15. септембар 2010. godine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE

Strana 1 - Broj 5

www.arilje.org.rs
Ариље, 15. септембар 2010.
Година LXVI – број 5

САДРЖАЈ

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈКП
«Зелен» Ариље ________________________________________2
Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Измене и допуне
Правилника о организацији и систематизацији послова и задатака
Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље_____________2
О Д Л У К A о утврђивању тржишне вредности непокретности
________________________________________________________2
Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Одлуку о утврђивању
тржишне вредности непокретности_________________________3
Р Е Ш Е Њ Е о прихватању Извештаја о пословању Јавног
комуналног предузећа «Зелен» Ариље за 2009. годину
___________________________________________________3

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Правилник о управљању и
коришћењу Спортске хале у Ариљу ______________________6,7
О Д Л У К A о прихватању обавезе сервисирања дуга ради
реализације Пројекта «Надоградња школске кухиње за потребе
предшколског образовања________________________________7
ПРЕДЛОГ Одлуке о увођењу самодоприноса на зараде за
територију општине Ариље_____________________________7,8
ПРЕДЛОГ Одлуке о увођењу самодоприноса од пољопривреде
(малине) за територију општине Ариље___________________8,9
О Д Л У К A о расписивању општинског референдума
____________________________________________________9,10
Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за спровођење општинског
референдума__________________________________________10

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Измене и допуне Програма
пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010.г.
___________________________________________________3

П Р Е Д Л О Г за промену Статута Општине Ариље ________10

Р Е Ш Е Њ Е о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног
правобранилаштва у Ариљу за 2009. годину _________________3

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на радно време Дечјег вртића
Ариље_______________________________________________11

Р Е Ш Е Њ Е о прихватању Извештаја о реализацији буџета
општине Ариље за период 1. 1. 2010 – 25. 8. 2010. године
_______________________________________________________4

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Измене Програма рада и
Финансијског плана Фонда за развој пољопривреде за 2010.
годину _______________________________________________11

О Д Л У К A о трећем ребалансу буџета општине Ариље за 2010.
годину______________________________________________4,5,6

Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора Центра за социјални рад у
Ариљу_______________________________________________11

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања ЈП «Дирекција за изградњу" Ариље за 2010.
годину_________________________________________________6

О Д Л У К У о допуни Одлуке о мрежи дечјих вртића_____10,11

Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора Народне библиотеке Ариље
__________________________________________________11,12

15. септембар 2010. godine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE

Strana 2 - Broj 5

1.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 9. тачка 3. Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 1/06) и члана 60. тачка 12. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној 2. 9. 2010. године, разматрало је
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље, и донело
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈКП «Зелен» Ариље
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Јавног комуналног
предузећа «Зелен» Ариље који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа «Зелен» под бројем 61/4-3 на седници одржаној 7. 7. 2010.
године, са предлогом да се изврши измена одредби Правилника у члану 10:
У тачки 1. Директор – изменити: уместо «Стручна спрема ВСС било ког смера. Радно искуство: 3 године на пословима
руковођења», треба да стоји: «Стручна спрема: ВСС, факултети техничких и природних наука, грађевински, правни,
економски, Факултет организационих наука. Радно искуство: најмање 3 године».
У тачки 4. Референт безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите – додати прву алинеју «безбедност воде, односно
каптаже, извора и мреже».
У тачки 15. Руководилац службе комуналних послова – уместо: «Стручна спрема: ВСС, шумарски факултет», треба да стоји:
«Стручна спрема: ВСС, машински факултет, грађевински, шумарски».
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће
01 број 023-34/2010, 2. 9. 2010. године
Председница Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић
2.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 60. тачка 12. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној 2. 9. 2010. године, разматрало је Измене
и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и задатака Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље, и донело
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и задатака Јавног предузећа
«Дирекција за изградњу» Ариље
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и задатака Јавног предузећа «Дирекција
за изградњу» Ариље које је донео Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем 227-1/2010, на седници одржаној 2. 9.
2010. године.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће
01 број 023-40/2010, 2. 9. 2010. године
Председница Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић
3.
На основу члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06), члана 5.став 2.
Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07 и 5/09). и члана 71. Статута Општине Ариље („Сл. гласник
општине Ариље“ бр.6/08) Општинска управа општине Ариље доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се тржишна вредност непокретности на територији општине Ариље, која ће служити као основица при
обрачуну пореза на имовину физичких лица у складу са Законом о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07 и
5/09).
Члан 2.
Тржишна вредност квадратног метра непокретности на територији општине Ариље на дан 31.12.2009. године, која ће се користити као
основица при обрачуну пореза на имовину физичких лица у 2010. години, утврђује се у следећим износима:
Врста непокретности - објекта
Цена по 1 м2 динара
Станови и стамбене зграде
40.000,00
Пословни простор
80.000,00
Зграде за одмор и рекреацију
24.000,00
Гараже и други грађевински објекти
15.000,00
Објекат у смислу ове Одлуке је грађевина дефинисана чланом 2. став 1.тачке 23. и 24. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09).
Члан 3.
Тржишна вредност квадратног метра непокретности из члана 2. ове Одлуке утврђена је на основу података добијених на начин
прописан чланом 4. Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл. гласник РС“ бр. 38/01 и
45/04).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа 01 број 436-7/10, 20.08. 2010. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Аћимовић Биљана

15. септембар 2010. godine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE

Strana 3 - Broj 5

4.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 60. Статута општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 6/08), а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06) и чланом 5.
Закона о порезу на имовину («Службени гласник РС» број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09), Општинско веће општине Ариље, на седници
одржаној 2. 9. 2010. године, разматрало је Одлуку о утврђивању тржишне вредности непокретности, и донело
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању тржишне вредности непокретности
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању тржишне вредности непокретности коју је донела Општинска управа општине Ариље под
бројем 436-7/2010 дана 20. 8. 2010. године.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће
01 број 436-7/2010, 2. 9. 2010. године
Председница Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић
5.
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 14. 9. 2010. године, разматрала је Извештај о
пословању Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2009. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље за 2009. годину
ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2009. годину који је усвојио Управни одбор
Јавног комуналног предузећа «Зелен» под бројем 61/5-1, на седници одржаној дана 12. 7. 2010. године.
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-35/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
6.
На основу члана 22. и 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 14. 9. 2010. године, разматрала је Измене и
допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010.г.
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010. годину које је
донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Зелен" под бројем 61/6-3, на седници одржаној дана 20. 8. 2010. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-38/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
7.
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 14. 9. 2010. године, разматрала је Извештај о
раду Општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од 1. 1. 2009. до 31. 12. 2009. године, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за 2009. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од 1. 1. 2009. до 31. 12. 2009.
године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 021-1/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
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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 14. 9. 2010. године, разматрала је Извештај о
реализацији буџета општине Ариље за период 1.1.2010. -.25. 8. 2010. године, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 1. 2010 – 25. 8. 2010. године
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 1. 2010. – 25. 8. 2010. године који је поднела Служба
трезора Општинске управе општине Ариље.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-231/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
9.
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 14. 9. 2010. год. донела је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет за 2010. годину састоји се од:
1) Примања у износу од 329.900.000 динара;
2) Издатака у износу од 370.000.000 динара;
3) Буџетског дефицита у износу од 40.100.000 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 40.000.000 динара.
Члан 2.
У члану 6. Посебног дела Одлуке о буџету општине Ариље за 2010. годину, у приходном делу, врше се измене на следећим позицијама:
КЛАСА 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:
-на позицији 6.1.1., економска класификација 73215-Текућe донације од међународних организација у корист нивоа општина, износ
„10.000.000“, замењује се износом „14.799.000“,
-на позицији 7.1.1., економска класификација 73315-Текући трансфери од других нивоа власти у корист општина, износ „80.002.008“,
замењује се износом „83.350.008“, и то:
-на подпозицији 7.1.1.2., економска класификација 733152-Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина, износ «4.000.000“
замењује се износом «7.000.000»;
-на подпозицији 7.1.1.3., економска класификација 733154-Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина,
износ «0“ замењује се износом «348.000»;
-на позицији 7.2.1, економска класификација 73325-Капитални трансфери од других нивоа власти у корист општина, износ „18.000.000“,
замењује се износом „19.013.000“;
-на позицији 9.2.1, економска класификација 74225-Таксе у корист нивоа општина, износ „6.750.000“, замењује се износом „9.750.000“ и
то.:
-на подпозицији 9.2.1.2 економска класификација 742253-Накнада за уређивање грађевинског земљишта, износ „6.000.000“ замењује се
износом“9.000.000“;
-на позицији 11, економска класификација 744 –Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ“100.000“ замењује се
износом „800.000“.
-на позицији 12, економска класификација 745 –Мешовити и неодређени приходи, износ“1.100.000“ замењује се износом „1.940.000“.
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ УКУПНО: износ „356.300.000“ замењује се износом „370.000.000“.
У приходном делу буџета, у табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА, код корисника ЈП Дирекција за изградњу,
врше сле следеће допуне:
-после подпозиције 20.3 додаје се нова подпозиција 20.4.-Приходи од НСЗ за јавне радове и уноси се износ 1.013.000;
-после подпозиције 20.4 додаје се нова подпозиција 20.5.-Приходи од спортске хале и уноси се износ 450.000.
У табели: РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА, врше се измене на следећим позицијама:
РАЗДЕО I : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Глава 1: Скупштина општине
Функција 111: извршни и законодавни органи
-на позицији 6, економска класификација 423-услуге по уговору, износ „3.000.000“ замењује се износом „2.730.000“.
-на позицији 7, економска класификација 424-специјализоване услуге, износ „10.000“ замењује се износом „126.000.“
Функција 111: укупно, износ „6.940.000“ замењује се износом „6.786..000“
Функција 040: породица и деца
Канцеларија за младе
После позиције 15 додају се нове позиције за реализацију Пројекта локалне самоуправе за имплементацију локалног акционог плана за
младе и то:
-позиција 15а, економска класификација 421-стални трошкови, на коју се билансира износ од 5.500 ;
-позиција 15б, економска класификација 423-услуге по уговору, на коју се билансира износ од 103.000;
-позиција 15в, економска класификација 426-материјал, на коју се билансира износ од 1.500;
-позиција 15г, економска класификација 512-машине и опрема, на коју се билансира износ од 238.000.
Функција 040: укупно, износ“2.160.000“ замењује се износом „2.508.000“
Функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
-на позицији 17, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ „2.405.000“
замењује се износом „2.395.000“ и то:
-на подпозицији 17.1.1. Комисија за борбу против болести зависности, износ „450.000“, замењује се износом „440.000“.
Функција 830: услуге емитовања и издаваштва
-на позицији 21, економска класификација 423-услуге по уговору, износ „2.025.000“ замењује се износом „1.725.000.“ и то:

15. септембар 2010. godine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE

Strana 5 - Broj 5

-на подпозицији 21.1.1. Бемин мјузикл 93 радио, износ „900.000“ замењује се износом „1.000.000“, а
-после позиције 21, уноси се нова позиција 21а, економска класификација 451субвенције јавним нефинансијским предизећима
и организацијама и на њој се билансира износ „650.000“.
Функција 830, укупно: износ „2.025.000“ замењује се износом „2.375.000“
Глава 1: укупно, износ «15.880.000» замењује се износом»16. 414.000».
Глава 2: Председник општине, Општинско веће
Функција 111: извршни и законодавни органи
-на позицији 23, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «2.859.000», замењује се износом «2.621.000»;
-на позицији 24, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, износ „512.000“ замењује се износом „471.000“.
Функција 111: укупно, износ «7.020.000» замењује се износом: 6.741.000»
Глава 2: укупно, износ «7.020.000» замењује се износом: 6.741.000»
Глава 3: Општинска управа
Функција 130: опште услуге
--позиција 36, економска класификација 414 социјална давања запосленима, износ «1.000.000» замењује се износом «700.000»
--позиција 39, економска класификација 421 стални трошкови, износ «6.300.000» замењује се износом «5.500.000»
--позиција 41, економска класификација 423 услуге по уговору, износ «1.000.000» замењује се износом «1.500.000»
-позиција 42, економска класификација 424, специјализоване услуге, износ «50.000» замењује се износом «200.000»;
-позиција 44, економска класификација 426, материјал, износ «1.100.000» замењује се износом «1.500.000»;
-позиција 48 економска класификација 512, машине и опрема, износ «300.000» замењује се износом «360.000“
-позиција 49 економска класификација 513, остале некретнине и опрема, износ «15.000» замењује се износом «5.000“
Функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту
-позиција 52, економска класификација 441 отплата домаћих камата, износ «250.000» замењује се износом «1.100.000»
-позиција 53, економска класификација 444, пратећи трошкови задуживања износ „50.000“, замењује се износом „100.000“.
-позиција 55, економска класификација 483, новчане казне и пенали по решењу судова износ „1.000.000“, замењује се износом „3.600.000“.
-позиција 57, економска класификација 499, средства резерви износ „12.600.000“, замењује се износом „11.380.000“ и то:
-на подпозицији 57.2, економска класификација 499121-текућа резерва, износ „5.000.000“ замењује се износом „3.780.000“.
Функција 160: укупно, износ „15.837.000“ замењује се износом „18.117.000“
Функција 620, развој заједнице
-позиција 58, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «400.000» замењује се износом «300.000»;
На позицијама 60-62 уводе се трошкови везани за реализацију новог пројекта: „Професионализација и модернизација Општинске управе“, у
укупном износу од „1.628.000“ и то:
-позиција 60, економска класификација 423-услуге по уговору, билансира се износ „670.000“.
-позиција 61, економска класификација 512-машине и опрема, билансира се износ „808.000“.
-позиција 62, економска класификација 515-нематеријална имовина, билансира се износ „150.000“.
На позицији 63 уводе се трошкови везани за реализацију новог пројекта: „Помоћ избеглим и расељеним лицима“, у укупном износу од
„1.013.000“ и то:
-позиција 63, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, билансира се износ „1.013.000“.
Пројекат: „Вртић за све“износ „15.500.000“ замењује се износом „18.230.000“, и то:
-позиција 67 економска класификација 421, стални трошкови износ „300.000“, замењује се износом „100.000“.
-позиција 68 економска класификација 422, трошкови путовања износ „130.000“, замењује се износом „30.000“.
-позиција 69 економска класификација 423, услуге по уговору износ „3.200.000“, замењује се износом „2.000.000“.
-позиција 70 економска класификација 426, материјал износ „1.000.000“, замењује се износом „300.000“.
-позиција 72 економска класификација 511, зграде и грађевински објекти износ „6.000.000“, замењује се износом „9.600.000“.
-позиција 73 економска класификација 512, машине и опрема износ „4.670.000“, замењује се износом „6.000.000“.
Пројекат: „Малина преко границе“износ „600.000“ замењује се износом „300.000“ и то:
-позиција 74 економска класификација 423, услуге по уговору износ „300.000“, замењује се износом „150.000“.
-позиција 75, економска класификација 512-машине и опрема, износ „300.000“ замењује се износом „150.000“.
Пројекат: „Фестивал малине““ замењује се пројектом :“ RSEDP-2»
Пројекат: „Програм за промоцију инвестиција у општинама (МЕГА)“: -позиција 78 економска класификација 422, трошкови путовања
износ „50.000“, замењује се износом „10.000“.
-позиција 79 економска класификација 423, услуге по уговору износ „400.000“, замењује се износом „480.000“.
-позиција 80 економска класификација 426, материјал износ „50.000“, замењује се износом „10.000“.
Пројекат: „Exchange 3““ износ „100.000“ замењује се износом „400.000“, и то:
-позиција 81 економска класификација 423, услуге по уговору износ „50.000“, замењује се износом „250.000“.
-позиција 82 економска класификација 512, машине и опрема износ „50.000“, замењује се износом „150.000“.
Пројекат: „Едукативне радионице за унапређење локалне економије“износ „110.000“ замењује се износом „4.000“ и то:
-позиција 83, економска класификација 421, стални трошкови износ „20.000“, замењује се износом „0.“.
-позиција 84, економска класификација 423, услуге по уговору износ „80.000“, замењује се износом „0“.
-позиција 85 економска класификација 426, материјал износ „10.000“, замењује се износом „4.000“.
Функција 620: укупно, износ „19.645.000“ замењује се износом „24.810.000“
Глава 3: укупно, износ „76.477.000“ замењује се износом „83.922.000“
РАЗДЕО 2: ОБРАЗОВАЊЕ
Глава 1: Предшколско образовање
Функција 911:предшколско образовање
Дечји вртић Ариље
-позиција 102, економска класификација 421, стални трошкови, износ „4.884. 000“ замењује се износом „4.784.000.“
-позиција 110, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ „1.100. 000“ замењује се износом „1.200.000.“
РАЗДЕО 3: КУЛТУРА
Глава 1: Народна библиотека
Функција 820: услуге културе
-на позицији 117 економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «5.495.000», замењује се износом «5.757.000»;
-на позицији 118, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, износ „984.000“ замењује се износом
„1.031.000“.
-на позицији 119, економска класификација 421, стални трошкови, износ 600.000 замењује се износом 750.000.
-на позицији 121 економска класификација 421, услуге по уговору, износ 320.000 замењује се износом 170.000.
Функција 820: укупно, износ „8.809.0002 замењује се износом „9.118.000“
Функција 830:услуге емитовања и издаваштва
-на позицији 129, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «1.248.000», замењује се износом «986.000»;
-на позицији 130, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, износ „224.000“ замењује се износом
„177.000“.
Функција 830: укупно, износ „1.815.000“ замењује се износом „1.506.000“
РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ
Глава 1: ЈП Дирекција за изградњу
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Функција 660: стамбени развој и развој заједнице некласификован на другом месту
-на позицији 151, економска класификација 422, трошкови путовања, износ „177.000“ замењује се износом „140.000“
-на позицији 152, економска класификација 423 услуге по уговору, износ од „530.000“ замењује се износом од „430.000“,
-на позицији 153, економска класификација 424, специјализоване услуге износ од „70.000“замењује се износом „О“
-на позицији 154, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, износ од „280.000“замењује се износом „150.000“,
-на позицији 155. економска класификација 426 материјал износ од „655.000“замењује се износом од „455.000“
-на позицији 156, економска класификација 482, порези, обавезне таксе и казне износ од „320.000“ замењује се износом од 120.000,00
Функција 660: укупно, износ од 13.197.000,00 замењује се износом од 12.460.000
Функција 451: друмски транспорт
-На позицији 165, економска класификација 541, земљиште, износ од „10.000.000“ замењује се износом од „3.000.000“`
Функција 451 укупно: износ од „52.550.000“ замењује се износом од „45.550.000“
Функција 560:заштита животне средине некласификована на другом месту
-на позицији 168, економска класификација 424, специјализоване услуге, у колони: издатци из осталих прихода, износ „0“ замењује се
износом «1.013.000»;
Функција 560, укупно, износ «6.690.000» у колони: укупно, замењује се износом «7.703.000“:
Функција 620: развој заједнице
-на позицији 173, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «34.100.000» замењује се износом «44.338.000» и то:
-на подпозицији 173.1 , економска класификација 5112, Изградња зграда и објеката, износ од „15.000.000“ замењује се износом од
„22.238.000“;
-на подпозицији 173.3, економска класификација 5114 Пројектно планирање износ од „1.100.000“ замењује се износом од „4.100.000“
-после позицији 173. уводи се нова позиција 173а,. економска класификација 512, машине и опрема, на коју се билансира износ од
«2.000.000»
Функција 620: укупно, износ «36.100.000» у колони: расходи из буџета замењује се износом «48.338.000“:
Функција 810: услуге рекреације и спорта
После функције 620, и редног броја 179, убацује се нова функција: 810: услуге рекреације и спорта, и на позицијама од 179а до 179 ђ,
билансирају се нови износи и то:
-на позицији 179а, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ „0“ у колони: расходи из буџета, замењује се
износом „238.000“, у колони: издатци из осталих прихода, износ „0“ замењује се износом „382.000“, а износ „0“ у колони укупно, замењује се
износом „620.000“;
-на позицији 179.б, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца, у колони издаци из буџета, билансира се
износ «41.000», у колони «издаци из сопствених средстава, билансира се износ «»68.000», а у колони Укупно, износ «109.000»
-на позицији 179в, економска класификација 421, стални трошкови, у колони издаци из буџета, билансира се износ «620.000»,
-на позицији 179.г, економска класификација 423, услуге по уговору, у колони издаци из буџета, билансира се износ од «200.000» ;
-на позицији 179.д, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, у колони издаци из буџета, билансира се износ од
«100.000»
-на позицији 179 ђ, економска класификација 426, материјал, у колони издаци из буџета, билансира сее износ од «300.000» ;
Функција 810: укупно повећава се у колони издаци из буџета за «1.499.000», у колони :издаци из сопствених средстава за « 450.000», а у
колони: укупно за «1.949.000»
Глава 1: укупно: у колони: издаци из буџета, износ „126.147.000“ замењује се износом“132.147.000“,
РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА УКУПНО: износ «356.300.000» замењује се износом «370.000.000».
Члан 3:
Све остале измене у Одлуци о буџету општине Ариље за 2010. годину, а које се односе на укупне збирове по врстама прихода и расхода по
организационој, функционалној, економској класифакацији и класификацији по изворима финансирања, аутоматски се усклађују са наведеним
изменама.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 400-231/2010, 14.9.2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
10.
На основу члана 22. и 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 14. 9. 2010. године, разматрала је Одлуку о
изменама Програма пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈП «Дирекција за изградњу" Ариље за 2010. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље за 2010. годину коју је
донео Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем 227/10, на седници одржаној дана 2. 9. 2010. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-41/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
11.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке о
оснивању јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље «Службени гласник општине Ариље» број 4/2010) и члана 39 Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 14. 9. 2010. године, разматрала је
Правилник о управљању и коришћењу спортске хале и Ценовник за коришћење простора у Спортској хали у Ариљу, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о управљању и коришћењу Спортске хале у Ариљу
I
Даје се сагласност на Правилник о управљању и коришћењу Спортске хале у Ариљу и Ценовник за коришћење простора у Спортској
хали које је донео Управни одбор Јавног предузећа ЈП «Дирекција за изградњу» Ариље под бројем 227-2/10 на седници одржаној дана 2. 9. 2010.
године уз предлог да се у тачки III Ценовника дода нови став који гласи:
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«Цене из тачке I. 1. под в) Спортска рекреација умањују се за 30% уколико се просторије користе од 22 – 24 сата».
II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 66-5/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
12.
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 14.9.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о прихватању обавезе сервисирања дуга ради реализације Пројекта «Надоградња школске кухиње за потребе предшколског образовања»
I
Општина Ариље прихвата обавезу сервисирања дуга, у периоду од 5 година, од дана повлачења средстава ради реализације Пројекта
«Надоградња школске кухиње за потребе предшколског образовања», у износу од 7.200.000 динара.
II
Обавеза из тачке 1. ове Одлуке уградиће се у одлуке о буџету општине Ариље које ће бити донете у наредних 5 година.
III
Ову Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-230/2010, 14.9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
13.
На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06), члана 32. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласни РС» број 129/07), члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7. Статута општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 14. 9. 2010. године утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на територији општине Ариље уводи се самодопринос у новцу, раду,
превозничким и другим услугама.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
1. Изградњу, реконструкцију и одржавање улица и тротоара
2. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева
3. Изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже
4. Финансирање основних послова месних заједница из Одлуке о месним заједницама, а уз обавезну одлуку одбора месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 1. 2011. године до 31. 12. 2015. године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 140.000.000 динара.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани – физичка лица који имају изборно право и пребивалиште на подручју општине Ариље.
Члан 6.
Основицу за самодопринос у новцу чине:
зараде (плате) запослених и друга лична примања,
приход од самосталне делатности на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
Члан 7.
Самодопринос се плаћа по стопи од:
- на нето зараде запослених и остала лична примања – 2,5%,
- на приход од обављања самосталне делатности - 4%,
Члан 8.
Средства самодоприноса приход су буџета општине Ариље и строго су наменског карактера. Користиће се за финансирање намена из
члана 2. ове Одлуке према годишњем плану који доноси Скупштина општине.
Члан 9.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 10.
Средства самодоприноса уплаћују се у буџет општине Ариље на уплатне рачуне број:
- из нето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-57; модел 97; позив на број: контролни број-004-ПИБ уплатиоца,
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78; модел 97; позив на број: контролни број-004-ПИБ уплатиоца.
Члан 11.
Самодопринос се не плаћа на примања која су законом изузета од опорезивања.
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Члан 12.
За обавезнике самодоприноса уводи се и самодопринос у раду и превозничким услугама, и то:
- по домаћинству – два радна дана годишње.
- у превозничким и другим услугама за домаћинства која поседују тракторе, утовариваче, булдозере, култиваторе, камионе и запреге један дан годишње ангажовање једне машинуе коју одреди одбор месне заједнице.
О распореду задужења у раду, превозничким и другим услугама одлучује одбор месне заједнице према потребама месне заједнице.
У случају када обвезници из претходног става нису у могућности да испуне своју обавезу та обавеза замењује се плаћањем новчане
накнаде у висини одговарајуће наднице у новцу коју ће одредити одбор месне заједнице у време када се буду изводили радови на територији те
месне заједнице,
Уколико обвезник не изврши уплату новчане накнаде по налогу одбора месне заједнице, месна заједница може наплату извршити
судским путем.
Члан 13.
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала лична примања врше исплатиоци тих примања, истовремено са њиховом
исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Самодопринос од самосталне делатности утврђује, наплаћује и контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске
управе општине Ариље.
Члан 14.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је Председник општине Ариље.
Члан 15.
Председник општине је дужан да Скупштини општине и Општинском већу једном годишње поднесе информацију о остваривању и
коришћењу средстава самодоприноса.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, председник општине информише грађане објављивањем извештаја из става 1.
овог члана у «Службеном гласнику општине Ариље» и преко средстава јавног информисања.
Члан 16.
У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је самодопринос заведен, средства
самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до извршења Програма намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног
чланом 3. ове Одлуке.
Члан 17.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог, што
није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 18.
Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не обрачуна, не наплати и на прописани уплатни
рачун не уплати самодопринос (члан 13. ове Одлуке):
исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 – 300.000 д.
исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 д.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.
Члан 19.
О предлогу ове Одлуке грађани ће се изјаснити лично и тајно - путем општинског референдума.
Члан 20.
Спровођењем општинског референдума руководиће Комисија за спровођење општинског референдума.
Комисија за спровођење референдума има председника и два члана. Председник и чланови имају заменике.
Члан 21.
Одлука о увођењу самодоприноса за територију општине Ариље, која је потврђена на референдуму, усвојена је даном проглашења.
Одлуку из става 1. овог члана проглашава Скупштина општине Ариље.
Члан 22.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље», а примењиваће се од 1. 1. 2011. године.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-3/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
14.
На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06), члана 32. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласни РС» број 129/07), члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7. Статута општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 14. 9. 2010. године утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ (МАЛИНЕ) ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на територији општине Ариље уводи се самодопринос на приход од
пољопривреде остварен од производње малине.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева.
Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 1. 2011. године до 31. 12. 2015. године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 160.000.000 динара.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани – произвођачи малине, односно власници, корисници или закупци земљишта на коме производе
малину на подручју општине Ариље.
Члан 6.
Основицу за самодопринос чини приход остварен од производње малине и плаћа се по стопи од 1%.
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Члан 7.
Средства самодоприноса приход су буџета општине Ариље и строго су наменског карактера. Користиће се за финансирање намена из
члана 2. ове Одлуке а у складу са одлуком одбора месне заједнице.
Средства самодоприноса распоређују се месним заједницама у висини прикупљених средстава самодоприноса на подручју месне
заједнице.
Члан 8.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 9.
Средства самодоприноса уплаћују се у буџет општине Ариље на уплатни рачун број 840-711183843-77; модел 97; позив на број:
контролни број-004-ПИБ уплатиоца,
Члан 10.
Обрачун и наплату самодоприноса из прихода оствареног од производње малине врши откупљивач приликом обрачуна и исплате
малине произвођачу, а контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ариље.
Члан 11.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је Председник општине Ариље.
Члан 12.
Председник општине је дужан да Скупштини општине и Општинском већу једном годишње поднесе информацију о остваривању и
коришћењу средстава самодоприноса.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, председник општине информише грађане објављивањем извештаја из става 1.
овог члана у «Службеном гласнику општине Ариље» и преко средстава јавног информисања.
Члан 13.
У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је самодопринос заведен, средства
самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до извршења Програма намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног
чланом 3. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог, што
није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не обрачуна, не наплати и на прописани уплатни
рачун не уплати самодопринос (члан 10. ове Одлуке):
исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 – 300.000 д.
исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 д.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.
Члан 16.
О предлогу ове Одлуке грађани ће се изјаснити лично и тајно - путем општинског референдума.
Члан 17.
Спровођењем општинског референдума руководиће Комисија за спровођење општинског референдума.
Комисија за спровођење референдума има председника и два члана. Председник и чланови имају заменике.
Члан 18.
Одлука о увођењу самодоприноса за територију општине Ариље, која је потврђена на референдуму, усвојена је даном проглашења.
Одлуку из става 1. овог члана проглашава Скупштина општине Ариље.
Члан 19.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље», а примењиваће се од 1. 1. 2011. године.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-4/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

15.
На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи («Службени гласник РС» број 48/94 и 11/98), члана 20.
Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06), 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 14.9.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о расписивању општинског референдума
1. Расписује се општински референдум ради потврђивања:
- Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса на зараде за територију општине Ариље,
- Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса од пољопривреде (малине) за територију општине Ариље,
које је Скупштина општине Ариље донела на седници одржаној 14. 9. 2010. године.
2. Општински референдум ће се спровести у дане 26, 27. и 28. новембра 2010. године у времену од 8 – 19 сати.
3. На општинском референдуму грађани ће се изјаснити о следећим питањима:
- «Да ли сте за потврђивање Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса на зараде за територију општине Ариље».
- «Да ли сте за потврђивање Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса од пољопривреде (малине) за територију општине Ариље».
4. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи «за» или речи «против».
5. Спровођењем општинског референдума руководиће Комисија за спровођење општинског референдума.
6. Комисија за спровођење општинског референдума утврдиће и прогласити укупне резултате општинског референдума и доставиће
извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Ариље.
7. Ради упознавања грађана са садржином одлука наведених у тачки 1. које се потврђују на општинском референдуму, предлози одлука
објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље», као саставни део ове Одлуке, у средствима јавног информисања и на други начин који
одреди Комисија за спровођење општинског референдума.
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8. Ову Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 014-1/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
16.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи («Службени гласник РС» број 48/94 и 11/98), члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20 Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за територију општине Ариље и члана 39.
Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 14. 9. 2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење општинског референдума
I Образује се Комисија за спровођење општинског референдума ради потврђивања:
1. Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса на зараде за територију општине Ариље.
2. Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса од пољопривреде (малине) за територију општине Ариље.
II У Комисију се именују:
1. Ружица Николић-Василић, за председника
- Снежана Јојић, за заменика председника
2. Весна Маџаревић, за члана
- Ана Радовић за заменика члана
3. Весна Крејовић за члана
- Радојко Крчевинац за заменика члана
III Комисија за спровођење референдума:
- стара се о законитом спровођењу референдума
- образује гласачке одборе
- стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума
- прописује обрасце за спровођење референдума
- утврђује и проглашава укупне резултате референдума и о томе обавештава Скупштину општине
- сачињава списак грађана који имају право изјашњавања на референдуму, а немају пребивалиште на подручју општине Ариље.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-68/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
17.
На основу члана 123. Статута општине Ариље («Службени гласник Општине Ариље» број 6/08), п о д н о с и м
ПРЕДЛОГ
за промену Статута Општине Ариље
Овим предлогом покрећем поступак измене Статута Општине Ариље и то члана 90. став 4.
Образложење
Статутом Општине Ариље - чланом 90. став 4. («Службени гласник Општине Ариље» број 6/08) прописано је да предлог за
расписивање референдума могу поднети:
- најмање 10% бирача општине, према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника
Скупштине општине,
- најмање 10% бирачач месне заједнице, уколико се референдум расписује за територију месне заједнице,
- више од половине укупног броја одборника Скупштине општине.
Као што вам је познато за све друге иницијативе, захтеве и предлоге о битним питањима у Скупштини општине довољна је једна
трећина одборника.
Низом одредби овог Статута регулисано је да једна трећина одборника може покренути неке предлоге, а што је у складу са Законом о
локалној самоуправи, на пример:
- Члан 25 – Иницијативу за увођење самодоприноса може покренути једна трећина одборника.
-Члан 38 – Председник Скупштине бира се на предлог најмање једне трећине одборника.
- Члан 48 – Председник Скупштине општине бира се из реда одборника на предлог најмање једне трећине одборника.
- Члан 66 – Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран на предлог најмање једне трећине одборника.
- Члан 68 – Заменик председника општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран на предлог најмање једне трећине
одборника.
- Члан 123 – Предлог за доношење или промену Статута Општине може поднети најмање једна трећина одборника.
Предлажем да предлог за расписивање референдума може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине општине.
У Ариљу,
7. 9. 2010. године

Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

18.
На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС» бреој 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 14. 9. 2010. године, доноси
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о мрежи дечјих вртића
Члан 1.
У члану 3. Одлуке о мрежи дечјих вртића («Службени гласник гласник општине Ариље» број 2/07) врши се допуна, тако што се у
колони - Издвојено одељење, испод речи «Трешњевица» додаје реч «Поглед».
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Служеном гласнику општине Ариље», а примењиваће се од школске 2010/2011.
годину.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-1/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
19.
На основу члана 35. Закона о предшколском васпитању и образовању («Службени гласник РС» број 18/2010), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 127/09) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08,
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 14. 9. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на радно време Дечјег вртића Ариље
I
Даје се сагласност да радно време Дечјег вртића Ариље почиње у 5,30 и завршава у 17,30 сати, а да после 17,30 сати Дечји вртић може
организовати дежурство у складу са потребама деце и родитеља.
II
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 130-1/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
20.
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) и члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Ариље («Службени гласник општине Ариље»
бр. 2/09), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 14. 9. 2010. године разматрала је Измене Програма рада и Финансијског плана Фонда
за развој пољопривреде за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене Програма рада и Финансијског плана Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене Програма рада и Финансијског плана Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину који је донео
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде дана 6. 8. 2010. године.
II
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 320-____/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
21.
На основу члана 69б Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана («Службени гласник РС» број 36/91, 79/91, 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96 и 29/01), 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 14. 9. 2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за социјални рад у Ариљу
I
Именује се Вукана Савовић, дипломирани социјални радник, из Ариља за директора Центра за социјални у Ариљу.
II
Мандат именованој траје 4 године, а тече од 1. 8. 2010. године.
III
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-53/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
22.
На основу члана 34. Закона о култури («Службени гласник РС» број 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
14. 9. 2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Народне библиотеке Ариље
I
Именује се Ивана Бркић, професор српског језика и књижевности, из Ариља за директора Народне библиотеке Ариље.

15. септембар 2010. godine

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE

Strana 12 - Broj 5

II
Мандат именованој траје 4 године.
III
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-69/2010, 14. 9. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

Издаввач: Народна библиотека Ариље,

Штампа: Скупштина општине Ариље,

Тираж: 100 примерака

