
складу са овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу априпријације утврђене из тих прихода неће се
извршавати на терет средстава буџета.
Члан 14.
Уколико у току године буџет оствари наменска средства, иста ће се решењем Председника општине употребити у складу са наменом.
Члан 15.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин
утврђен Законом о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 116/08).
Набавком мале вредности сматра се набавка чија је процењена вредност од 290.000 до 2.900.000 динара.
Члан 16.
Руководилац може утврђивати стимулативни део плате за запослене раднике у износу до 20% обрачунате зараде уз претходну
сагласност наредбодавца за извршење буџета.
Председник општине може утврђивати стимулативни део плате за руководиоце и запослене раднике чије се зараде финансирају из
буџета у износу до 20% обрачунате зараде.
Стимулативни део зараде утврђује се по основу обима и квалитета рада, ефикасности у извршавању послова и задатака, остварене
продуктивности и уштеда у коришћењу средстава.
Члан 17.
За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима
буџета, Председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/2005.)
Председник општине дужан је да на првој наредној седници Скупштине општине обавести одборнике о задужењу.

30. децембар 2009. godine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE

Strana 17 - Broj 8

Члан 18.
Овлашћује се Општинско веће да се, у случају недовољног остваривања прихода за финансирање капиталних инвестиција, може
задужити у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/2005.) и овом Одлуком.
Члан 19.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком, само за намене које су им по њиховим захтевима
одобрене и пренете.
Члан 20.
Општинска управа може непосредно вршити контролу наменског и законског коришћења средстава која су одобрена појединим
буџетским корисницима, као и контролу њиховог финансијског и материјалног пословања.
Члан 21.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Општинске управе ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да доставе
извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду, укључујући и сопствене приходе, а најмање једном квартално.
Члан 22.
За наменско коришћење средстава распоређених буџетом одговоран је наредбодавац.
За законито и наменско коришћење средстава која су овом Одлуком распоређена буџетским корисницима одговорни су руководиоци
буџетских корисника.
Члан 23.
Приходи који се погрешно уплате или уплате у већем износу од припадајућег враћају се на терет погрешно или више уплаћених
прихода, на основу решења Општинске управе.
Приходи из става 1. овог члана враћају се у корист буџета у износима у којима су уплаћени. Решење Општинске управе извршава
носилац послова платног промета код кога се води рачун корисника.
Члан 24.
Корисник буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у
2010. години сразмерно делу у коме су та средства обезбеђена из општинског буџета.
Члан 25.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2009. години.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана по објављивању у "Службеном гласнику општине Ариље", а примењиваће се од 1. јануара
2010. године.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 400-258/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине
др Момо Плазинчић

10.
На основу члана 35. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09 и 81/09) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље", број 6/08), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 29.12.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ"
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана генералне регулације за насељено место Ариље - седиште јединице локалне самоуправе.
План ће носити назив План генералне регулације "АРИЉЕ" (у даљем тексту: ПГР).












Члан 2.
Циљеви доношења ПГР-а су следећи:
унапређење просторне организације и развијање градских функција;
дестимулисање непланског и нерационалног коришћења земљишта као и новостворених вредности и постојећих градских структура;
интеграција просторних градских структура различите намене у циљу рационализације коришћења простора и побољшања квалитета
живљења;
утврђивање критеријума и нивоа опремљености земљишта за одређену намену, као и друге релевантне параметре који ће важити за
период временског обухвата плана и бити основа за израду планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката;
обезбеђивање довољне површине за развој, комуналну опремљеност, функционалну повезаност и комплементарност са другим
активностима;
преиспитивање постојећих радних капацитета инфилтрираних у градско ткиво, који заузимају атрактивне градске просторе и који су
били предвиђени за дислокацију са становишта неповољног утицаја на околину и у том светлу се определити за евентуалну промену
намене (у односу на постојећи ГП и урбанистичке планове нижег реда);
дефинисање јавног интереса;
усаглашавање урбанистичког планирања са принципима одрживог развоја;
заштита и унапређење животне средине;
дефинисање правила грађења за издавање локацијске и грађевинске дозволе.

Члан 3.
Граница ПГР-а је унутар подручја обухваћенг координатама:
1.
X=7425874 Y=4847827
2.
X=7429535 Y=4847827
3.
X=7429535 Y=4843576
4.
X=7425874 Y=4843576
Граница ПГР-а захвата подручје досадашњег ГП-а (приказ у графичком прилогу који је саставни део ове одлуке).
Приликом израде ПГР-а носилац израде може обухватити и граничне парцеле уз ову описану зону, за које се покаже урбанистичка
оправданост (првенствено од јавног интереса), или уколико се за то покаже оправданост - смањити границу обухвата.
Детаљне границе дати кроз концепт плана, након добијања адекватних подлога и анализирања постојећег стања.
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Члан 4.
ПГР ће садржати нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за
зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана
детаљне регулације;
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички пројекат;
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих
објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана;
12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Рок израде ПГР-а је 18 месеци од дана доношења Одлуке о приступању изради.
Члан 6.
Утврђује се потреба израде стратешке процене утицаја Плана генералне регулације "Ариље" на животну средину.
Члан 7.
Средства за финансирање израде ПГР-а обезбеђују се из буџета општине Ариље, са могућношћу суфинансирања од стране
Министарства и Програма подршке општинама ("МСП" програма).
Члан 8.
Излагање ПГР-а на јавни увид вршиће се после извршене стручне контроле.
Излагање ПГР-а на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу и трајаће 30 дана од дана оглашавања.
О излагању ПГР-а на јавни увид стараће се орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанистичког планирања.
Јавни увид ће се одржати у просторијама Општинске управе општине Ариље.
Члан 9.
Носилац израде ПГР-а је ЈП "Дирекција за изградњу" Ариље.
Члан 10.
Док траје израда ПГР-а могућа је израда планова детаљне регулације (у даљем тексту ПДР) а нарочито за следеће локације:

централна градска зона оивичена улицама Миће Матовића, Војводе Степе, Браће Михајловић, Војводе Мишића и Иве Лоле Рибара;

школски центар - око основне школе, оивичен улицама Браће Михајловић, Светог Ахилија, Бојовића поток и Војводе Мишића,
као и за све локације чија је претежна намена у складу са постојећим Генералним планом, а за које носилац израде ПГР-а, уз позитивно мишљење
Комисије за планове општине Ариље, процени да је потребна израда ПДР-а.
Такође, у току израде ПГР-а могућа је израда планова нижег реда, уз суфинансирање заинтересованих власника, за следће локације:
1. кат. парцела број 35/3 КО Ариље, са претежном наменом за становање са пословним простором;
2. кат. парцела број 512/7 КО Вигоште-Поглед, са претежном наменом за сервисну зону;
3. кат. парцеле број 1169/6 и 1169/2, обе КО Ариље, са претежном наменом за сервисно- радну зону;
4. кат. парцеле број 732/6 и 732/7, обе КО Ариље, са претежном наменом за сервисно-радну зону;
5. кат. парцела број 601/3 КО Вигоште-Поглед, са претежном наменом за радну зону;
6. за кат. парцела број 589/3 КО Вигоште-Поглед, са претежном наменом за радну зону;
7. кат. парцела број 730/1 КО Ариље, са претежном наменом за сервисно-радну зону;
8. кат. парцела број 515/6 КО Вигоште-Поглед, са претежном наменом за сервисно-радну зону;
9. кат. парцела број 1295/8 КО Ариље, са претежном наменом за сервисно-радну зону (бензинска пумпа).
За ове локације могућа је израда ПДР-а, уз евентуално проширење граница захвата уколико је потребно решити прикључак на јавну
саобраћајницу, као и уколико се новонасталим изменама врши поремећај саобраћајница из постојећих урбанистичких планова.
Уколико су парцеле мање од 5 ари и при том имају регулисан приступ јавној саобраћајници, уместо ПДР-а може се радити
урбанистички пројекат, са претходно дефинисаном претежном наменом.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ариље.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 број 350-101/09 од 29.12.2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др. Момо Плазинчић

11.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 39. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), а у вези спровођења члана 60 Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС» бр.
62/06 и 41/09) и Препоруке министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 29. 12.
2009. год. донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље за 2010. годину
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље
за 2010. годину
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II
Комисију чине председник и 4 чланa:
председник:
- Проф. др Јордан Миливојевић
чланови:
Радојко Луковић, дипл.инж. агрономије
Весна Јанковић, геометар
Снежана Јојић, дипл.правник у Општинској управи на пословима пољопривред.
Милица Лучић, дипл.инж. агрономије.
III
Задатак Комисије је да: изради предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим
ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2010. години; динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити
податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 3. Закона о пољопривредном земљишту и
прибави мишљење Комисије из члана 14. став 5. истог Закона.
IV
Комисија је дужна да предлог Годишњег програма из тачке 3. овог решења изради и достави Скупштини општине на усвајање
најкасније до 31. марта 2010. године.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-101/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
12.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 18. Закона о јавним службама («Службени
гласник РС» број 42/91) и 10. Одлуке о организовању – трансформисању Културног центра Ариље у Народну библиотеку Ариље («Службени
гласник општине Ариље» број 7/02) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине
Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2009. год. донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Народне библиотеке Ариље
I
РАЗРЕШАВА СЕ Милош Вуковић из Ариља дужности директора Народне библиотеке Ариље на лични захтев, закључно са 31.
децембром 2009. године.
II
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Милош Вуковић је обавестио Скупштину општине Ариље да подноси неопозиву оставку на место директора Народне библиотеке
Ариље из личних разлога и због погоршаног здравственог стања.
О поднетој оставци обавестио је и Управни одбор Народне библиотеке. Управни одбор Народне библиотеке разматрао је оставку
директора Милоша Вуковића и предлаже оснивачу да оставку прихвати и Милоша Вуковића разреши дужности директора Народне библиотеке,
те сходно Закону постави новог руководиоца.
Према одредбама Закона о јавним службама и према одредбама Одлуке о организовању – трансформисању Културног центра Ариље у
Народну библиотеку Ариље, директора установе именује и разрешава оснивач, а према одредбама Закона о локалној самоуправи Скупштина
општине именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-98/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
13.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса («Службени гласник РС» број 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 128/07), а у вези са чланом 12. Закона о јавним
службама («Службени гласник РС» број 42/91), и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина
општине Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке Ариље
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Бркић из Ариља, професор српског језика и књижевности, за вршиоца дужности директора Народне библиотеке
Ариље на период до избора директора Народне библиотеке, а најдуже 6 месеци.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 1. јануара 2010. године.
III
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Управни одбор Народне библиотеке Ариље је на седници одржаној 24. 12. 2009. године усвојио писмени захтев Милоша Вуковића да
буде разрешен дужности директора Народне библиотеке Ариље и предложио оснивачу да постави новог руководиоца.
До избора новог директора, за вршиоца дужности Народне библиотеке Ариље предлаже се Ивана Бркић, професор српског језика и
књижевности, из Ариља.
Предложени вршилац дужности испуњава услове потребне за директора Народне библиотеке, и то:
има високу стручну спрему,
најмање 5 година радног искуства и
испуњава опште услове предвиђене Законом.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине –
01 број 112-102/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
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14.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на
седници одржаној 29. 12. 2009, год. донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да одборнику др Зорану Мићовићу из Ариља, са изборне листе Демократска странка – Борис Тадић, престаје мандат у
Скупштини општине Ариље, подношењем усмене оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Др Зоран Мићовић је на седници Скупштине општине Ариље која је одржана 29. 12. 2009. године, поднео усмену оставку на функцију
одборника Скупштине општине Ариље.
Именовани је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 11. 5. 2008. године са изборне листе
Демократска странка – Борис Тадић.
Према члану 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које је изабран,
подношењем оставке.
Чланом 46. у ставу 2. наведеног Закона прописано је да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице
локалне самоуправе, а у ставу 3. да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је
одборнику престао мандат.
Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Окружном суду Ужице у року од 48 сати од дана доношења решења, а подноси
се преко Скупштине општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-102/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
15.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине
Ариље, на седници одржаној 29. 12. 2009, год. донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да одборнику др Слободанки Младеновић из Ариља, са изборне листе Нова Србија – др Слободанка Младеновић,
престаје мандат у Скупштини општине Ариље, подношењем усмене оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Др Слободанка Младеновић је на седници Скупштине општине Ариље која је одржана 29. 12. 2009. године, поднела усмену оставку на
функцију одборника Скупштине општине Ариље.
Именована је изабрана за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 11. 5. 2008. године са изборне листе Нова
Србија – Слободанка Младеновић.
Према члану 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које је изабран,
подношењем оставке.
Чланом 46. у ставу 2. наведеног Закона прописано је да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице
локалне самоуправе, а у ставу 3. да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је
одборнику престао мандат.
Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Окружном суду Ужице у року од 48 сати од дана доношења решења, а подноси
се преко Скупштине општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-103/09, 29. 12. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
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