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На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011,93/2012,62/2013 и 63/2013), 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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 1. став 1. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2013. годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:
-Текући приходи и примања
438.235.596,50
-Примања од продаје нефинансијске имовине
-Текући расходи
371.995.160,00
-Издаци за набавку нефинансијске имовине
53.673.840,00
-Буџетски суфицит
12.566.596,50
-Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика)
-Примања од продаје финансијске имовине
-Укупан фискални суфицит
10.499.596,50
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
-Примања од продаје финансијске имовине
-Примања од задуживања
-Пренета неутрошена средства из претходних година
6.500.403,50
-Издаци за отплату главнице
17.000.000,00
-Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
2.067.000,00
спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
-12.566.596,50
Члан 2.
У члану 9. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода, у табели Расходи из буџета, врше се
следеће измене:
Раздео 2: Општинско веће, Председник општине
функција 111: извршни и законодавни органи
-На позицији 12, економска класификација 411, плате, додатци и накнаде запослених , износ од 5.330.000
замењује се износом од 4.605.000
-На позицији 13, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ од
955.000 замењује се износом 825.000
функција 111 укупно: износ 9.598.200 замењује се износом 8.743.200;
Раздео 2: Општинско веће, Председник општине укупно: износ 9.598.200 замењује се износом
8.743.200.
Раздео 4. Општинска управа:
Глава 1. Општинска управа
функција 130: Опште услуге
-На позицији 33, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених износ 26.254.000
замењује се износом 27.354.000
-На позицији 34, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца износ 4.705.000
замењује се износом 4.896.000;
функција 130 укупно: износ 46.232.085 замењује се износом 47.523.085.
функција 760: Здравство некласификовано на другом месту
Дом здравља Ариље
-После позиције 111.а отвара се позиција 111.б економска класификација 512, машине и опрема, и
билансира износ 305.000
-На позицији 112, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти, износ 900.000,
замењује се износом 600.000, због смањења на економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим
нивоима власти где се износ од 300.000 замењује износом 0
функција 760 укупно: износ 1.410. 000 замењује се износом 1.415.000.
Глава 4.1. укупно билансира се износ 173.720.891,09
Глава 4.4. Дечји вртић
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Функција 911 Предшколско образовање
На позицији 146, економска класификација 421 Стални трошкови, у колони средства из буџета износ од
3.471.000 замењује се износом од 4.643.800.
На позицији 150, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавања, у колони средства из буџета
износ од 1.194.000 замењује се износом од 21.200.
Глава 4.5 Народна библиотека Ариље
Функција 820 Услуге културе
-На позицији 155, конто 411 Плате, додаци, накнаде, у колони буџетска средства, износ 7.011.000 замењује се
износом 6.611.000;
- На позицији 156, конто 412 Социјални доприноси на терет послодавца, у колони буџетска средства, износ
1.255.000 замењује се износом 1.184.000;
Функција 820 укупно: у колони буџетска средства износ 14.648.298 замењује се износом 14.177.298
Глава 4.6.Центар за социјални рад
Функција 090: социјална заштита некласификована на другом месту
У оквиру конта 472, на позицији 191. врше се следеће измене:
-на конту 4728, помоћ у кући, износ од 1.280.000, замењује се износом од 830.000,
а на конту 4729, остале накнаде из буџета износ од 2.000.000 замењује се износом од 2.450.000
Функција 090 укупно: износ од 3.837.000 остаје не промењен
Глава 4.10: Туристичка организација Ариље
Функција 473: туризам
-На позицији 265, економска класификација 411 плате,зараде и накнаде запослених, износ од 250.000,
замењује се износом 275.000
-На позицији 266, економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца,износ од 45.000,
замењује се износом од 50.000
Глава 4.10 Туристичка организација Ариље, укупно: у колони расходи из буџета износ 890.000 замењује
се износом 920.000,
Члан 3.
Све остале измене у Одлуци о буџету општине Ариље за 2013. годину, а које се односе на укупне збирове
у рачуну прихода и примања, расхода и издатака (члан 1. став 2), као и збирове по организационој, функционалној,
економској класифакацији и класификацији по изворима финансирања у билансу прихода и расхода у Посебном
делу Одлуке о буџету, аутоматски се усклађују са наведеним изменама.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље“
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-292/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 63. Закона о буџетском систему, којим је
прописано да се ребалансом врши усклађивање прихода и примања, расхода и издатака буџета на нижем, вишем
или истом нивоу. Одлуком о трећем ребалансу укупни буџетски приходи и примања и буџетски расходи и издаци
остају непромњени. Разлози за доношење ове Одлуке су технички проблеми у реализацији појединих врста расхода
код појединих буџетских корисника и то:
-Укупна Законом утврђена маса за плате запослених на нивоу целе локалне самоуправе почетним планом
није правилно расподељена између различитих корисника јер су у међувремену настале организационе и кадровске
промене, боловања и друго.
-Појашњење: маса за плате код сваког од корисника формирана је на бази стања у августу претходне
године и дозвољено повећање. Код корисника председник општине у претходној години у маси средстава за плате
садражана је и накнада бившег председника општине која се остварује по Закону у периоду од шест месеци по
престанку функције. По том основу код овог корисника се на крају године појављује неутошен део средстава. Код
корисника Општинска управа у међувремену је долазило до организационих и кадровских промена те је укупан број
стално запослених већи у односу на затечено стање из августа месеца 2012. године. По том основу за исплату свих
плата запослених у Општинској управи недостаје 1.291.000 динара до краја 2013. године. Код корисника Народна
библиотека остварене су уштеде на овој економској калсификацији по основу боловања запослених, а код
Туристичке организације Ариље недостају средства у укупном износу од 30.000 динара због промене коефицијента
запосленог.
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- Немогућност куповине планиране опреме за Дом здравља преко економске класификације 463 трансфери другом нивоу власти, јер би средтсва у том случају припала Здравственом центру Ужице. Како Дом
здравља нема посебан жиро рачун технички је једино могуће опрему планирати и набављати преко Општинске
управе, која спроводи јавну набаку а касније посебним актом купљена средства пренесе Дому здравља.
-Недовољно планирана средстава за плаћање енергената код Дечјег вртића а неутрошена средства за
текуће поправке и одржавање захтевају преусмеравање средстава са једне економске класификације на другу.
- Управни одбор Центра за социјални рад донео је Одлуку о измени финасијског плана у делу који се
односи на планирана средства и преусмеравању неутрошених средстава са субаналитичког конта 4728 – накнада
за помоћ у кући на субаналитички конто 4729 – једнократне новчане помоћи. Укупна средства на економској
класификацији 472 остају непромењена.
Обрађивач:
Одељење за привреду и финансије
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и члана 39.
Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 27. 12. 2013. год. донела је
ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ AРИЉЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2014. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се
од:
Текући приходи и примања
Примања од продаје нефинансијске имовине
Текући расходи
Издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Укупан фискални суфицит/дефици

466.930.410
360.063.000
90.902.000
15.965.410
11.691.410

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Пренета неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финансијске имовине
Нето финансирање

5.308.590
17.000.000
4.274.000
-15.965.410

Приходи и примања, рсходи и издаци, буџета општине Ариље, утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:
ОПИС

Економска
класификација

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

466.930.410

1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке( осим
самодоприноса)
1.2 Порез на имовину
- Порез на имовину
- Порез на наслеђе и поклон
- Порез на капиталне трансакције
-Други периодични порези на имовину
1.3 Остали порески приходи

Износ у динарима

237.024.738
711 и 712
(осим 71118)
713
71312
71331
71342
71361

197.005.000
40.019.738
25.000.000
5.000.000
10.000.000
19.738
229.905.672

2. Непорески приходи
2.1. Таксе
2.1.1. Локлане комуналне таксе
2.1.2. Локалне административне таксе

714,716,7415
7422

25.955.000
24.305.000
1.400.000
5
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2.1.3. Боравишна такса
2.2. Накнаде
2.3. Приходи настали употребом јавних средстава
- Приходи од камата
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
покретних и непокретних ствари у државној својини и
својини ЈЛС
- Приходи настали продајом услуга корисника буџета ЈЛС
чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима
на основу њихове слободне воље
- Од тога: приходи од продаје добара и услуга и
остала примања буџетских корисника
- Новчане казне и одузета имовинска корист
2.4. Самодопринос
2.5. Донације и трансфери
- Донације од међународних организација
- Донације и трансфери од другог нивоа власти
2.6. Остали непорески приходи

Страна 6 - Број 12

714552
7145,7415,7422

250.000
17.605.000
67.666.000
800.000

7421

800.000

7423

250.000
62.216.000

7433
711180

3.600.000
8.900.000
103.925.672
12.893.000
91.032.672
5.854.000

732
733

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица
- Мешовити и неодређени приходи
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода
3. Примања од продаје нефинансијске имовине
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

744
745
77

1.424.000
3.300.000
1.130.000
-

1.4. Субвенције
1.5. Трансфери
1.6. Социјална заштита из буџета
1.7. Остали расходи
- У чему: Средства резерви

41
42

360.063.000
143.373.000
137.924.000

44
45
46
47
48 и 49
49

7.000.000
1.300.000
43.025.000
11.440.000
16.001.000
3.895.000

5

90.902.000

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Буџетски суфицит - дефицит

32

15.965.410

Економска
класификација

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финасијске имовине
Неутрошена средства из претходних година

Износ
91

-

92

-

321

5.308.590

Издаци за отплату главнице дуга

61

17.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

4.274.000

1.Укупно:

5.308.590

2. Укупно :

(61+62)

Нето финансирање

(1.- 2.)

21.274.000
-15.965.410

Члан 2.
Отплата главнице по основу узетих кредита код пословних банака у износу од 17.000.000, обезбедиће се из
средстава буџетског суфицита у износу од 15. 965.410 динара и текућих прихода буџета планираних у 2014. години
у износу од 1.034.590 динара.

Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 3.595.000 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе
за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Председник општине, на предлог Општинске управе-Одељења за привреду и финансије, доноси решење о употреби
средстава текуће буџетске резерве.

6
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Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 300.000 динара и користе у складу са
чланом 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Општинске управе-Одељења
за привреду и финансије.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини општине уз завршни рачун
буџета.

Члан 5.
Општина Ариље очекује у приходе у буџету за 2014. години од средства из развојне помоћи Европске уније у износу
од 109.705 ЕУР, односно 12.617.000.
У 2014. години општина Ариље очекује и приход од међународних донација других донатора (СДЦ) у износу од
276.000 по основу реализованих активности из уговора у 2013. години.
Очекиване обавезе општине Ариље по основу суфинансирања донаторских пројеката у 2014. години износе укупно
4.622.410 динара и 1.272.000 динара по основу предфинансирања.
Средства ЕУ у 2014. години
Пројекат

У ЕУР

Средства за суфинансирање у
2014. у РСД

У РСД

„Живети заједно“

57.856,00

6.654.000,00

(предфинансирање 1.272.000)

„Унапређење положаја избеглих
и ИРЛ у општини Ариље

14.809,00

1.703.000,00

122.410,00

„Aриљска малина“

32.000,00

3.680.000,00

-

„Наша имовина-подршка за
развој“

5.040,00

580.000,00

„Сепарација отпада за спас
планете“

-

-

Укупно:

109.705,00

12.617.000

500.000,00
4.000.000,00
4.622.410,00+
(предфинансирање 1.272.000)

Члан 6.
У буџету општине Ариље у 2014. години се не планирају примања од нових задуживања.

Члан 7.
Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2014. и наредне две године, а исказани су у табели
капиталних пројеката.
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Tabela 3: КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013-2016 (у 000 динара)
Приори
-тет

Назив капиталног
пројекта

Година почетка
финансирања
пројекта

Година
завршетка
финансирања
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Реализовано до
2012 године

Обезбеђено у
буџету 2013

Процена
извршења до
краја 2013

1

2

3

4.

5

6

7

2014.

8

2015.

2016.

Након
2016.

9

10

11

1.

Рекон.општинских
путева првог и другог
реда и улица

2011

2016

305.270

42.270

27.000

27.000

41.000

45.000

50.000

100.000

2.

Мост у Вранама

2013

2016

80.450

0

150

150

300

40.000

40.000

0

3.

Реконструкција
градског трга и улице
Светог Ахилија

2013

2016

120.250

0

250

250

0

30.000

40.000

50.000

4.

Повезивање
канализационог
колектора у један
систем

2011

2018

39.450

15.000

1.850

1.300

2.650

5.000

5.000

10.500

5.

Изградња магистралног
водовода за Латвицу,
Церову и Миросаљце

2014

2015

35.600

0

0

0

20.600

15.000

0

0

2013

2016

581.020

57.270

28.700

64.550

135.000

135.000

160.500

укупно
од 1 до 5
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Остали капитални издаци планирани за 2014. и две наредне године су:
Екон.
клас.
511

5112
5113
511323
511323
511323
4632
4632
4632
4632
511321
511394
511321
511400
541110

5121
512210
512220
512810
5123
5123
512
512221
512211
512631
512221
512631
512631
512631
515121
512220
512640

4632
4632

Износ у динарима
ОПИС
А. Изградња и капитално одржавање зграда и
објеката
Општинска управа
Монтажне куће за избегла и ИРЛ -(Пројекат:
Унапређење положаја избеглих и ИРЛ)
Капитално одржавање стамбеног простора за
избеглице (Пројекат: „Живети заједно“)
Дечји вртић
Асфалтирање дворишта Дечјег вртића
Прекривање зиданог објекта Дечјег вртића
Реконструкција грејања
Средња школа „Свети Ахилије“
Надградња школске зграде
Капитално одржавање зграде
Основна школа „Ратко Јовановић“ Крушчица
Изградња школског полигона у Висоци
Основна школа „Јездимир Трипковић „Латвица
Израда пројектне документације за школу у
Трешњевици
Народна библиотека
Реконструкција биоскопа
Израда пројектне документације
ЈП „Дирекција за изградњу“
Реконструкција пословне зграде
Израда урбанистичких планова
Б. Земљиште
Откуп земљишта за путеве и улице
В. Машине и опрема
Општинска управа
Опрема за саобраћај (Пројекат: „Сепарација отпада
за спас планете“)
Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема
Опрема за јавну безбедност
Опрема за пољопривреду за економско оснаживање
избеглих и ИРЛ (пројекат)
Опрема за пољопривреду за избегла и ИРЛ
(Пројекат „Живети заједно“)
Oпрема
за
производњу
(Пројекат:
„Развој
омладинског предузетништва)
Дечји вртић
Рачунарска опрема
Народна библиотека
Намештај-витрине за Библиотеку
Опрема за биоскоп
Административна опрема-рачунари
Опрема за културу-ношње за КУД
Опрема за културу-ношња за певаче „Прво зрно
сунцокрета“
Опрема за културу-ношње за Хор
Књиге у библиотеци
ЈП „Дирекција за изградњу“
Рачунарска опрема
Опрема за спорт
Г. Капитални трансфери осталим нивоима власти
Дом здравља Ариље
Опрема за саобраћај
Медицинска опрема-ултразвук

2014.

2015.

2016.

9.775.000
4.945.000

-

-

4.830.000

-

-

-

3.000.000

-

3.000.000
22.000.000
20.000.000
2.000.000
2.500.000
2.500.000
460.000
460.000
150.000

890.000
690.000
200.000
-

19.500.000
19.500.000

-

8.500.000

1.300.000

8.910.000
410.000
1.500.000

7.000.000

7.000.000

150.000
8.300.000

8.357.000
3.000.000
50.000
2.600.000
1.140.000

2.800.000

100.000
100.000
2.600.000

1.500.000
7.000.000
2.800.000

100.000
100.000
2.600.000

1.167.000
400.000
100.000
100.000

45.000

700.000
220.000
150.000
70.000
5.300.000
5.300.000

-

-

2.570.000
150.000
1.000.000
100.000
230.000
70.000

2.510.000
150.000
1.000.000
130.000
130.000
30.000

150.000
870.000
350.000
150.000
200.000

100.000
970.000
350.000
150.000
200.000

7.000.000
400.000
6.600.000

10.000.000
10.000.000
9
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Основна школа Ариље
Метална ограда
Административна опрема и опрема за образовање
за 2 учионице
Рачунарска опрема и административна опрема
Намештај за учионице
Књиге у библиотеци
Основна школа Бреково
Опрема за саобраћај-лизинг
Средња школа Ариље
Опрема за образовање
Центар за социјални рад
Административна опрема
Туристичка организација Ариље
Набавка аутомобила
Рачунарска опрема

-
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1.200.000
300.000
300.000

650.000

500.000
490.000
490.000
53.000
53.000

100.000

1.000.000
1.000.000
59.000
59.000
760.000
700.000
60.000

600.000
50.000
-

59.000
59.000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Приходи и примања буџета по врстама и распоред укупних расхода и издатака, укључујући и расходе за отплату
главнице дуга, финансирани из свих извора финансирања, по корисницима, приказан је у следећој табели:
Б У Џ Е Т : ПОСЕБАН ДЕО
поз.

конто

опис конта

Б У Џ Е Т С К И
класа 7

планирано

П Р И Х О Д И

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2
3
3.1
3.1.1

71
711
7111
71111
71112
71114
71118
71119
712
713
7131
71312

Порези
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
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Периодични порези на непокретности
Порез на имовину

269.984.738,00
205.900.000,00
205.900.000,00
149.000.000,00
21.000.000,00
15.000.000,00
8.900.000,00
12.000.000,00
5.000,00
40.019.738,00
25.000.000,00
25.000.000,00

3.2
3.2.1
3.2.1.
1

7133
71331
71331
1

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон

3.3
3.3.1

7134
71342

Порези на финансијске и капиталне трансакције
Порез на капиталне трансакције

3.4
3.4.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.
1
4.2
4.2.1
4.2.1.
1
4.2.2
4.2.2.
1
4.2.3
4.2.3.

7136
71361
714
7144
71443
71443
1
7145
71451
71451
3
71454
71454
3
71455
71455

Други периодични порези на имовину
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге
Порези на појединачне услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа

19.738,00
19.738,00
9.060.000,00
200.000,00
200.000,00

Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се ...
Порези, таксе и накнаде на моторна возила

8.860.000,00
8.500.000,00

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила…
Накнаде за коришћење добара од општег интереса

8.500.000,00
100.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Порез на наслеђе и поклон

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Боравишна такса

10.000.000,00
10.000.000,00

100.000,00
250.000,00
250.000,00
10
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4.2.4
4.2.4.
1
4.2.5
4.2.5.
1
5
5.1
5.1.1

2
71456
71456
2
71457
71457
3
716
7161
71611

6
6.1

73
732
7321

6.1.1
6.1.1.
1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.
1

73215
73215
1
733
7331
73315
73315
1
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Општинске и градске накнаде

5.000,00

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Општинске и градске комуналне таксе

5.000,00

Комунална такса за коришћ. витрина ради излагања робе ван посл.прост.
Други порези
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници
Комунална такса на фирму
Донације и трансфери
Донације од међународних организација
Текуће донације од међународних организација
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа
општина

15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
103.925.672,00
12.893.000,00
12.893.000,00
12.893.000,00

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина

91.032.672,00
91.032.672,00
91.032.672,00

Ненаменски трансфери од Реублике у корист нивоа општина

91.032.672,00

74

Други приходи

29.674.000,00

8
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.
1
8.2.2.
2
8.2.2.
3
9
9.1

741
7411
74115
7415
74152
74153
74153
1
74153
2
74153
4
742
7421

Приходи од имовине
Камате
Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина
Закуп непроизведене имовине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Комун. такса за коришћ. простора на јавним површинама или испред посл.
простора
Комун. такса за коришћ. простора за паркир…моторних.и прикљ.возила на
уређеним

10.400.000,00
800.000,00
800.000,00
9.600.000,00
2.000.000,00
7.600.000,00

7.000.000,00
10.950.000,00
800.000,00

9.1.1
9.1.1.
1
9.1.1.
2
9.2
9.2.1
9.2.1.
1
9.2.1.
2
9.3
9.3.1
9.3.1.
1
10
10.1
10.1.1
10.1.1
.1
10.1.2
11
12

74215
74215
2
74215
3
7422
74225
74225
1
74225
3
7423
74235
74235
1
743
7433
74332
74332
4
74335
744
745

Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг.
Прих. од прод. добара и услуга или закупа од стр. трж.орг. у корист
нивоа општ
Прих. од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини...

13
14
14.1

77
771
772

600.000,00

800.000,00

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина
Таксе и накнаде
Таксе у корист нивоа општина

9.900.000,00
9.900.000,00

Општинске административне таксе

1.400.000,00

Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржиш. јединице
Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга...

8.500.000,00
250.000,00
250.000,00

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа републике

3.600.000,00
3.600.000,00
2.600.000,00

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи

1.000.000,00
1.424.000,00
3.300.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефунд. расхода из претходне године
Меморандумске ставке за рефунд. расхода из претходне године
КЛАСА 7 - укупно:

1.130.000,00
1.000.000,00
130.000,00
404.714.410,00
11
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Страна 12 - Број 12

класа 3 ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНС. ЕВИДЕНЦИЈА
15
311
Капитал
5.308.590,00
3117
Пренета неутрошена средства из ранијих година
31171
Пренета неутрошена средства из ранијих година
5.308.590,00
16

321
32121

Утврђивање резултата пословања
Вишак или мањак прихода и примања

0,00
КЛАСА 3 - укупно:

5.308.590,00

класа 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
17

812

Примања од продаје покретне имовине

17.1
17.1.1

8121
81215

Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина
КЛАСА 8 - укупно:

0,00

класа 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
18

911

18.1.1

91145

19

921

19.1.

92195

Примања од домаћих задуживања
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
општина
Примања од продаје домаће финансијске имовине
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа
општина

БУЏЕТСКИ

ОСТАЛА ПРИМАЊА
поз.
20
20.1

20.2
20.2.1
20.2.2
20.3

корисник

БУЏЕТСКИХ

КЛАСА 9 - укупно:

0,00

ПРИХОДИ - укупно

410.023.000,00

КОРИСНИКА

-извор прихода

планирано

Дечји вртић
Сопствени приходи и остала примања
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од услуга за излете деце
Приходи од услуга за боравак деце
Приходи од продаје помија
Мешовити и неодређени приходи
-Накнада за тендерску документацију
08 -Приходи од спонзорства
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
-Приход од уплата за осигурање деце

27.021.000,00
21.004.000,00
400.000,00
20.544.000,00
60.000,00
5.912.000,00
20.000,00
5.892.000,00
105.000,00
105.000,00

20.3
20.3.1
20.3.2

07 Донације од осталих нивоа власти
-приходи од Министарства за припремни предшколски програм
-приходи од рефундација боловања и породиљског одсуства

21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Народна библиотека
Сопствени приходи и остала примања
-приходи од чланарине библиотеке
-приходи од продаје биоскопских улазница
-приходи од продаје позоришних карата
-приходи од издавања простора и опреме (бина)
-меморандумске ставке за рефундацију расхода
-добровољни трансфери од физичких и правних лица

22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

ЈП Дирекција за изградњу
Сопствени приходи и остала примања
- приходи од учешћа грађана за изградњу водовода
- приходи од учешћа грађана за воду и канализацију
- приходи од грађана за урбанистичке пројекте
- приходи спортске хале
-меморандумске ставке за рефундацију расхода

Дечји вртић: укупно

Народна библиотека: укупно

9.350.000,00
5.000.000,00
4.350.000,00
36.371.000,00
2.132.000,00
100.000,00
400.000,00
230.000,00
120.000,00
1.182.000,00
100.000,00
2.132.000,00
8.600.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
200.000,00
2.200.000,00
200.000,00
12
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Страна 13 - Број 12

07 Донације од осталих нивоа власти

22.6.1

14.000.000,00

- приходи од Министарства пољопр. шум. и водопривреде

14.000.000,00

ЈП Дирекција за изградњу: укупно
Туристичка организација Ариље
04 Сопствени приходи:
-приходи од смештаја туриста у сеоском туризму
-приходи од продаје сувенира
-приходи од рентирања опреме
-приходи од услуга водичке службе

23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6

1.113.000,00
531.000,00
420.000,00
100.000,00
10.000,00

-приходи од продаје промо материјала
-приходи од ТОС

конт
о

1.113.000,00

ОСТАЛА ПРИМАЊА - укупно

62.216.000,00

И

и

П Р И М А Њ А - укупно:

средства
из буџета

опис конта

Р А С Х О Д И

10.000,00
42.000,00

Туристичка организација Ариље: укупно

ПРИХОДИ

поз.

22.600.000,00

средства
из
осталих
извора

472.239.000,00

укупна
средства

ИЗДАЦ И

раздео 1: Скупштина општине
11
1
2
3
4
5
6
7
8

411
412
414
421
422
423
424
426

функција 111: извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

9
10

472
482

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
функција 111: укупно
извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

1.405.000,00
252.000,00
200.000,00
75.000,00
75.000,00
3.000.000,00
5.000,00
350.000,00

1.405.000,00
252.000,00
200.000,00
75.000,00
75.000,00
3.000.000,00
5.000,00
350.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

5.364.000,00

5.364.000,00

5.364.000,00

извори финансирања за функцију 111: укупно

5.364.000,00

раздео 1: укупно

5.364.000,00

извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета

5.364.000,00

извори финансирања за раздео 1: укупно:

5.364.000,00

5.364.000,00

раздео 2: Општинско веће, Председник општине
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

411
412
415
421
422
423
424
426
472
482

функција 111: извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне

4.638.000,00
830.000,00
120.000,00
180.000,00
250.000,00
600.000,00
5.000,00
750.000,00
200.000,00
2.000,00

4.638.000,00
830.000,00
120.000,00
180.000,00
250.000,00
600.000,00
5.000,00
750.000,00
200.000,00
2.000,00
13
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функција 111: укупно

извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

7.575.000,00

7.575.000,00

раздео 2: укупно

7.575.000,00

извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета

7.575.000,00

извори финансирања за раздео 2: укупно:

7.575.000,00

функција 160: укупно
извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

7.575.000,00

7.575.000,00

извори финансирања за функцију 111: укупно

раздео 3: Општинско јавно правобранилаштво
функција 160: опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
21
411
Плате, додаци и накнаде запослених
22
412
Социјални доприноси на терет послодавца
23
414
Социјална давања запосленима
24
421
Стални трошкови
25
422
Трошкови путовања
26
426
Материјал

Страна 14 - Број 12

7.575.000,00

1.383.000,00
248.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00

1.383.000,00
248.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00

1.682.000,00

1.682.000,00

1.682.000,00

извори финансирања за функцију 111: укупно

1.682.000,00

раздео 3: укупно

1.682.000,00

извори финансирања за раздео 3:
01 Приходи из буџета

1.682.000,00

извори финансирања за раздео 3: укупно:

1.682.000,00

1.682.000,00

раздео 4: Општинска управа
глава 4.1: Општинска управа
27

472
4723
47231
1

функција 040: породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Накнаде из буџета за децу и породицу

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Накнаде из буџета за децу и породицу
функција 040: укупно
извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 040: укупно

2.000.000,00
2.000.000,00

функција 130: опште услуге
Општинска управа
28
29
30
31

411
412
414
415

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

416
421
422
423
424
425
426
482
483
512

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
функција 130: укупно

27.838.000,0
0
4.984.000,00
620.000,00
350.000,00

27.838.000,0
0
4.984.000,00
620.000,00
350.000,00

190.000,00
4.800.000,00
350.000,00
2.800.000,00
40.000,00
650.000,00
1.250.000,00
150.000,00
10.000,00
50.000,00
44.082.000,0
0

190.000,00
4.800.000,00
350.000,00
2.800.000,00
40.000,00
650.000,00
1.250.000,00
150.000,00
10.000,00
50.000,00
44.082.000,0
0
14
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Страна 15 - Број 12

извори финансирања за функцију 130:
44.082.000,0
0
44.082.000,0
извори финансирања за функцију 130: укупно
0
функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Услуге по уговору
800.000,00
Специјализоване услуге
625.000,00
Услуге очувања жив.средине, науке и геодетске
услуге
335.000,00
Остале специјализоване услуге
290.000,00
Стална конференција градова и општина
130.000,00
Национална алијанса за ЛЕР (NALED)
160.000,00
Европски градови против дрога (ECAD)
0,0
Донације невладиним организацијама
1.300.000,00
Донације осталим непрофитним институцијама
1.300.000,00
01 Приходи из буџета

42
43

423
424
4246
4249

44

481
4819
48194
2

45
46

482
483

47

484

48
49

485
499
49911
1
49912
1

49.1
49.2

Донације политичким странкама
- финансирање редовног рада политичких
странака
- закуп простора
- финансирање трошкова изборне кампање
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елемент...
Накнада штете за повреде или штету нанету
од државних органа
Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва
функција 160: укупно
извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 160: укупно

50

441

функција 170: трансакције јавног дуга
Отплата домаћих камата

51

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
функција 170: укупно

800.000,00
625.000,00
335.000,00
290.000,00
130.000,00
160.000,00
0,00
1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

300.000,00
1.000.000,00

300.000,00
1.000.000,00

5.000,00
900.000,00

5.000,00
900.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

3.895.000,00

3.895.000,00

300.000,00

300.000,00

3.595.000,00

3.595.000,00

8.825.000,00

8.825.000,00

8.825.000,00
8.825.000,00
7.000.000,00
17.000.000,0
0
24.000.000,0
0

7.000.000,00
17.000.000,0
0
24.000.000,0
0

извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 170: укупно
52
53
54
55

422
423
425
426

функција 320: услуге противпожарне заштите
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавања
Материјал
функција 320: укупно
извори финансирања за функцију 320:
01 Приходи из буџета

56
57
58

511
5114
512

24.000.000,0
0
24.000.000,0
0
0,00
0,00
50.000,00
20.000,00

0,00
0,00
50.000,00
20.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

извори финансирања за функцију 320: укупно
70.000,00
функција 360: јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Зграде и грађевински објекти
Пројектно планирање
Машине и опрема
2.600.000,00
функција 360: укупно

2.600.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00
15

30. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 360: укупно

Страна 16 - Број 12

2.600.000,00
2.600.000,00

59
60
61
61а

423
424
426
4511

функција 421: пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Текуће субвенције за пољопривреду

500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00

500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00

62

425

Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта
Текуће поправке и одржавања
1.100.000,00

1.100.000,00

63
64

424
426

Противградна заштита
Специјализоване услуге
Материјал

1.200.000,00
800.000,00

1.200.000,00
800.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

функција 421: укупно
извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
06 Донације од међународних организација
извори финансирања за функцију 421: укупно
65

424
4249

функција 620: развој заједнице
Специјализоване услуге
Регионална развојна агенција Златибор

66
67
68
69
70

422
423
426
511
512

Пројекат: "Живети заједно"
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Maтеријал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

3.220.000,00
3.680.000,00
6.900.000,00
210.000,00

210.000,00

100.000,00
1.438.000,00
391.000,00
4.830.000,00
1.167.000,00

100.000,00
1.438.000,00
391.000,00
4.830.000,00
1.167.000,00

7.926.000,00

7.926.000,00

423
512

Пројекат: укупно
Пројекат: Сепарација отпада за спас планете
Услуге по уговору
Машине и опрема

1.000.000,00
3.000.000,00

1.000.000,00
3.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

73

423

Пројекат: укупно
Пројекат : Наша имовина- подршка за развој
Услуге по уговору

780.000,00

780.000,00

74

424

Специјализоване услуге

71
72

300.000,00

300.000,00

1.080.000,00

1.080.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

426

Пројекат: Развој омладинског предузетништва
Материјал

100.000,00

100.000

512

Машине и опрема

400.000,00

400.000

500.000,00

500.000,00

30.000,00
20.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00

30.000,00
20.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00

200.000,00

200.000,00
48.000,00

Пројекат: укупно
75

472

Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Пројекат: укупно

76
76.
а

Пројекат укупно
77
78
79
80
81

421
422
423
424
426

Пројекат: Ариљске зимске радости
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Пројекат: укупно
Пројекат: Унапређење положаја избеглих и ИРЛ

82

421

Стални трошкови

48.000,00

83

422

Трошкови путовања

14.000,00

14.000,00

84

423

Услуге по уговору

650.000,00

650.000,00

85
86

426
511

Материјал
Зграде и грађевински објекти

337.000,00
4.945.000,00

337.000,00
4.945.000,00
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Машине и опрема
Пројекат: укупно
функција 620: укупно
извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
06 Донације од међународних организација
15 Неутрошена средства донација из претходне
године
извори финансирања за функцију 620: укупно
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1.140.000,00

1.140.000,00

7.134.000,00
21.550.000,0
0

7.134.000,00
21.550.000,0
0

7.028.410,00
9.213.000,00
5.308.590,00
21.550.000,0
0

функција 630: водоснабдевање
88

621

ЈПВ Рзав
Набавка домаће финансијске имовине
функција 630: укупно
извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета

89

424
4243

извори финансирања за функцију 630: укупно
функција 760: здравство некласификовано на
другом месту
Специјализоване услуге
Медицинске услуге (услуге мртвозорника)

90
90.1
90.2

463
4631
4632

Дом здравља Ариље
Трансфери осталим нивоима власти
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
функција 760: укупно
извори финансирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 760: укупно

91
92
93

423
425
481

функција 810: услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавања
Донације невладиним организацијама
функција 810: укупно
извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 810: укупно

94

463
4631

функција 820: услуге културе
Трансфери осталим нивоима власти
Текући трансфери осталим нивоима власти
Историјски архив
Народни музеј Ужице
функција 820: укупно
извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

95

423
4234

481
4811

2.574.000,00

2.574.000,00

2.574.000,00

2.574.000,00
2.574.000,00

400.000,00

400.000,00

6.300.000,00
1.000.000,00
5.300.000,00

6.300.000,00
1.000.000,00
5.300.000,00

6.700.000,00

6.700.000,00

6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00

0,00
0,00
5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
950.000,00
950.000,00
650.000,00
300.000,00

950.000,00
950.000,00
650.000,00
300.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

извори финансирања за функцију 820: укупно

950.000,00

функција 830: услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору
Услуге информисања

3.000.000,00

3.000.000,00

функција 830: укупно

3.000.000,00

3.000.000,00

извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета

96

2.574.000,00

извори финансирања за функцију 830: укупно
функција 840: верске и остале услуге
заједнице
Донације невладиним организацијама
Донације непрофитним организацијама које
пружају помоћ домаћинствима

3.000.000,00
3.000.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00
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Донације Црвеном крсту Србије
функција 840: укупно
извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 840: укупно

97
98

422
4224
472

функција 912: основно образовање
Трошкови путовања
Трошкови путовања ученика
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
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300.000,00

300.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

12.000.000,0
0
12.000.000,0
0

12.000.000,0
0
12.000.000,0
0

12.000.000,0
0

12.000.000,0
0

Основна школа Ариље
99

463

Трансфери осталим нивоима власти

4631
4632
511

Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
ОШ Ариље: укупно

100
100.
1
100.
2

101
101.
1
101.
2

102
102.
1
102.
2

463

Основна школа Латвица
Трансфери осталим нивоима власти

5.700.000,00

5.700.000,00

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

5.700.000,00

5.700.000,00

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
ОШ Латвица: укупно

5.700.000,00

5.700.000,00

463

Основна школа Крушчица
Трансфери осталим нивоима власти

4.900.000,00

4.900.000,00

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4.900.000,00

4.900.000,00

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
ОШ Крушчица: укупно

4.900.000,00

4.900.000,00

463

Основна школа Бреково
Трансфери осталим нивоима власти

3.590.000,00

3.590.000,00

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

3.100.000,00

3.100.000,00

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

490.000,00
33.190.000,0
0

490.000,00
33.190.000,0
0

функција 912: укупно
извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 912: укупно

33.190.000,0
0
33.190.000,0
0

функција 920: средње образовање
103
103.
1
103.
2

463

Средња школа Ариље
Трансфери осталим нивоима власти

9.000.000,00

9.000.000,00

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

9.000.000,00

9.000.000,00

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

функција 920: укупно
извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 920: укупно
глава 4.1: укупно

9.000.000,00
9.000.000,00
172.841.000,
00

172.841.000,
00

извори финансирања за главу 4.1:
01 Приходи из буџета
06 Донације од међународних организација
15 Неутрошена средства донација из претходне
године

154.639.410,
00
12.893.000,0
0
5.308.590,00
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извори финансирања за главу 4.1: укупно

104
105
106
107
108
109
110
111
112
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172.841.000,
00

глава 4.2: Месне заједнице
функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
421
Стални трошкови
600.000,00
423
Услуге по уговору
1.000.000,00
424
Специјализоване услуге
380.000,00
425
Текуће поправке и одржавање
8.200.000,00
426
Материјал
1.500.000,00
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
100.000,00
481
Донације невладиним организацијама
70.000,00
482
Порези, обавезне таксе и казне
30.000,00
483
Новчане казне и пенали по решењу судова
20.000,00
11.900.000,0
функција 160: укупно
0

600.000,00
1.000.000,00
380.000,00
8.200.000,00
1.500.000,00
100.000,00
70.000,00
30.000,00
20.000,00
11.900.000,0
0

извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 160: укупно
глава 4.2: укупно

11.900.000,0
0
11.900.000,0
0
11.900.000,0
0

11.900.000,0
0

извори финансирања за главу 4.2:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за главу 4.2: укупно

113

глава 4.3: Општинска изборна комисија
функција 160: опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
423
Услуге по уговору
функција 160: укупно
извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

11.900.000,0
0
11.900.000,0
0

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

извори финансирања за функцију 160: укупно

50.000,00

глава 4.3: укупно

50.000,00

извори финансирања за главу 4.3:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за главу 4.3: укупно

50.000,00

50.000,00
50.000,00

глава 4.4: Дечји вртић
функција 911: предшколско образовање
114

411

Плате, додаци и накнаде запослених

41.818.000,0
0

115

412

Социјални доприноси на терет послодавца

7.486.000,00

116

414

Социјална давања запосленима

117

415

118

416

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи

119
120
121
122
123

421
422
423
424
425

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања

124
125

426
481

Материјал
Донације невладиним организацијама

12.911.000
,00
2.310.000,
00
4.508.000,
00
1.100.000,
00

1.093.000,00
1.145.000,00

1.838.000,00

54.729.000,0
0
9.796.000,00
4.508.000,00
1.100.000,00
1.093.000,00

5.928.000,
00
617.000,00
865.000,00
336.000,00
257.000,00
7.383.000,
00
10.000,00

7.073.000,00
617.000,00
865.000,00
336.000,00
2.095.000,00
7.383.000,00
10.000,00
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Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
функција 911: укупно

53.380.000,0
0

Страна 20 - Број 12

46.000,00
100.000,00
36.371.000
,00

46.000,00
100.000,00
89.751.000,0
0

36.371.000
,00

89.751.000,0
0

извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
извори финансирања за функцију 911: укупно
глава 4.4: укупно

53.380.000,0
0
21.129.000,0
0
9.350.000,00
5.892.000,00
89.751.000,0
0
53.380.000,0
0

извори финансирања за главу 4.4:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
извори финансирања за главу 4.4: укупно

53.380.000,0
0
21.129.000,0
0
9.350.000,00
5.892.000,00
89.751.000,0
0

глава 4.5: Народна библиотека
128
129

411
412

130

414

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

416
421
422
423
424
425
426
511
512
515

функција 820: услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
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
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Народна библиотека: укупно

7.168.000,00
1.283.000,00
157.000,00
32.000,00
1.117.000,00
15.000,00
500.000,00
640.000,00
140.000,00
300.000,00
150.000,00
25.000,00
650.000,00
12.177.000,0
0

7.168.000,00
1.283.000,00
1.056.000,
00

1.213.000,00

20.000,00
50.000,00
1.764.000,
00

32.000,00
1.402.000,00
75.000,00
613.000,00
790.000,00
140.000,00
330.000,00
150.000,00
45.000,00
700.000,00
13.941.000,0
0

10.000,00
130.000,00
60.000,00
150.000,00

5.000,00

10.000,00
130.000,00
60.000,00
155.000,00

350.000,00

5.000,00

355.000,00

10.000,00
65.000,00
270.000,00
5.000,00

285.000,00
60.000,00
113.000,00
150.000,00
30.000,00

ПРО-Програм 9.2. Развој културне понуде општине Aриље
141
142
143
144

422
423
424
426

ПРО - Пројекат 9.2.3. Ликовна колонија
Tрошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Пројекат: укупно

145
146
147
148

149
150
151
152

422
423
424
426

ПРО - Пројекат 9.2.4. Мајски дани културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

10.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00

20.000,00
85.000,00
310.000,00
15.000,00
430.000,00

422
423
424
426

Пројекат: укупно
350.000,00
80.000,00
ПРО - Пројекат 9.2.5. Смотра радова ликовног стваралаштва Златиборског
округа
Трошкови путовања
5.000,00
Услуге по уговору
40.000,00
Специјализоване услуге
35.000,00
Материјал
20.000,00

5.000,00
40.000,00
35.000,00
20.000,00
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Пројекат: укупно

80.000,00

20.000,00

100.000,00

2.000,00
35.000,00

11.000,00
55.000,00
0,00

153
154

422
423
4234

ПРО - Пројекат 9.2.9. Дечји позоришни фестивал
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге информисања

9.000,00
20.000,00

155

424

Специјализоване услуге

40.000,00

156

426

Материјал

20.000,00

423
424

40.000,00
20.000,00

Пројекат: укупно:

89.000,00

37.000,00

126.000,00

Програм 9.2. укупно:

869.000,00

142.000,00

1.011.000,00

100.000,00

25.000,00
100.000,00

100.000,00
2.006.000,
00

125.000,00
15.077.000,0
0

извори финансирања за програм 9.2.
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
извори финансирања за програм укупно 9.2.
укупно:
157
158
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Пројекат: Изливање скулптуре купача
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Пројекат: укупно
функција 820: укупно

869.000,00
0,00
869.000,00
25.000,00
25.000,00
13.071.000,0
0

извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
08 Донације од невладиних организација и
појединаца

159
160
161
162
163
164
165

411
412
414
421
422
423
426

13.071.000,0
0
1.906.000,00

извори финансирања за функцију 820: укупно

100.000,00
15.077.000,0
0

функција 830: услуге емитовања и издаваштва
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

1.148.000,00
205.000,00
70.000,00
90.000,00
8.000,00
390.000,00
10.000,00

функција 830: укупно

1.921.000,00

извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
извори финансирања за функцију 830: укупно
глава 4.5: укупно

126.000,00

1.148.000,00
205.000,00
196.000,00
90.000,00
8.000,00
390.000,00
10.000,00

126.000,00

2.047.000,00

2.132.000,
00

17.124.000,0
0

1.921.000,00
126.000,00
2.047.000,00
14.992.000,0
0

извори финансирања за главу 4.5:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
извори финансирања за главу 4.5: укупно

166

167

14.992.000,0
0
2.032.000,00
100.000,00
17.124.000,0
0

глава 4.6: Центар за социјални рад
функција 090: социјална заштита некласификована на другом
месту
463
Трансфери осталим нивоима власти
585.000,00
4631
Текући трансфери осталим нивоима власти
532.000,00
4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти
53.000,00
472
Накнада за социјалну заштиту из буџета
3.780.000,00
Накнаде из буџета за становање и живот 4728
Помоћ у кући
980.000,00
4729
Остале накнаде из буџета-једнократне помоћи
2.800.000,00

585.000,00
532.000,00
53.000,00
3.780.000,00
980.000,00
2.800.000,00
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функција 090: укупно

извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета

4.365.000,00

4.365.000,00

глава 4.6: укупно

4.365.000,00

извори финансирања за главу 4.6: укупно

4.365.000,00

4.365.000,00

извори финансирања за функцију 090: укупно

извори финансирања за главу 4.6
01 Приходи из буџета

4.365.000,00

4.365.000,00
4.365.000,00

168
169

глава 4.7: ЈП Дирекција за изградњу
функција 660: послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
11.485.000,0
411
Плате, додаци и накнаде запослених
0
412
Социјални доприноси на терет послодавца
2.056.000,00

170

414

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

416
421
422
423
424
425
426
482
483
512

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
Машине и опрема
функција 660: укупно
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200.000,00
100.000,00
1.300.000,00
100.000,00
700.000,00
0,00
43.000,00
600.000,00
50.000,00
20.000,00
150.000,00
16.804.000,0
0

200.000,00

60.000,00
140.000,00

400.000,00

11.485.000,0
0
2.056.000,00
400.000,00
100.000,00
1.300.000,00
100.000,00
760.000,00
140.000,00
43.000,00
600.000,00
50.000,00
20.000,00
150.000,00
17.204.000,0
0

извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
извори финансирања за функцију 660: укупно
функција 451: друмски транспорт
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

181
182

423
424

183
184

425
426

185

485

Текуће поправке и одржавања
Материјал
Накнада штете за повреде или штету нанету
од државних органа

186
186.
1
186.
2

511

Зграде и грађевински објекти

5112

Изградња зграда и објеката

5114

Пројектно планирање
функција 451: укупно

16.804.000,0
0
400.000,00
17.204.000,0
0
100.000,00
7.000.000,00
18.000.000,0
0
1.000.000,00

2.000.000,
00

700.000,00
41.000.000,0
0
40.000.000,0
0
1.000.000,00
67.800.000,0
0

100.000,00
7.000.000,00
20.000.000,0
0
1.000.000,00
700.000,00
41.000.000,0
0
40.000.000,0
0

2.000.000,
00

1.000.000,00
69.800.000,0
0

извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
извори финансирања за функцију 451: укупно
187
188

425
511

функција 520: управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавања
Зграде и грађевински објекти
функција 520: укупно
извори финансирања за функцију 520:
01 Приходи из буџета

67.800.000,0
0
2.000.000,00
69.800.000,0
0
1.000.000,00
1.650.000,00

1.000.000,00
1.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00
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извори финансирања за функцију 520: укупно
189
190

424
426

извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 560: укупно
424
425
511
541

функција 620: развој заједнице
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
функција 620: укупно
извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 620: укупно

195
196

425
511
541

функција 630: водоснабдевање
Текуће поправке и одржавања
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
функција 630: укупно
извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Донације пд осталих нивоа власти
извори финансирања за функцију 630: укупно

197
198

421
425

2.650.000,00

функција 560: заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
7.600.000,00
Материјал
300.000,00
функција 560: укупно

191
192
193
194

Страна 23 - Број 12

функција 640: улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
функција 640: укупно
извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета
извори финансирања за функцију 640: укупно

199
200
201

411
412
414

функција 810: услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима

202
203
204
205
206
207
208

421
422
423
424
425
426
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Машине и опрема
функција 810: укупно
извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
извори финансирања за функцију 810: укупно
глава 4.7: укупно

7.900.000,00

7.600.000,00
300.000,00
7.900.000,00

7.900.000,00
7.900.000,00
300.000,00
300.000,00
1.300.000,00
7.000.000,00

300.000,00
300.000,00
1.300.000,00
7.000.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00
8.900.000,00
1.500.000,00
2.600.000,00

18.000.000
,00

1.500.000,00
20.600.000,0
0

4.100.000,00

18.000.000
,00

22.100.000,0
0

4.100.000,00
4.000.000,00
14.000.000,0
0
22.100.000,0
0
8.130.000,00
1.800.000,00

8.130.000,00
1.800.000,00

9.930.000,00

9.930.000,00

9.930.000,00
9.930.000,00
2.591.000,00
464.000,00
0,00
2.000.000,00
20.000,00
60.000,00
50.000,00
100.000,00
200.000,00

5.485.000,00

2.591.000,00
464.000,00
0,00
1.700.000,
00
100.000,00
150.000,00
80.000,00
100.000,00
70.000,00
2.200.000,
00

3.700.000,00
20.000,00
160.000,00
200.000,00
180.000,00
300.000,00
70.000,00
7.685.000,00

5.550.000,00
2.200.000,00
7.750.000,00
123.569.000,
00

22.600.000
,00

146.169.000,
00

извори финансирања за главу 4.7:
23

30. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Донације од осталих нивоа власти
извори финансирања за главу 4.7: укупно
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123.569.000,
00
8.600.000,00
14.000.000,0
0
146.169.000,
00

глава 4.8: Фонд за заштиту животне средине
Регионална депонија Дубоко
209
210

421
621

функција 510: управљање отпадом
Стални трошкови
Набавка домаће финансијске имовине
функција 510: укупно
извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета

7.472.000,00
1.700.000,00

7.472.000,00
1.700.000,00

9.172.000,00

9.172.000,00

9.172.000,00

извори финансирања за функцију 510: укупно

9.172.000,00

глава 4.8: укупно

9.172.000,00

извори финансирања за главу 4.8:
01 Приходи из буџета

9.172.000,00

9.172.000,00

извори финансирања за главу 4.8: укупно
9.172.000,00
глава 4.9: Фонд за финансијску подршку успешним ученицима и
студентима
211
212
212.
1
212.
2
212.
3
212.
4
212.
5
212.
6

423
472
4727
47271
2
47271
3
47271
4
47271
5
47271
5

функција 960: помоћне услуге образовању
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

1.860.000,00

1.860.000,00

150.000,00

150.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

450.000,00

450.000,00

Студентске награде
Ученичке награде
Студентске стипендије
Ученичке стипендије
Остале накнаде за образовање-талентовани
ученици
функција 960: укупно
извори финансирања за функцију 960:
01 Приходи из буџета

60.000,00

60.000,00

1.860.000,00

1.860.000,00

1.860.000,00

извори финансирања за функцију 960: укупно

1.860.000,00

глава 4.9: укупно

1.860.000,00

извори финансирања за главу 4.9 укупно
01 Приходи из буџета
извори финансирања за главу 4.9: укупно

1.860.000,00

1.860.000,00
1.860.000,00

глава 4.10: Туристичка организација Ариље
213
214
215
216
217
218
219
220
221

411
412
415
421
422
423
424
426
482

функција 473: туризам
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне

222

512

Машине и опрема

223
224

608.000,00
109.000,00
30.000,00
89.000,00
80.000,00
1.130.000,00
100.000,00
122.000,00

922.000,00

91.000,00
5.000,00

608.000,00
109.000,00
30.000,00
89.000,00
80.000,00
2.052.000,00
100.000,00
122.000,00
91.000,00
5.000,00

Пројекат: Дани малине
421

Стални трошкови

400.000,00

100.000,00

500.000,00
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225

423

Услуге по уговору

226

424

Специјализоване услуге
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300.000,00

Пројекат укупно:
функција 473: укупно

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

3.273.000,00

1.113.000,
00

4.386.000,00

1.113.000,
00

4.386.000,00

62.216.000
,00

457.618.000,
00

62.216.000
,00
62.216.000
,00

472.239.000,
00

извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета

3.273.000,00

04 Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

извори финансирања за функцију 473: укупно

3.273.000,00

глава 4.10: укупно

3.273.000,00

извори финансирања за главу 4.10. укупно
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
извори финансирања за главу 4.10. укупно
раздео 4: укупно

3.273.000,00
1.113.000,00
4.386.000,00
395.402.000,
00

извори финансирања за раздео 4:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
06 Донације од међународних организација
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
15 Неутрошена средства донација из
претходне године
извори финансирања зараздео 4 укупно:
Р А С Х О Д И И И З Д А Ц И Б У Џ Е Т А - укупно
извори финансирања за расходе и издатке из
буџета
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
06 Донације од међународних организација
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
15 Неутрошена средства донација из
претходне године
извори финансирања за расходе и издатке из буџета укупно:

377.200.410,
00
32.874.000,0
0
12.893.000,0
0
23.350.000,0
0
5.992.000,00
5.308.590,00
457.618.000,
00
410.023.000,
00
391.821.410,
00
32.874.000,0
0
12.893.000,0
0
23.350.000,0
0
5.992.000,00
5.308.590,00
472.239.000,
00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби 36а Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и Законом о
одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/209), број
запослених у локалној администрацији, не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено
време, и то:
•
•

79 запослених на неодређено време и
8 запослених на одређено време.

Овај број увећава се за број запослених на неодређено време и број запослених на одређено време у предшколским
установама на територији општине.
Одлуком о буџету општине Ариље за 2014. годину обезбеђују се, у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија, средства за следећи број запослених:
•
•
•
•

76 запослених у локалној администрацији на неодређено време
1 запослени у локалној администрацији на одређено време
81 запослених у Дечјем вртићу на неодређено време
8 запослени у Дечјем вртићу на одређено време

Члан 10.
За извршавање Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 11.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице
које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају
из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 12.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно
руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Oпштинске управе и
Руководилац Одељења за привреду и финансије.

Члан 13.
Општинска управа, Одељење за привреду и финансије у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање
два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из став 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај
Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 14.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у
складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Председник општине.

Члан 15.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 16.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
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Члан 17.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџета, као и других корисника који су
укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом
Одлуком.
Изузетно од става 2. овог члана корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, на основу предлога Општинске управе-Одељења за привреду и финансије, уз
сагласност Oпштинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 7 ове Одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је
да измирење тог расхода, прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2014. у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се у 2015.
годину и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених
апропријација за ту буџетску годину.

Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само по основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није другачије прописано.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог
захтева и у складу са одобреним потребама и активностима корисника у одређеном периоду.
Издатак из буџета заснива се на рачуноводственој документацији.
Правни основ и износ преузетих обавеза, који проистичу из изворне рачуноводствене документације, морају бити
потврђени у писменој форми пре плаћања обавеза.
У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у
буџет општине.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 21.
Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења ставе на увид документацију о њиховом
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду
(најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о јавној набавци, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („“Службени гласник РС број
124/2012.).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама истоврсних добара, услуга или
радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу 3.000.0000 динара.

Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у
току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.

Члан 24.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. години само у складу са чланом
10. Закона о буџетском систему , при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице
које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
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Члан 25.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и
одређене критеријуме за извршење тог програма и о томе обавестити скупштину општине.

Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из
буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2014. години, сразмерно делу средстава обезбеђених
из буџета.

Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у
приходима и расходима, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12. 2014. године, средства која нису
утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
општине Ариље за 2014. годину.

Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету општине Ариље из другог буџета (Републике, покрајине, друге општине), определе
актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штете услед елементарних
непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке,
Одељење за привреду и финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по
том основу, у складу са чланом 5. Закона Закона о буџетском систему.

Члан 30.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико
корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине
општине Ариље и уколико тај план нису доставили управи за трезор.

Члан 31.
У буџетској 2014. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса
предвиђеним посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава
буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2014. години.

Члан 32.
Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који
нису општи приход буџета (извор 01-приход из буџета) обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих
прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога
извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете
обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање, или отказати
уговор.

Члан 33.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих
поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који
регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 34.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном
класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
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Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1 овог члана доноси надлежни орган буџетског
корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Распоред коришћења средстава у складу са финансијским планом и приливом средстава у буџет, а по захтевима
корисника, врши се на основу одобрења наредбодавца за извршење буџета, што наредбодавац потврђује потписом
на захтеву корисника, или посебним решењем.

Члан 35.
О коришћењу Средства на економској класификацији 472 у разделу 1, глава 2. по појединачним захтевима грађана
одлучује Председник општине.

Члан 36.
Расходи из наменских средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у висини планираних прихода у 2014.
години, распоређени су :
-у разделу 4. Општинска управа, глава 4.1, функција 360: јавни ред и безбедност некласификован на другом месту,
економска класификација 512, у износу од 2.600.000. Коначан распоред и намена средстава планираних у 2014. и
пренетих неутрошених средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје из претходних година утврдиће се по
истеку године и распоредити на основу посебног Програма које доноси Општинско веће.

Члан 37
Расходи из наменских средстава по основу промене намене и давања у закуп пољопривредног земљишта, у висини
прихода планираних у 2014. години, у износу од 2.100.000 распоређени су у разделу 4, глава 4.1, функција 421:
пољопривреда, на позицијама: 62-економска класификација 425-текуће поправке и одржавања (атарски путеви) у
износу од 1.100.000, 63-економска класификација 424-специјализоване услуге (противградна заштита) у износу од
200.000 и позицији 64-економска класификација 426, материјал (за противградну заштиту) у износу 800.000.
Коначан распоред и намена средстава планираних у 2014. и пренетих неутрошених средстава из претходних
година утврдиће се по истеку године и распоредити на основу посебног Програма које доноси Скупштина општине.

Члан 38.
Расходи распоређени у разделу 4, глава 4.1, функција 840, економска класификација 481: Дотације невладиним
организацијама у износу од 2.100.000 реализоваће се на основу спроведеног јавног конкурса за финансирање
пројеката невладиних организација и удружења грађана који доприносе остваривању циљева дефинисаних у
општинским стратешким документима.
Јавни конкурс из става 1 овог члана расписује Председник општине Ариље. Одлуку о расподели средстава доноси
Комисија коју формира Председник општине.

Члан 39.
Расходи из средства месног самодоприноса у износу од 8.900.000 динара и додатних 3.000.000 буџетских средстава,
распоређени су у разделу 4, глава 4.2: Месне заједнице, функција 160: опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економске класификације 421, 423, 424, 425, 426 и 472, 481, 482 и 483.
Средства остварена од месног самодоприноса преносе се месним заједницама које су оствариле приход у складу
наменама за које је самодопринос заведен.
Додатна средства из буџета у износу од 3.000.000 распоређују се свим месним заједницама сходно исказаним
потребама, а у зависности од површине и броја становника.
Критеријуме из става 3 овог члана утврђује Општинско веће.

Члан 40.
Програм развоја општине Ариље, реализоваће се и по буџетскoм програму и пројектима у оквиру следећег раздела
и главе, и то у укупном износу од динара: 1.011.000 динара.
У разделу 4.- Општинска управа, глава 4.5: Народна библиотека, реализоваће се пројекти који доприносе
остваривању Општег циља у области број 9 – Култура, преко апропријација:
•
ПРО – 9.2. „Развој културне понуде општине Ариље“ у укупном износу од 856.000 динара. У оквиру
овог програма предвиђена је реализација следећих пројеката:
o
ПРО - 9.2.3. Пројекат: „Ликовна колонија”, у укупном износу од 425.000 динара;
o
ПРО - 9.2.4. Пројекат: „Мајски дани културе“, у укупном износу од 300.000 динара;
o
ПРО - 9.2.5. Пројекат: „Смотра радова ликовног стваралаштва Златиборског округа“, у
укупном износу од 100.000 динара;
o
ПРО - 9.2.9. Пројекат: „Дечји позоришни фестивал“, у укупном износу од 126.000 динара;
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Члан 41.
Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутар буџетског програма у износу до
10% вредности апропријације чија се средства умањују.
Преусмеравање апропријације врши се на захтев корисника, а по решењу Општинске управе-Одељење за привреду
и финансије.

Члан 42.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и доставити министру надлежном за послове
финансија.

Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“, а
примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01. број 400- 293 /2013. од 27. 12. 2013.

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законски основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. став 1. тачка 3. и члану 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), којима је утврђено да је општина одговорна да
преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених
послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 47/2011 и
93/2012).
Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013 и
63/2013), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, буџетско рачуноводство и
извештавање, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

УВОД
Поступак припреме и доношења буџета уређен је Законом о буџетском систему. Буџетски календар локалне власти
је дефинисан у члану 31. Закона, којим је утврђено да Скупштина општине доноси Одлуку о буџету до 20.
децембра.
Чланом 40. Закона предвиђено је да по добијању Фискалне стратегије, локални орган за финансије доставља
директним и индиректним корисницима буџета Упутство за припрему буџета које између осталог треба да садржи и:
•

основне економске претпоставке и смернице за припрему Нацрта буџета,

•

опис планиране политике локалне власти

•

процену прихода и примања, расхода и издатака буџета локалне власти за буџетску и наредне две
фискалне године,

•

обим средстава који може да садржи Предлог финансијског плана буџетских корисника,

•

динамику припреме предлога буџета и предлога финансијских планова буџетских корисника.

Члан 41. прописује да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог
финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет општине.
Директни корисници обавезни су у складу са смерницама и роковима да траже од индиректних корисника за које су
одговорни да доставе неопходне податке за израду предлога финансијског плана директног буџетског корисника.
Истим чланом је предвиђено и да локални орган управе надлежан за финансије може да тражи непосредно од
индиректних буџетских корисника податке о финансирању.
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Како је изменама Закона о буџетском систему уведена обавеза да општи део буџета мора да садржи преглед
капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, ова врста расхода на исти начин
мора бити исказана у предлозима финансијских планова директних и индиректних корисника буџета.
Услов за израду Упутства корисницима буџета локалне власти и израду њихових финансијских планова,
подразумева уредно достављање Фискалне стратегије и Упутства за припрему одлуке о буџету локалној власти, од
стране министра финансија. На снову члана 31. Закона, по буџетском календару, министар финансија треба да
достави упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти до 5. јула.
У складу са чланом 36 а Закона о буџетском систему, на основу Упутства за израду Одлуке о буџету локалне власти,
које доноси Министар финансија, директни и индиректни корисници припремају предлог финансијског плана за 2014.
годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину и достављају га локалном органу управе надлежном за финансије.
У истом чану је прописано да: „Уколико одлука о буџету локалне власти буде супротна смерницама из
упутства из става 1. овог члана у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање масе средстава
за плате, броја запослених и субвенција у одлуци о буџету, министар може привремено обуставити пренос
трансферних средстава из буџета Републике Србије, до момента док се одлука о буџету не усклади са
упутством“
Наведено Упутство достављено је локалним самаоуправама са закашњењем од 3 месеца из разлога који су
наведени у самом Упутству:
„Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање Фискалне стратегије за наредни
средњорочни период померено је на јесењи део буџетског циклуса. Имајући у виду да је граница јавног дуга
одређена фискалним правилима прекорачена, јавила се потреба за средњорочним програмом фискалног
прилагођавања, како би се обезбедила одрживост дефицита и дуга.
Кредибилан програм фискалне консолидације у средњем року подразумева доношење системских мера како на
приходној, тако и на расходној страни консолидованог буџета сектора државе.“
У наставку образложења дајемо основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне
власти са средњорочним пројекцијама:.

Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије за период 2013.-2016. године даје се у
наредном табеларном прегледу:
ПРОЈЕКЦИЈА
2013

2014

2015

2016

3.761.289

4.027.682

4.321.864

4.638.116

2.0

1.5

2.0

2.5

Лична потрошња

-0,6

-1,5

-0,4

-0,1

Државна потрошња

-1,9

-4,3

-1,0

-0,9

Инвестиције

-3,5

8,5

6,9

8,9

Извоз робе и услуга

12,4

6,4

7,0

7,7

Увоз робе и услуга

2,3

1,6

3,5

4,6

-12,3

-10,4

-9,0

-7,8

Инфлација,крај периода, у %

5,0

5,5

5,0

4,5

Инвестициони рацио % БДП

19,1

20,5

21,4

22,3

Спољни дуг, % БДП, крај периода

83,8

85,4

86,0

85,8

БДП, мил. динара (текуће цене)
БДП, годишње стопе реалног раста, %
Реални раст појединих компоненти БДП, %

Салдо роба и услуга, у еврима, % БДП

Извор: МФИН Предвиђени сценарио развоја указује да не постоје могућности за пораст личне и државне потрошње
због стратешке орјентације на повећање инвестиција и извоза као кључних фактора остваривања макроекономске
стабилности и одрживог привредног раста. Такође, раст инвестиција је од пресудног значаја имајући у виду да је пад
привредне активности у претходном, кризном периоду, утицао на смањивање потенцијалног БДП кроз губитак
привредних капацитета и знатно погоршавање услова на тржишту рада.
Остала кључна правила прописана Упутством су следећа:
•
Планирање средстава за зараде запослених: од исплате за април 2014. године плате се повећавају за
0,5%, а од исплате за октобар 2014. године плате се увећавају за 1%. У складу са наведеним, за обрачун и
исплату плата примењује се основица за обрачун и исплату плата према закључцима Владе Републике
Србије (плата за октобар 2013. године увећава се за 0,5%), а затим се основица увећава од плате за април
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2014. за 0,5% и од плате за октобар за 1%. Правила усклађивања плата у јавном сектору на начин
предвиђен фискалним правилима доводе до раста масе средстава за плате не већег од 2% у односу на
ниво плата планиран у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину (члан 39). Локална
власт у 2014. години може планирати масу средстава потребну за исплату 12 месечних плата, полазећи од
укупног износа средстава за плате који је планиран за 2013. годину, увећаног највише до 2%, при чему се
ограничење односи на економске класификације 411-Плате, додаци и накнаде запослених, и 412Социјални доприноси на терет послодавца.
Ограничење масе средстава односи се и на све остале економске класификације у оквиру групе 41,
где је такође дозвољено повећање највише до 2%.

•

Кад су у питању расходи за запослене, локалне власти не могу планирати исплате награда и бонуса,
изузев јубиларних награда за запослене који то право стекну у 2014.

•

Планирање броја запослених мора бити у складу са Законом о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС број 104/09). Максималан број запослених у
локалној администрацији за општину Ариље, дат је у Упутству и износи 79 запослених на неодређено
време и 8 запослених на одређено време. Јединице локалне самоуправе у обавези су да у Одлуци о
буџету за 2014. искажу број запослених на одређено и неодређено време, по корисницима у оквиру броја
узврђеног Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији увећаног за
број запослених у предшколским установама).

•

Расходе у оквиру групе конта 42 планирати са максималним уштедама водећи рачуна да се не угрози
извршење расхода на контима економске класификације 421-стални трошкови.

•

Група конта 45 Субвенције планирати са умањењем од 30% у односу на износ износа који је опредељен
буџетом за 2013.годину.

•

Група конта 48 Остали расходи планирати највише до износа планираног за 2013.годину.

•

Класа 5 Издаци за нефинансијску имовину. Код ове врсте расхода набавку административне опреме
планирати уз максималне уштеде а остале врсте капиталних издатака планирати у складу са
расположивим средствима. Појам капитални пројекти подразумева пројекте чија реализација (извођење)
траје дуже од годину дана и чији је век трајања, односно коришћења дужи од пет година, а односи се на
изградњу зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре, њихово капитално одржавање,
обезбеђивање земљишта, пројектно планирање и набавку машина и опреме чији је век коришћења дужи од
пет година.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања буџета општине Ариље 2014. годину пројектовани су на износ 472.239.000 динара ,
што чини повећање од 6,1% у односу на план из 2013. (други ребаланс)
Буџетска средства су планирана у износу од 410.023.000 динара што је за 2,8% веће од плана за 2013. годину..
Додатни приходи и примања буџетских корисника планирани су у износу од 62.616.000 динара, и за 36,9% су већи
од прихода планираних другим ребалансом.
Најважнији буџетски приходи планирани су у следећим износима:
Приход од пореза на зараде планиран је у годишњем износу од 149.000.000 што на месечном нивоу износи
просечно 12.417.000.
Порез на приходе од самосталних делатности планиран је у износу од 21.000.000 или са увећањем од 23,5% у
односу на 2013. годину, а на основу остварења у досадашњем периоду.
Приходи од самодоприноса планирани су у износу од 8.900.000 на основу последњег месечног прилива према
подацима Одсека локалне пореске администрације
Приходи од пореза на имовину планирани су у износу од 25.000.000 што је за 38% више од плана из 2013. године,
на основу процене Локалне пореске администрације.
Приходи од пореза на капиталне трансакције планирани су у износу од 10.000.000 што је за 16,7% мање од плана
за 2013.
Порез на наслеђе и поклон планиран је у износу од 5.000.000.
Комунална такса на фирму планирана је у износу од 15.000.000 или за 25% више од плана у 2013. години, на
основу процене ЛПА.
Донације од међународних организација планиране су у износу од 12.893.000 што је за 34% мање од плана за
2013. годину. Овај приход планиран је само у износу који је у овом тренутку познат на основу већ одобрених
пројеката. Уколико се у току године закључе нови уговори, ови приходи се аутоматски укључују у буџет на приходној
страни и распоређују на расходној у складу са буџетом пројекта, а на основу члана 5 Закона о буџетском систему.
Ненаменски трансфер од Републике износи 91.032.672 динара и за 4,85% је већи од трансфера у 2013. години.
Остали текући наменски трансфери из Републичког буџета нису планирани у 2014 години, тако да су укупна
трансферна средства у оквиру буџетских прихода за око 15% мања од плана из 2013. године. У случају опредељења
ових средстава у току године, иста ће се аутоматски укључити у буџет и распоредити сходно намени за коју су
остварена.
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планирани су на нивоу плана из 2013. године.
Додатни приходи и примања буџетских корисника преузети су из предлога њихових финансијских планова.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема на основу система јединствене буџетске
класификације. Буџет општине Ариље за 2014. годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. овог Закона,
односно обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака,
организациона класификација и функционална класификација и класификација према изворима финансирања.
Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.
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Организациона класификација исказује издатке по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, са
распоредом апропријација између корисника, док функционална класификација исказује издатке по функционалној
намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи.
Предлог буџета општине за 2014. годину уређен је у складу са одредбама Правилника о стандарном
класификационом
оквиру
и
контном
плану
за
буџетски
систем
("Сл.
гласник
РС",
број
103/2011,10/2012,18/2012,95/2012,99/2012 и 22/2013).
Упоредна структура укупних расхода и издатака буџета за 2013. и 2014. годину по економској класификацији дата је
у следећој табели:
УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ-РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2013. И 2014.
Екон.
клас.

Врста расхода

1

2

2013.
(3. ребаланс)
3

411

Плате, додаци и накнаде
запослених

111.138.000

412

Соц. доприноси на терет
послодавца

19.897.700

413

Накнаде у натури

414

Структу
ра

2014.

Структу
ра

Индек
с

%

3/5

5

6

7

112.993.000

23,93

0,98

20.227.000

4,28

0,98

%
4
25,00
4,48

77.085

0,02

/

/

/

Социјална давања запосленима

4.921.000

1,11

7.138.000

1,51

0,69

415

Накнаде трошкова за запослене

1.870.000

0,42

1.600.000

0,34

1,17

416

Награде запослених и остали
пословни расходи

1.466.000

1.415.000

0,31

1,04

421

Стални трошкови

29.681.600

6,67

35.504.000

7,52

0,84

422

Трошкови путовања

6.863.900

1,54

5.770.000

1,22

1,19

423

Услуге по уговору

25.152.710,91

5,66

21.293.000

4,51

1,18

424

Специјализоване услуге

27.192.490,75

6,11

21.501.000

4,55

1,26

425

Текуће поправке и одржавање

38.096.000

8,56

37.058.000

7,85

1,02

426

Материјал

19.812.100

4,45

16.798.000

3,55

1,18

441

Отплата домаћих камата

7.000.000

1,57

7.000.000

1,48

1,00

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организац.

5.000.000

1,12

1.300.000

0,28

3,85

454

Субвенције приватним предузећима

1.359.000

0,31

/

/

/

463

Трансфери осталим нивоима
власти

40.497.000

43.025.000

9,11

0,94

472

Накнаде за соц. заштиту из буџета

11.641.750

11.440.000

2,42

1,02

481

Дотације невладиним
организацијама

11.071.000

8.780.000

1,86

1,26

482

Порези, обавезне таксе и казне

376.000

0,08

1,73

483

Новчане казне и пенали по
реш.судова

2.240.000

950.000

0,20

2,36

Накнада штете услед елем.
непогода и других прир. узрока

1.600.000

1.300.000

0,28

1,23

485

Накнада штете за повреде или
штету нанету од држ. органа

700.000

0,16

700.000

0,15

1,00

499

Средства резерве

3.893.823,34

0,87

3.895.000

0,82

0,99

511

Зграде и грађевински објекти

39.100.000

8,79

74.475.000

15,77

0,53

512

Машине и опрема

7.953.840

1,79

8.727.000

1,85

0,91

515

Нематеријална имовина

450.000

0,10

700.000

0,15

0,64

541

Земљиште

6.342.000

1,43

7.000.000

1,48

0,91

611

Отплата главнице домаћ.
кредиторима

17.000.000

17.000.000

3,60

1,00

621

Набавка домаћих акција и осталог

2.067.000

4.274.000

0,90

0,48

484

652.000

0,33

9,11
2,62
2,49
0,15
0,50
0,36

3,82
0,46
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капитала
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

444.736.000

100,00

472.239.000

100,00

Структура издатака буџета за 2014. годину по функционалној класификацији дата је у следећој табели:
Функ.

2013.

Назив функције

клас.
1

(3. ребаланс)

2

3

Структу
ра
%
4

040

Породица и деца

2.200.000

090

Социјална заштита
некласификована на другом месту

3.837.000

2014.

0,49

5

Структу
ра

Индек
с

%

3/5

6

7

2.000.000

0,42

1,10

4.365.000

0,92

0,88

0,86

111

Извршни и законодавни органи

14.886.750

3,35

12.939.000

2,74

1,15

130

Опште услуге

47.527.085

10,69

44.082.000

9,33

1,08

160

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту

24.150.392

22.457.000

4,76

1,08

170

Трансакције јавног дуга

24.000.000

5,40

24.000.000

5,08

1,00

320

Услуге противпожарне заштите

70.000

0,02

70.000

0,01

1,00

360

Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

2.600.000

0,55

1,50

5,43

3.911.342
0,88

421

Пољопривреда

10.240.000

2,31

6.900.000

1,46

1,90

451

Друмски транспорт

65.730.000

14,78

69.800.000

14,80

0,94

473

Туризам

2.861.000

0,64

4.386.000

0,93

0,65

510

Управљање отпадом

5.000.000

1,12

9.172.000

1,95

0,55

520

Управљање отпадним водама

2.250.000

0,51

2.650.000

0,56

0,85

560

Заштита животне средине
некласификовana на другом месту

7.540.000

7.900.000

1,67

0,95

1,70

620

Развој заједнице

20.967.333

4,71

30.450.000

6,45

0,69

630

Водоснабдевање

7.067.000

1,59

24.674.000

5,22

0,29

640

Улична расвета

10.100.000

2,27

9.930.000

2,10

0,92

660

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

17.236.000

17.204.000

3,64

1,00

6.700.000

1,42

0,24

760

Здравство некласификовано
другом месту

на

3,88
1.582.000
0,36

810

Услуге рекреације и спорта

14.212.800

3,19

12.685.000

2,69

1,12

820

Услуге културе

16.209.298

3,64

16.027.000

3,39

1,01

830

Услуге емитовања и штампања

4.722.000

1,06

5.047.000

1,07

0,94

840

Верске и остале услуге заједнице

3.000.000

0,67

2.400.000

0,51

1,25

911

Предшколско образовање

87.445.000

19,66

89.751.000

19,00

0,97

912

Основно образовањe

35.561.000

8,00

33.190.000

7,03

1,07

920

Средње образовање

10.100.000

2,27

9.000.000

1,91

1,12

960

Помоћне услуге у образовању

2.330.000

0,52

1.860.000

0,39

1,25

444.736.000

100,00

472.239.000

100,00

УКУПНО:

У Упутству Министраства финансија и привреде дате су табеле 1. и 2. које треба да буду саставни део образложења
Одлуке о буџетуу.
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Табела 1: Планирана маса средстава за плате
Ред.
бр.

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

1

2

Маса средстава за плате
планирана за 2013. годину

Маса средстава за плате
планирана за 2014.г.

Буџетска
средства

Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

3

4

5

6

1.

Органи и организације локалне власти

42.037.000

-

41.578.000

-

2.

Предшколске установе

48.337.000

14.924.000

49.304.000

15.221.000

3.

Установе културе

9.142.000

-

9.804.000

4.

Остале установе из области јавних
служби – Туристичка организација

325.000

-

717.000

-

5.

Месне заједнице

-

-

-

-

6.

Дирекције основане од стране локалне
власти

16.596.000

-

5.

6.

16.270.700

Јавна предузећа, дирекције и фондови
основани од стране локалних власти
који се финансирају из јавних прихода
чија је намена утврђена посебним
законом.

-

-

-

-

Остали индиректни корисници буџета.

-

-

-

Укупно за све кориснике буџетских
средстава

116.111.700

14.924.000

-

117.999.000

15.221.000

Напомена: Туристичка организација Ариље (редни број 4), као индиректни корисник финансирана са буџета само у
другој половини године (од 1. јула). Средства за плате 1 запосленог (раније запослен у Општинској управи),
билансирана су до 30. јуна у оквиру Општинске управе, у оквиру функције 473: туризам.
Табела 2: Број запослених у 2014. години

Ред.
бр.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава
локалне власти

Број
запосл.
на
неодређ
ено
време

1

2

3

1.

Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица

Број
запосл. на
одређено
време

Укупан
број
запосле
-них

4

5 (3+4)

46

-

46

2

-

2

5

-

5

Запослени

39

-

39

2.

Установе културе

13

1

14

3.

Остале установе из области јавних служби које се финансирају
из буџета (осим предшколских утанова – Туристичка
организација)

1

-

1

4.

Месне заједнице

-

-

-

5.

Дирекције основане од стране локалне власти

16

-

16

4.

Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о
одређивању максималног броја запослених у локалној
администрацији (1+2+3)

76

1

77

5.

Предшколске установе

81

8

89

157

9

166

6.

Укупно за све кориснике буџетских средстава (4+5)

Посебне напомене за поједине врсте расхода дају се на следећим позицијама:
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-Расходи за плате запослених билансирани су у складу са Упутством Министра финансија. Учешће трошкова за
плате у укупним буџетским средствима је 28,21%, док је у 2013. години износило 29,48%.
-Социјална давања запосленима, на конту 414, код свих корисника односи се на исплату накнада за време
боловања, отпремнине запослених, и помоћи запосленима у случају теже болести или смрти, запосленог или члана
уже породице. Ова средства су у 2014. планирана у износу 7.138.000 и за 2.217.000 динара су већа него у претходној
због чињенице да више запослених користи боловање преко 30 дана и породиљско одсуство, за шта је кроз
рефундацију ових трошкова од стране фондова, планирано остварење прихода укупно код свих корисника у износу
од 6.732.000 динара.
По искључењу ових средстава, остала планирана средства на овој економској класификацији су за 990.000 мања
него у 2013. години.
-Накнада трошкова за запослене на конту 415, код свих корисника односи се на трошкове превоза за долазак на
посао и одлазак са посла. Укупна средства по овом основу су за 270.000 мања него у 2013. години.
-На конту 416, награде запосленима и остали посебни расходи планирана су само средства за јубиларне
награде и она су за 51.000 мања него у 2013. години.
-На контима групе 422, Трошкови путовања билансирају се трошкови који се односе на трошкове службених
путовања у земљи и иностранству. Ова средства су у 2014. планирана са умањењем од око 16%, или за 1.093.900
динара мање.
Посебна образложења појединих позиција код корисника:
Општинска управа:
-функција 040: породица и деца
На позицији 27, накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 2.000.000, као накнаде
за новорођену децу сходно постојећој скупштинској одлуци (15.000 за прворођено дете у сеоској средини и 10.000
за свако следеће, 10.000 за прворођено дете у градској средини и 5.000 за свако следеће);
-функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту
-у оквиру позиције 43-специјализоване услуге, на конту 4246-билансирана су средства од 335.000 која се односе
на услуге збрињавања паса луталица
- Трошкови на позицији 46, у износу од 900.000 односе се на исплату накнаде за раније одузету земљу бившим
власницима, а на основу решења судова;
Позиција 47-конто 484- износ од 1.300.000 односи се на накнаду штете због уједа паса штета од дивљачи и др.

-функција 421: пољопривреда
На позицији 59, конто 423-услуге по уговору билансирана су средства од 500.000 за услуге одгајивачке
организације у сточарству;
На позицији 60, конто 424-предвиђена су средства од 1.000.000 за услуге контроле плодности земљишта;
На позицији 61, конто 426, планирана су средства од 1.000.000 за набавку садног материјала у воћарству;
На позицији 61а, конто 4511-Текуће субвенције за пољопривреду билансирана су средства од 1.300.000 за
субвенционисање камата за пољопривредне кредите.
Напомена: Пројекат „Дани малине“ у укупном износу од 1.100.000 динара билансиран је код
корисника Туристичка организација Ариље.

-функција 620: развој заједнице
Пројекат: “Живети заједно“
Пројекат је поднет за финансирање Делегацији Европске уније и РС и ускоро се очекује потписивање
уговора. Циљ пројекта је пружање подршке породицама избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље.
Предвиђено је да пројекат траје 14 месеци. Кроз пројекат је планирана набавка 10 пакета грађевинског материјала и
10 пакета за економско оснаживање домаћинства. Укупна вредност пројекта је 85.450 ЕУР. EU грант износи 72.320
ЕУР. У 2014. години се очекује уплата од 57.856 ЕУР. Остатак новца ће бити уплаћен по коначном извештају о
реализацији пројекта (у 2015. години). Општина Ариље своје учешће у пројекту обезбеђује кроз рад запослених, али
је у 2014. години потребно обезбедити средства за завршетак пројектних активности (предфинансирање).
Пројекат: „Сепарација отпада за спас планете“
На основу потписаног Меморандума о разумевању између Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине, општине Ариље и представника донатора-(Шведска агенција за развојну сарадњу-SIDA)-International Management Group (IMG), реализоваће се овај пројекат у циљу успостављања примарне сепарације отпада,
проширења услуге сакупљања отпада за додатних 20% корисника у општини Ариље, као и промоције приступа
добре праксе у увођењу сепарације на месту настанка у Србији. Предвиђени максимални изнопс средстава
донатора је 322 085 ЕУР. Општина Ариље учествује у пројекту са 95.025 ЕУР. Као учешће на пројекту донатор ће
признати део трошкова за већ извршену набавку једног камиона од стране ЈКП Зелен током 2013. године, а у 2014.
години буџет општине треба да обезбеди износ од 4.000.000, и то за услуге по уговору 1.000.000 и 3.000.000 за
набавку комуналне опреме.
36

30. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна 37 - Број 12

Пројекат: „Наша имовина-подршка за развој“
Пројекат се финансира од стране EU у оквиру Програма Exchange 4. Носилац пројекта је општина Лучани,
док је општина Ариље партнер на пројекту. Укупна вредност пројекта је 232.384 ЕУР. У оквиру пројекта извршиће се
евидентирање и укњижба јавне имовине у општини Ариље. Највећи део пројекта ће бити директно финансиран са
буџета општине Лучани, а мањи део преко буџета општине Ариље. Oпштина Ариље ће у 2014. години добити и
580.000 динара од за реализацију активности из пројекта, а буџет ће за исте намене обезбедити 500.000 динара.

Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима
На позицији 75. на економској класификацији 472, билансирани су расходи у износу од 750.000 динара,
као учешће општине Ариље у овој години у суфинансирању активности које спроводи Комесаријат за избеглице, а на
основу Одлуке о утврђивању потреба за трајно решавање стамбених питања избеглица на територији општине
Ариље.
Пројекат: Унапређење положаја избеглих и ИРЛ лица у општини Ариље
Ово је наставак пројекта започетог у 2013. години. Пројекат финансира ЕУ. Укупна вредност пројекта је
84.620 ЕУР. EУ финансира 74.045 ЕУР. Општина Ариље у 2013. и 2014. години суфинансира укупно 10.575 ЕУР и
то кроз плате постојећих запослених. У 2013. години је уплаћено од овог пројекта износ од 59.236 ЕУР (80%), од
чега је кроз реализацију пројектних активности планирано 1.503.550 динара.
У 2014. години планирају се расходи на овом пројекту у износу 7.134.000 динара. По завршетку пројекта
очекује се уплата од 14.809 ЕУР или 1.703.000 динара.
Пројектом се решавају стамбене потребе и пружа подршка за економске активности за 16 породица
избеглих и интерно расељених лица. У оквиру пројекта набавиће се 2 монтажне куће, 4 пакета грађевинског
материјала и 10 пакета подршке за економске активности.
-функција 760: здравство некласификовано на другом месту
Дом здравља Ариље
У оквиру позиције 90, подпозиција 90.1 билансирана су средства за рад медицинске сестре у
здравственој станици Бреково у износу од 600.000 и рад једне спремачице у Дому здравља у Ариљу, пошто РФЗО
не прихвата да финансира овај рад.
На подпозицији 90.2 билансирана су средства у износу од 4.0000.000 за набавку медицинске опремеултразвук.
функција 810: услуге рекреације и спорта
На позицији 93., конто 481-донације невладиним организацијама билансирана су средства за рад
спортских клубова у Ариљу у износу од 5.000.000.

функција 912: основно образовање
На позицији 97, конто 422-трошкови путовања, билансирана су средства у износу од 4.000.000 која се
односе на превоз ученика основних школа .
На позицији 98, економска класификација 472, Накнаде за социјалну заштиту из буџета, билансирани су
трошкови од 3.000.000 који се односе на накнаде које остварују деца са сметњама у развоју и њихови родитељи, а
на основу Правилника о додатној подршци деци и ученицима са сметњама у развоју, који је донет од стране
надлежних министарстава.

Обрађивач:
Одељење за привреду и финансије
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
ПРОГРАМ: Развој културне понуде општине Ариље
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Развој културне понуде општине Ариље - ПРО 9.2.
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Општинска управа – Народна библиотека Ариље
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: Ивана Бркић
ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА: Програм је у функцији испуњења стратешког циља КУЛТУРНА ПОНУДА УСКЛАЂЕНА НА ВИСОКОМ НИВОУ УСКЛАЂЕНА СА ПОТРЕБАМА
ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА у оквиру Програма развоја општине Ариље – ПРО 9.2. План промена за општину Ариље за циљ у области културе поставља обезбеђивање техничких и кадровских
решења з још бољу културну понуду и развијање свести о значају културе. Да би се постигло жељено стање, између осталог, требало би :
- Донети акциони план којим се обезбеђује проширење програмских садржаја уз повезивање са другим привредним делатностима (туризам, мала привреда, спорт) и институцијама.
- Обновити некадашње манифестације и увести нове.,
- Оснивати градски хор и аматерско позориште и обновити ликовне колоније
- Донети програм подршке ванинституционалним културним дешавањима и удружењима (професионалним и аматерским).
- Поспешити међуопштинску и регионалну сарадњу на пројектима унапређења културне понуде.
- Активно и разноврсно промовисати културне садржаје.
- Изградити свест о значају културе код свих узраста, посебно код младих.
- Унапредити културне активности у школама.
- Проширити делатности установа културе на сеоска подручја.
- Израдити професионални веб сајта културне понуде.
- Развити издавачку делатност Народне библиотеке Ариље.
ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:
1. Правни основ:
- Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
Програм развоја општине Ариље за период од 2007. до 2020. године
Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2013. годину
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
а) законска обавеза
б) висок
в) средњи
г) низак
3. Ризици остварења програма:
Лош одзив учесника
Лоши временски услови
Преклапање са другим манифестацијама
Неодржавање програма због изостанка извођача
Незадовољство посетилаца програмом
Одлагање фестивала због распореда активности ученика у школи
Неиспуњавање обавеза Уговора
4.

Извори верификације програма:
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Омот списа пројекта: Ликовна колонија – ПРО 9.2.3.
Омот списа пројекта: Мајски дани културе – ПРО 9.2.4.
Омот списа пројекта: XVI Смотра радова ликовног стваралаштва аматера Златиборског округа – ПРО 9.2.5.
Омот списа пројекта: Дечји позоришни фестивал – ПРО 9.2.9.

БУЏЕТ ПРОГРАМА
Приходи и примања програма
Наменски приходи
Извор
финансирања

Износ
(2014. год)
869.000,00

Износ
(2015. год)
-

Еко. клас.
-

Назив прихода
-

142.000,00

-

-

-

1.011.000,00

-

-

-

Опис

01

Средства из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно:

Износ

Економска
класификација

2011

2012

422

Трошкови путовања

Опис

-

-

423

Услуге по уговору

-

-

424

Специјализоване услуге

-

-

426

Трошкови материјала

-

-

Укупно – по годинама:

-

-

2013
Б: 39.000,00
С: 22.000,00
Б: 165.000,00
С: 60.000,00
Б: 359.000,00
С: 40.000,00
Б: 293.000,00
С: 35.000,00
1.013.000,00

1.011.000,00

2015
91.000,00
280.000,00
454.000,00
388.000,00
1.213.000,00

3.237.000,00

Укупан буџет програма:

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:
Начин
Ред.
остварења
Дефинисање индикатора
бр.
програма

2014
Б:34.000,00
С:12.000,00
Б:255.000,00
С:55.000,00
Б:405.000,00
С:40.000,00
Б:175.000,00
С:35.000,00:

Индикатор резултата
Јединица
Базна
мере
вред.

Циљ. вред.
2013

Циљ. вред.
2014

Циљ. вред.
2015

Индикатор учинка
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туристичке
манифест.
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Промоција
ликовне
уметности

3.

Укључивање
деце у културне
садржаје
општине
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Организоване манифестац.

Број манифест.

Посећеност манифестац.
Промоција професион. стваралаштва

Број пос. манифест.
Број посет. изложбе

Промоција аматерског стваралаштва
Одржане представе

Број посет. изложбе
Број представа

Деца посетиоци представа

Број деце
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5

6

6

6

800

900

1000

1100

0

800

1000

1200

1000

1300

1400

1500

6

6

6

6

900

900

900

900

Увођење нових културних
садржаја
Увођење нових културних
садржаја за све старосне
групе становника
Промоција Ариља као
културног и духовног
центра региона

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:
Укупан износ средстава потребних за реализацију
Р.бр.

Назив и шифра пројекта

2011
-

2012
-

2013
425.000,00

2014
355.000,00

2015
485.000,00

1.

Ликовна колонија – ПРО 9.2.3.

2.

Мајски дани културе – ПРО 9.2.4.

-

-

400.000,00

430.000,00

460.000,00

3.

XВ Смотра радова ликовног стваралаштва аматера Златиборског округа – ПРО 9.2.5.

-

-

80.000,00

100.000,00

120.000,00

Дечји позоришни фестивал – ПРО 9.2.9.)

-

-

108.000,00

126.000,00

148.000,00

Укупно – по годинама

-

-

1.013.000,00

1.011.000,00

1.213.000,00

4.

Укупан буџет пројеката:

3.237.000,00

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Ликовна колонија
(шифра: ПРО 9.2.3.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Ариље
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
Момчило Димитријевић
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је у функцији испуњења стратешког циља КУЛТУРНА ПОНУДА УСКЛАЂЕНА НА ВИСОКОМ НИВОУ УСКЛАЂЕНА СА ПОТРЕБАМА
ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА у оквиру Програма развоја општине Ариље – ПРО 9.2. Пројекат доприноси очувању традиције одржавања ликовне колоније као и промоцији уметничког
стваралаштва и Ариља као центру развоја уметничког корпуса у региону.
Р. бр.
Активност
Индикатор (по буџетској години)
Жељени резултат
1.
Формирање акционог тима колоније и
1. Одређено време трајања колоније до 15. јануара текуће године.
савета колоније и дефинисање услова
2. Правилник о учешћу на колонији дефинисан до 1. јуна текуће буџетске године.
Дефинисање услова организовања и
организовања колоније ликовних уметника 3. Одука о члановима акционог тима и савета колоније донета до 1. јуна текуће буџетске
избора учесника колоније
године.
2.
Избор и ангажовање уметника
1. Одлука савета колоније о избору учесника колоније донета до 1. јула текуће буџетске
40
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3.
4.
5.

6.
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Обезбеђење материјално-техничких
услова
Организовање смештаја и исхране за
учеснике колоније
Одржавање ликовне колоније

Организовање изложбе радова насталих
током колоније

7.

Страна 41 - Број 12

године.
2. 6 до 8 уметника изабрано за учешће на колонији.
1. Обезбеђен материјал за рад учесника до 15. јула текуће буџетске године.
2. Обезбеђен превоз учесника до 15. јула текуће године.
Обезбеђен смештај и храна за учеснике колоније до 1. јула текуће буџетске године.

Одржана ликовна колонија

1. Ликовна колонија одржана у периоду од 1 - 5. августа текуће буџетске године.
2. 6-8 уметника учествовало у колонији.
3. 50 уметничких радова израђено током трајања колоније, од чега 20 радова намењено
Народној библиотеци Ариље.
4. Видео и аудио записе са колоније.
1. Избор аутора каталога за изложбу извршен до 15. јула текуће буџетске године.
2. Одштампано 100 каталога колоније до почетка изложбе.
4. 30 радова припремљено за изложбу.
5. Изложба одржана од 5-20. августа текуће буџетске године
6. 800 посетилаца изложбе.
7. Видео и аудио записи са отварања изложбе.
Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 20. септембра текуће буџетске године.

Изложено 30 радова са колоније у Градској
галерији

Надзор реализације
пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе
Извор
финансирања
01
04

Опис

Приходи и примања пројекта
Износ
Износ
(2013. год)
(2013. год)

Средства из буџета

420.000,00

Сопствени приходи

5.000,00
425.000,00

Укупно

Руководство општине извештено о
реализацији.

Наменски приходи
Еко. клас.

Назив прихода

-

-

-

-

-

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Опис
2011

2012

Износ
реализовано
2013

2014

422

Трошкови службеног путовања

423

Услуге по уговору

-

-

187.015,00

424

Специјализоване услуге

-

-

50.407,00

426

Трошкови материјала

-

-

Б: 137.758,26
С: 4524,00

2015

Б:10.000,00
Б:130.000,00
Б:60.000,00
Б:150.000,00
С:5.000,00

130.000,00
50.000,00
305.000,00
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Укупно – по годинама
1.
2.
3.
4.
5.

-

Страна 42 - Број 12
-

379.704,26

355.000,00

485.000,00

1.219.704,26
Укупан буџет пројекта
Правни основ пројекта: Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009); Програм развоја општине Ариље за период од 2007 до 2022. године; Програм рада Народне библиотеке Ариље за
2013. годину
Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
б) висок
в)средњи г) низак
Ризици остварења пројекта: Лош одзив учесника; Лоши временски услови; Неодржавање програма због изостанка уметника; Неиспуњавање обавеза Уговора
Извори верификације: 20 радова са колоније; Каталог изложбе колоније; Правилник о учешћу на колонији; Штампани материјали, видео и аудио записи; Фотографије; Извештај о
реализацији пројекта; Рачуни.
Значај пројекта: Пројекат доприноси обогаћивању културне понуде, као и повећању постојеће збирке уметничких дела Народне библлиотеке Ариље. Такође пројекат унапређује сарадњу и
размену искустава уметника у региону.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Мајски дани културе
(шифра: ПРО 9.2.4.)

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Ариље
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ивана Бркић
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је у функцији испуњења стратешког циља КУЛТУРНА ПОНУДА УСКЛАЂЕНА НА ВИСОКОМ НИВОУ УСКЛАЂЕНА СА ПОТРЕБАМА
ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА у оквиру Програма развоја општине Ариље – ПРО 9.2. Пројекат доприноси очувању традиције, промоцији професионалних уметника и аматера као и садржаја који су
везани за културни идентитет општине. Он је и у функцији развоја туризма и истицању Ариља као једног од важних културних центара региона.
Р бр
Активност
Индикатор (по буџетској години)
Жељени резултат
1.
2.

Дефинисање програма и трајања
манифестације

3.

Утврђивање коначне листе и броја
учесника програма
Ангажовање извођача програма

4.

Медијска промоција манифестације

5.

Организовање материјално техничких
услова и подршке за одржавање
манифестације

6.

Реализација програма манифестације

1. Програм манифестације дефинисан до 14. фебруара текуће године.
2. Програм манифестације потврђен од стране Управног одбора Народне библиотеке до 28. фебруара
текуће буџетске године.
Коначна листа и број учесника утврђени до 1. априла текуће буџетске године.
1. Потписано је 5-10 ауторских уговора о ангажовању извођача до 15. априла текуће буџетске године.
2. Потписано је 5-10 уговора о сарадњи до 15. априла текуће године.
1. Одштамашно је 300 флајера до 1. маја текуће буџетске године.
2. Урађено је 100 постера до 1. маја текуће буџетске године.
3. Одштамапно је 500 позивница до 1. маја текуће буџетске године.
4. Урађено је 5 радио џинглова до 1. маја текуће буџетске године.
5. Урађено је 5 ТВ спотова до 1. маја текуће буџетске године.
1. Постављена бина за манифестацију до 20. маја текуће буџетске године.
2. Обезбеђено озвучење и расвета до 20. маја текуће буџетске године.
3. Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 20. маја текуће године.
4.Ангажовани водитељи манифестације 20. маја текуће буџетске године.
5. Прибављене неопходне сагласности о промени режима саобраћаја.
6. Обезбеђена храна и пиће за 100 посетилаца до 20. маја текуће буџетске године.
1. Реализовано минимум 6 програма манифестације у периоду од краја маја до средине јуна текуће

Дефинисан програм фестивала
Обезбеђено учешће и услови за
боравак од 10 - 20 учесника на
манифестацији

Манифестацију Мајски дани
посетило 900 посетилаца
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буџетске године.
2. Минимум 150 посетилаца по програму манифестације.
7.
Анкетирање посетилаца манифестације
1. Урађен је анкетни образац до 20. маја текуће буџетске године.
2. 100 анкетираних посетилаца до до средине јуна текуће буџетске године.
3. Анализа анкете посетилаца манифестације до 30. јуна текуће године
8.
Надзор реализације пројекта
1. Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 31. августа текуће буџетске године
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе
Извор
финансирања

Опис

Приходи и примања пројекта
Износ
Износ
(2013. год)
(2013. год)
300.000,00
-

Извршена евалуација пројекта и
руководство општине извештено
о реализацији пројекта

Наменски приходи
Еко. клас.

Назив прихода

01

Средства из буџета

-

-

04

Сопствени приходи

100.000,00

-

-

-

Укупно

400.000,00

-

-

-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

422

Опис

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Трошкови материјала
Укупно – по годинама

1.
2.
3.
4.
5.

2011

2012

Износ
реализовано
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Б: 55.765,00
С: 19.550,00
Б: 199.770,00
С : 40.000,00
Б: 29.933,76
С: 7810.39
352.829,15

2014
Б:10.000,00
С:10.000,00
Б:65.000,00
С:20.000,00
Б:270.000,00
С:40.000,00
Б:5.000,00
С:10.000,00
430.000,00

2015
50.000,00
60.000,00
325.000,00
25.000,00
460.000,00

Укупан буџет пројекта
1.242.829,15
Правни основ пројекта: Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009); Програм развоја општине Ариље за период од 2007 до 2022. године; Програм рада Народне библиотеке Ариље
Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
б) висок
в) средњи
г)низак
Ризици остварења пројекта: Лош одзив учесника; Лоши временски услови; Преклапање са другим манифестацијама; Неодржавање програма због изостанка извођача; Незадовољство
посетилаца програмом
Извори верификације: Програм манифестације; Листа учесника манифестације; Ауторски уговори; Уговори о сарадњи; Штампани материјали; Радио и ТВ спотови; Анкетни образац; Анализа
анкете посетилаца манифестације; Извештај о реализацији пројекта; Рачуни
Значај пројекта: Пројекат доприноси унапређењу туристичке понуде општине Ариље у току летње сезоне и њене афирмације у региону као центра за очување и промоцију културних
вредности и идентитета.
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НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: 15. Смотра радова
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Ариље
ликовног стваралаштва аматера Златиборског округа
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
(шифра: ПРО 9.2.5.)
Момчило Димитријевић
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је у функцији испуњења стратешког циља КУЛТУРНА ПОНУДА УСКЛАЂЕНА НА ВИСОКОМ НИВОУ УСКЛАЂЕНА СА ПОТРЕБАМА
ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА у оквиру Програма развоја општине Ариље – ПРО 9.2. Пројекат доприноси промоцији ликовних уметника аматера, као и садржаја који су везани за културни
идентитет региона.
Р.бр.
Активност
Индикатор (по буџетској години)
Жељени резултат
1.
Дефинисање отварања и време трајања
1. Формиран тим за реализацију Смотре до 1.септембра текуће године
Дефинисан датум отварања и
Смотре радова аматера Златиборског
2. Одређен датум отварања и време трајања изложбе до 20. септембра текуће буџетске године
време трајања Смотре
округа
2.
Припрема одржавања Смотре радова
1. Одштампане и упућене пријаве уметницима аматерима до 20. септембра текуће буџетске године
Обезбеђени услови за одржавање
аматера Златиборског округа
2. Упућени позиви учесницима Смотре, обавештене установе Златиборског округа до 20. септембра
Смотре радова ликовног
текуће буџетске године.
стваралаштва аматера
Златиборског округа
3.
Пријем радова аматера
Примљено до 70 радова за учешће на Смотри до 10. октобра текуће буџетске године.
4.
Избор коначне листе аутора и радова за
1. Ангажован стручни жири до 10.октобра текуће буџетске године.
Републићку смотру радова ликовних
2. Уговори о сарадњи са члановима жирија.
аматера
3. Формирана коначна листа аутора и радова за Републичку смотру до 15. октобра текуће буџетске
године.
4. Записник о награђеним радовима.
5. Изабрано седам радова за Републичку смотру.
5.
Ангажовање уредника изложбе и
1. Уредник изложбе ангажован до 10.октобра текуће буџетске године.
формирање коначне листе аутора и
2. Уговор о анагажовању уредника изложбе.
радова Смотре радова аматера
3. Формирана коначна листа аутора и радова Смотре до 15. октобра текуће буџетске године.
Златиборског округа
4. Изабрана три награђена рада.
6.
Израда каталога изложбе
Одштампано 150 каталога до 15. октобра текуће буџетске године.
Смотру радова ликовног
стваралаштва аматера
7.
Медијска промоција Смотре радова
1. Одштампано 20 плаката и 150 позивница до 15. октобра текуће буџетске године.
Златиборског округа посетило 1300
аматера Златиборског округа
2. Видео и аудио записи урађени до 15. октобра текуће буџетске године.
посетилаца
3. Текстови у писаним и електронским медијима објављени до 15. октобра текуће буџетске године.
8.
Припрема отварања изложбе радова
1. Постављени радови до 15. октобра текуће буџетске године.
ликовних аматера
2. Изабрана понуда за послужење до 1. октобра текуће буџетске године.
3. Изабрана понуда за наградне књиге до 1. октобра текуће буџетске године.
9.
Одржавање Смотре радова ликовног
1. Отварању изложбе 120 учесника
стваралаштва аматера Златиборског
и посетилаца.
округа
2. 1300 посетилаца видело изложбу у периоду од средине октобра до средине новембра текуће
буџетске године.
10.
Учествовање изабраних радова на
1. Попуњене пријаве за учешће на Републичкој смотри радова ликовних аматера.
Изабрани радови учествовали на
Републичкој смотри радова ликовних
2. Каталог Републичке смотре са радовима.
Републичкој смотри радова ликовних
аматера
аматера
11.
Надзор реализације пројекта
Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 20. децембра текуће буџетске године.
Руководство општине извештено о
реализацији
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе
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Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања

Опис

Износ
(2013. год)

Износ
(2013. год)

Еко. клас.

Назив прихода

-

01

Средства из буџета

60.000,00

-

-

04

Сопствени приходи

20.000,00

-

-

-

Укупно

80.000,00

-

-

-

Расходи и издавања пројекта
Износ

Економска
класификација

1.
2.
3.
4.
5.

Опис

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

2011

2012

2013

-

-

10.000,00

-

-

30.000,00

-

-

20.000,00

Трошкови материјала

-

-

С: 20.000,00

Укупно – по годинама

-

-

80.000,00

424

Специјализоване услуге

426

2014
Б:5.000,00
Б:40.000,00
Б:35.000,00
С:20.000,00
100.000,00

2015
20.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00

300.000,00
Укупан буџет пројекта
Правни основ пројекта: Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009); Програм развоја општине Ариље за период од 2007 до 2022. године; Програм рада Народне библиотеке Ариље за
2013. годину
Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
б) висок
в)средњи г) низак
Ризици остварења пројекта: Лош одзив учесника; Лоши временски услови; Преклапање са другим манифестацијама; Неодржавање програма због изостанка учесника; Незадовољство
посетилаца и учесника програмом изложбе
Извори верификације: Каталог XV Смотре радова ликовног стваралаштва аматера Златиборског округа; Каталог Републичка Смотре радова ликовног стваралаштва аматера Србије;
Записник о награђеним радовима; Ауторски уговор о анагажовању уредника изложбе; Уговори о сарадњи; Штампани материјали; Радио и ТВ прилози; Извештај о реализацији пројекта;
Рачуни
Значај пројекта: Пројекат доприноси унапређењу ликовног стваралаштва и међуопштинске сарадње у области културе, као и побољшању сарадње и комуникације између општина
Златиборског округа.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Дечји позоришни
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Ариље
фестивал (шифра: ПРО 9.2.9.)
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ивана Бркић
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је у функцији испуњења стратешког циља КУЛТУРНА ПОНУДА УСКЛАЂЕНА НА ВИСОКОМ НИВОУ УСКЛАЂЕНА СА ПОТРЕБАМА
ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА у оквиру Програма развоја општине Ариље – ПРО 9.2. Пројекат доприноси развоју културних навика и потреба, очувању и промоцију традиције лепог говора и
дикције. Пројекат доприноси промоцији уметника и аматера као и садржаја који су везани за културни идентитет општине.
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Активност

4.

Дефинисање акционог тима за
реализацију програма Дечјег фестивала
Дефинисање програма и трајања
манифестације
Слање пријава за учеснике фестивала
школама и аматерским удружењима и
прикупљање пријава учесника
Припрема одржавања Дечјег фестивала

5.

Медијска промоција Дечјег фестивала

6.

Организовање материјално техничких
услова за одржавање манифестације

2.
3.

7.

Реализација програма Дечјег фестивала

8.

Анкетирање посетилаца Дечјег фестивала

9.
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Индикатор
(по буџетској години)
1. Оформљен акциони тим за реализацију програма до 1.фебруара текуће буџетске године.
2. Дефинисан датум за одржавање манифестације до 1.фебруара текуће буџетске године.
Програм и трајање манифестације дефинисани до 5. марта текуће буџетске године.

Жељени резултат

До 6 пријава за учешће на Дечјем позоришном драмском фестивалу достављене од стране
учесника до 20. марта текуће буџетске године.

Припремљено одржавање Дечјег
фестивала

1. Уговор о сарадњи са извођачима ревијалне представе потписан до до 15. марта текуће
буџетске године.
2. Уговор о сарадњи са члановима жирија потписан до до 15. марта текуће буџетске године.
1. Одштампано 30 плаката до 15. марта текуће буџетске године.
2. Видео и аудио записи урађени до до 15. марта текуће буџетске године.
1. Обезбеђено озвучење и расвета до 25. марта текуће буџетске године.
2. Обезбеђена храна и пиће за 110 посетилаца до 27. марта текуће буџетске године.
3. Обезбеђен превоз учесницима фестивала из сеоских средина до 25. марта текуће
буџетске године.
1. Изведено до 6 представа.
2. До 150 посетилаца по представи.
3. Записник о избору победника фестивала.
4. Видео запис образложења избора победника.
1. Анкетирано до 100 посетилаца.
2. Анализа анкете посетилаца израђена до 5. априла текуће буџетске године.
Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 10. априла текуће буџетске године.

Реализован Дечји позоришни фестивал по
програму и унапред одређеним терминима

Надзор реализације
пројекта
Функција пројекта (функционална класификација): 820 – Услуге културе

Извршена евалуација фестивала
Руководоство општине извештено о
реализацији пројекта

Приходи и примања пројекта
Наменски приходи
Извор
финансирања
01
04

Опис
Средства из буџета
Сопствени приходи
Укупно

Износ
(2013. год)
76.000,00
32.000,00
108.000,00

Износ
(2013. год)
-

Еко. клас.
-

Назив прихода
-

Расходи и издавања пројекта
Економска
класификација

Опис

2011

2012

Износ
2013

2014

2015
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422
423

2.
3.
4.
5.

Трошкови путовања

-
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Б: 9.000,00
С: 2.000,00

Б: 10.000,00

Б:9.000,00
С:2.000,00
Б:20.000,00
С:35.000,00
Б:40.000,00
С:20.000,00
126.000,00

21.000,00

50.000,00
Услуге по уговору
С: 30.000,00
Специјализоване услуге
39.000,00
49.000,00
Трошкови материјала
18.000,00
28.000,00
Укупно – по годинама
108.000,00
148.000,00
Укупан буџет пројекта
382.000,00
Правни основ пројекта: Закон о култури РС („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009); Програм развоја општине Ариље за период од 2007. до 2022. године; Програм рада Народне библиотеке Ариље
за 2013. годину
Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза
б) висок
в) средњи
г)низак
Ризици остварења пројекта: Лош одзив учесника; Преклапање са другим манифестацијама; Неодржавање програма због изостанка учесника; Незадовољство посетилаца програмом;
Одлагање фестивала због распореда активности ученика у школи.
Извори верификације: Програм фестивала; Листа учесника фестивала; Уговори о сарадњи; Штампани материјали; Радио и ТВ спотови; Анкетни образац; Анализа анкете посетилаца
фестивала; Извештај о реализацији пројекта; Рачуни.
Значај пројекта: Пројекат доприноси развоју културних активности у школама, изградњи свести о значају културе код деце школског и предшколског узраста као ишпромоцији кретивности
код деце.
424
426

1.
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Општинска управа
Одељење за привреду и финансије
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На основу члана 11., 15в и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11
и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
(„Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине
Ариље 01 број 434-7/12 од 06.11.2012. године објављене у „Сл. гласнику општине Ариље“ број 10/12.
Члан 2.
У тарифном броју 1. Одлуке после тачке 2. додају се тачке 3. и 4. које гласе:
3. Предузетници и правна лица која имају седиште ван територије општине Ариље, а која обављају делатност
на територији општине Ариље на пословном простору површине до 200м2 (осим предузетника и правних лица која
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају у зависности од тога како су
разврстани према Закону о рачуноводству:
•
Предузетници и мала правна лица са годишњим приходом
преко 50.000.000 плаћају локалну комуналну таксу у висини од
•
Средња правна лица плаћају
локалну комуналну таксу у висини од
•
Велика правна лица плаћају
локалну комуналну таксу у висини од

20.000,00 динара
30.000,00 динара
50.000,00 динара

4.
Правна лица која имају седиште ван територије општине, а која обављају делатност на територији
општине Ариље на пословном простору површине преко 200м2, локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору плаћају према тарифном броју 1. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Члан 3.
Тарифни број 3. Одлуке мења се и гласи:
Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, прописани Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 47/11 и 93/12) усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за
статистику, за период од 01.октобра 2012. године до 30.септембра 2013.године, тако да гласе:
усклађени износ у динарима
1) за теретна возила
за камионе до 2t носивости
за камионе од 2t до 5t носивости
за камионе од 5t до 12t носивости
за камионе преко 12t носивости

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
3) за путнича возила
до 1.150 cm3
преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3
преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3
преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3
преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3
преко 3.000 cm3

1.570,00 динара
2.100,00 динара
3.670,00 динара
5.240,00 динара

520,00 динара

520,00 динара
1.050,00 динара
1.570,00 динара
2.100,00 динара
3.150,00 динара
5.240,00 динара

4) за мотоцикле
до 125 cm3
преко 125 cm3 до 250 cm3

420,00 динара
630,00 динара
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преко 250 cm3 до 500 cm3
преко 500 cm3 до 1.200 cm3
преко 1.200 cm3

Страна 49 - Број 12
1.050,00 динара
1.260,00 динара
1.570,00 динара

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту..............50,00 динара
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:
1т носивости
од 1 t до 5 t носивости
од 5 t до 10 t носивости
од 10 t до 12 t носивости
носивости преко 12 t

420,00 динара
730,00 динара
1.000,00 динара
1.360,00 динара
2.100,00 динара

7) за вучна возила (тегљаче):
чија је снага мотора до 66 киловата
чија је снага мотора од 66 - 96 киловата
чија је снага мотора од 96 - 132 киловата
чија је снага мотора од 132 - 177 киловата
чија је снага мотора преко 177 киловата

1.570,00 динара
2.100,00 динара
2.620,00 динара
3.150,00 динара
4.200,00 динара

8) за радна возила, специјална адаптирана возила зе
превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела.динара..................1.050,00
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 434-6/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 36.став 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“,
број 47/2013) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, број 6/2008 и 6/2010),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12..2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на
непокретности које се налазе на територији општине Ариље.
Члан 2.
Имовина која је предмет опорезивања порезом на имовину у смислу члана 1. ове Одлуке, чине следећа
права на непокретностима које се налазе на територији општине Ариље и то на:
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;
2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са Законом
којим је уређено становање односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период
дужи од једне године или на неодређено време;
3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује
правни режим грађевинског земљишта;
4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са
законом којим се уређује јавна својина;
5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом
којим се уређује јавна својина;
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6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;
7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа
8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
Непокретности у смислу става 1. овог члана, сматрају се:
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно и шумско и друго
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други ( надземни и
подземни) грађевински објекти, односно њихови делови.
Кад на непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина из става 1. тачка 2-8. овог
члана, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење или државину, а не на право својине.
Члан 3.
Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска обавеза за непокретности
које се налазе на територији општине Ариље настала до 31. децембра 2013. године, дужни су да од 01. јануара
2014. године до 31. марта 2014. године поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју
пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2013. године.
Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима се уводи обавеза из става 1. овог
члана, јесу:
1) физичко лице које остварује приходе од самосталних делатности у складу са Законом којим се уређује
опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту: предузетник) који порез на доходак грађана на приходе од
самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;
2) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;
3) предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у његовим пословним
књигама.
Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу ППИ-2- Пореска пријава за утврђивање
пореза на имовину.
Члан 4.
Лице из члана 2. став 2. ове Одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са чланом 2. став 1. и 3. ове
Одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са Законом којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и на интернет страници - сајту општине
Ариље www.arilje.org.rs.
Члан 6.
Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Ариље, Одељење за
администрације.

привреду и финансије - Одсек локалне пореске

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“ а примењиваће се од
01. јануара 2014. године
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 436-11/2013, 27. 12. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27. 12. 2013. године, разматрала је Измене и допуне
Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2013. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2013. годину

I
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ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање
"Рзав" Ариље за 2013. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под
бројем
185-1/2013, на седници одржаној дана 31. 10. 2013. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-47/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27. 12. 2013. године, разматрала је Програм
пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2014. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под бројем 187-1/2013, на
седници одржаној дана 28. 11. 2013. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-51/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 4. седници одржаној 27. 12. 2013. године, разматрала је Програм
пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље за 2014. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног Предузећа
«Дирекција за изградњу" Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље за 2014.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем 375/2013, на седници
одржаној дана 12. 12. 2013. године.
II
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Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-17/2013, 27. 12. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27. 12. 2013. године, разматрала је План зимског
одржавања на локалним путевима и градским улицама општине Ариље за 2014. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План зимског одржавања на локалним путевима и градским
улицама општине Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План зимског одржавања на локалним путевима и градским улицама општине
Ариље за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље под бројем
372/2013, на седници одржаној дана 9. 12. 2013. године,
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-16/2013, 27. 12. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27. 12. 2013. године, разматрала је Програм рада и
Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за 2014. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план
Туристичке организације општине Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за
2014. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације под бројем 35/13 на седници одржаној
18.12.2013. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-10/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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 6/2008 и 6/2010/),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27. 12. 2013. године, имајући у виду демографско
опадање, одлазак младих из наше општине и значај породице као основне ћелије друштва jeдногласно je донела,

OДЛУКУ
о усвајању Породичне декларација општине Ариље
I
УСВАЈА СЕ Породична декларације општине Ариље.
II
Саставни део ове Одлуке је текст Породичне декларације општине Ариље

III
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020-90/2013, 27. 12. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Породична декларација општине ариља
Породична декларација Општине Ариље је основни документ локалне породичне политике којим се извршна власт у
Ариљу обавезује на појачану бригу о бебама, деци и породицама уопште у нашој општини.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Сматрамо да највећа опасност са којом се Србија и општина Ариље суочавају јесте одумирање
становништва. Свака власт у општини Ариље треба да постоји са циљем да поспеши наталитет и да
заштити и охрабри породице са више деце. Поздравићемо и подстицати рађање већег броја деце,
вишедетне породице и здраве стилове живота, а устати против великог броја вештачких абортуса, болести
зависности и гашења живота у нашим селима.
Позваћемо Владу Србије да свим трудницама у Србији које оду на трудничко боловање не ускраћује 35%
од плате, и све ћемо учинити да тих 35% до пуне плате надокнадимо из општинског буџета ако то не буде
решено на републичком нивоу.
Одржавање дечије здравствене службе ставићемо у врх приоритета здравствене заштите, посебно сада
када општина Ариље преузме бригу и надлежност надДомом здравља. Појачаћемо и проширити улогу
Саветодавних центара при медицинским и образовним центрима на тему заштите репродуктивног здравља
и пружања подршке трудницама приликом опредељивања за рађање новог живота, као и свих других
превентивних активности у вези са актуелним проблемима деце, младих и породице уопште.
Учинићемо све да свако насеље у нашем граду има одговарајуће игралиште за децу, као и да деца из
најсиромашнијих породица добију могућност за бесплатан вртић и бесплатно летовање и зимовање у
предшколском узрасту, као и бесплатне уџбенике и превоз у школском узрасту, као и бесплатне уџбенике и
превоз у школском узрасту и веће финансијске подстицаје за студирање.
Постараћемо се да правилник о јеловнику у вртићима и школама буде постављен по високим стандардима
здраве хране без хране и пића које садрже ГМО.
Обавезујемо се на изградњу и одржавање Дома за старе и немоћне у нашем граду, који ће пружити
уточиште најстаријој популацији наших суграђана којима је ова врста социјалне установе неопходна за
пристојан живот у старости.
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7.

Урадићемо социјалну карту породица са више деце у општини Ариље и омогућити им низ повластица и
олакшица за добијање потребних докумената на нивоу општине, улаз на културне садржаје и спортске
манифестације, и друге погодности.

8.

Увешћемо свечано обележавање Дана породице сваке године, који ће као манифестација ући у календар
празничних догађаја у нашем граду.

Наш дугорочни циљ је повећање квалитета живота брачних парова са децом и да град Ариље постане породични
град – пријатељ беба, деце и породице, град у коме ће се угодно осећати све генерације од детета у мајчиној
утроби, преко младих брачних парова и вишедетних породица до старачких домаћинстава.
9.

За праћење спровођења Породичне декларације Скупштина општине образоваће Савет за породицу.

10. Савет за породицу предложиће конкретне одлуке по свакој тачки Декларације, а Скупштина општине је
дужна да их озбиљно узме у разматрање и обезбеди средства сходно могућностима буџета Општине.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020-90/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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»бр. 129/07), члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7.
Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» бр. 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12.2013.године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕШЊЕВИЦА

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице Трешњевица
уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и на катастарски приход од
пољопривреде.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
1. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева
2. Изградњу и реконструкцију водоводне мреже
3. Откуп земљишта за проширење гробља и одржавање гробља.
4. Социјалне помоћи
5. Финансирање рада месних заједница
6. Реконструкција дома у Трешњевица
Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 01.03.2014. године до 28.02. 2019. године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 8.000.000,00 динара.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице.
Обвезници самодоприноса су и грађани који немају пребивалиште на подручју Месне заједнице, ако на
овом подручју имају непокретну имовину, пошто се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те
имовине.
Члан 6.
Самодопринос се плаћа:
•
на нето зараде запослених и остала лична примања по стопи од 2,%
•
на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 2%
•
двадесетоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства
Члан 7.
Средства самодоприноса приход су буџета општине и строго су наменског карактера. Користиће се за
финансирање намена из члана 2. ове Одлуке, а у складу са одлуком Одбора Месне заједнице.
Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и списак
грађана - обвезника самодоприноса са подручја Месне заједнице.
Члан 8.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 9.
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Средства самодоприноса уплаћују се на уплатне рачуне број:
- из нето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-57, модел 97,
контролни број-004-ПИБ послодавца - 21
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни
број-004-ПИБ предузетника - 21
- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,
модел 97, контролни број-004-матични број физичког лица - 21
Члан 10.
Самодопринос се не плаћа на примања и имовину која су Законом изузета од опорезивања.
Члан 11
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.
Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде и шумарства утврђује, наплаћује и контролише
Служба за локалну пореску администрацију Општинске управе Општине Ариље.
Члан 12.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Одбор Месне заједнице информише грађане на
збору грађана подношењем финансијског извештаја једном годишње, преко средстава јавног информисања и на
други погодан начин.
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 :
•
исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 – 300.000 динара.
•
исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 динара.
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.
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевица
референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.

која је донета на

Члан 17.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-11/2013, 27.12.2013. године
Председник Скупштине општине,
Проф. др. Светислав Петровић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 20. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06), члана 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 49. Статута Општине Ариље („Службени гласник
општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕШЊЕВИЦА
О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ТРЕШЊЕВИЦА

Члан 1.
О предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевица грађани се
изјашњавају непосредно путем референдума.
Члан 2.
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Непосредно изјашњавање грађана путем референдума о предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједнице Трешњевица спровешће се 25. и 26. јануара 2014. године у времену од 8 - 20 сати на
гласачком месту Oсновнa школа у Трешњевици.
Члан 3.
На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
„Да ли сте за потврђивање Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Трешњевица“?
Члан 4.
-

Гласачки листић за изјашњавање грађана садржи:
Назив органа који је расписао референдум
Дан одржавања референдума
Питање о коме грађани треба да се изјасне
Речи „за“ и „против“, одштампане једна поред друге
На гласачком листићу грађани се изјашњавају заокруживањем речи „за“ или речи „против“.
Члан 5.
Спровођењем референдума руководиће Комисија за спровођење референдума.
Члан 6.
У Комисију се именују:
1.Радојичић Милан, председник Комисије
- Лукић Радомир, заменик председника Комисије
2.Раковић Милија, члан
- Стојановић Милан, заменик члана
3.Богдановић Милета, члан
- Тодоровић Перо, заменик члана
Члан 7.

Комисија за спровођење референдума доставиће Извештај о спроведеном референдуму Скупштини
општине Ариље.
Члан 8.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-11/2013, 27.12.2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 32. и 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 39.
Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/2008 и 6/2010), а у вези спровођења члана 60.
Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС» бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и Препоруке министра за
пољопривреду, шумарство и водопривреду
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12. 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Ариље.
II
Комисију чине председник и 4 чланa:
председник:
- Славољуб Радојевић, дипл. инжењер агрономије
5.
6.
7.

чланови:
Биљана Радовић, дипл. инжењер воћарства и виноградарства
Весна Јанковић, геометар
Биљана Аћимовић, дипл. правник у Општинској управи на пословима пољопривреде
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Иван Милинковић, дипл. економиста.
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 периоду за који се
Годишњи програм доноси, динамику извођења радова и улагања средстава, кao и податке који се односе на
пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту.
IV
Комисија је дужна да предлог Годишњег програма из тачке 3. овог Решења изради и достави
Скупштини општине на усвајање најкасније до 1. марта, године за коју се програм доноси.
V
Мандат чланова Комисије траје 4 године.
VI
Ово Решење се објављује у „Службеном гласнику општине Ариље“

Образложење
Правни основ за образовање Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта представља Закон о пољопривредном земљишту («Службени гласник
Републике Србије» број 62/06, 65/08 и 41/09) и Препорука министра за пољопривреду, водопривреду и шумарство
из јула месеца 2006. године.
Чланом 60. наведеног Закона пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава
преко Министарства.
Пољопривредно земљиште у државној својини користи се према Годишњем програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да Програм донесе најкасније до 31. марта текуће
године, уз сагласност Министарства.
Програмом се утврђује: врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се Годишњи програм
доноси, динамика извођења радова и улагања средстава.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-114/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), а у вези са
чланом 12. Закона о јавним службама («Службени гласник РС» број број 42/91 и 71/94), члана 16. Одлуке о
оснивању Туристичке организације Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 10/12), и члана 39. Статута
општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Ариље
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ана Ковачевић, економиста за туризам, из Ариља, за вршиоца дужности директора
Туристичке организације Ариље, на период до избора директора Туристичке организације Ариље, а најдуже годину
дана.
II
Ово Решење ступа на снагу 4.1.2014. године, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Према Одлуци о оснивању Туристичке организације Ариље до именовања директора, послове директора
Туристичке организације, обављаће вршилац дужности директора.
ВД директор може обављати ту функцију најдуже годину дана.
Предложени вршилац дужности, Ана Ковачевић, је рођена 1980. године у Ужицу. Завршила је Високу
туристичку школу у Београду 2007. године и добила звање економиста за туризам. Има националну лиценцу за
туристичког водича, средњи ниво енглеског језика, познавалац рада на рачунару. Има 5. године радног стажа на
пословима туризма.
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Ценећи све напред наведено одлучује се као у диспозитиву Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног суда у
Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-111/13, 27.12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11) и члана 39
Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27. 12. 2013. године, разматрала је Извештај о
финансијској подршци успешним ученицима и студентима за школску 2013/2014 годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о финансијској подршци успешним ученицима и студентима за
школску 2013/2014 годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о финансијској подршци успешним ученицима и студентима за школску 2013/2014
годину.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 67-35/2013, 27. 12. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 19. Закона
о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 119/012) и члана 60. Статута општине Ариље («Службени
гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12. 2013. године, донелa je

РЕШЕЊЕ
о накнади за рад председника и чланова надзорних одбора
јавних предузећа
I
УТВРЂУЈЕ СЕ накнада за рад председнику и члановима надзорних одбора јавних предузећа у Ариљу, који
су именовани као представници локалне самоуправе, у износу од 6.000,00 динара, месечно.
Накнада се исплаћује од 1. децембра 2013. године.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“
Образложење
Чланом 19. Закона о јавним предузећима прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.
Висину накнаде утвђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања јавних
предузећа.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-267/2013, 27.12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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 6/2008 и 6/2010/),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12.2013. године, донела је,
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу имена Општине Ариље
I
ДАЈЕ СЕ сагласност спортском удружењу ШАХОВСКИ КЛУБ „АРИЉЕ“ (у оснивању) да може у свом називу
употребити име Општине „Ариље“.
II
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Спортско удружење Шаховски клуб „Ариље“ (у оснивању) поднело је захтев за давање сагласности да у
свом имену може користити назив „Ариље“.
Спортско удружење Шаховски клуб „Ариље“ је основано 20.10.2013. године.
Да би се наведено Удружење регистровало под називом Шаховски клуб „Ариље“ потребно је сагласност
да може у свом имену употребити име «Ариље».
Према члану 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи и члану 39. тачка 24. Статута општине Ариље,
Скупштина општине даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020-92/2013, 27.12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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 6/2008 и 6/2010/),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12. 2013. године, донела је,
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу имена Општине Ариље
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Спортском мото клубу „Ере Ариље“ (у оснивању) да може у свом називу употребити
име Општине „Ариље“.
II
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Спортски мото клубу „Ере Ариље“ (у оснивању) поднело је захтев за давање сагласности да у свом имену
може користити назив „Ариље“.
Да би се наведено Удружење регистровало под називом „Ере Ариље“ потребна је сагласност да може у
свом имену употребити име «Ариље».
Према члану 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи и члану 39. тачка 24. Статута општине Ариље,
Скупштина општине даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 66-7/2013, 27.12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 32. тачка 11. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. тачка
11. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27. 12. 2013. године, на лични захтев Горице Косић, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу секретара Скупштине општине Ариље
I
РАЗРЕШАВА СЕ Горица Косић, дипломирани правник, из Ариља, дужности секретара Скупштине општине
Ариље, на лични захтев, због навршетка радног века.
II
Горица Косић престаје да остварује права из радног односа у Општинској управи општине Ариље,
закључно са 30.12. 2013. године.
III
Решење ће се објавиће у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-117/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 32. тачка 11. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. тачка
11. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12.2013 године, донела је

РЕШЕЊЕ
о постављењу секретара Скупштине општине Ариље
I
ПОСТАВЉА СЕ Горица Косић, из Ариља, за секретара Скупштине општине Ариље.
II
Мандат секретару Скупштине општине траје до постављења новог секретара а најдуже 6. месеци.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-118/2013, 27. 12. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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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 6/10), члана 31. а у вези са чланом 23. Пословника
Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08)
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 27.12. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције заменика председника Скупштине општине Ариље

I
КОНСТАТУЈЕ СЕ да Бранислави Ћирковић, престаје функција заменика председника Скупштине општине
Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
Образложење
Бранислава Ћирковић је дана 25.12.2013. године поднела оставку на функцију заменика председника
Скупштине општине Ариље.
Чланом 31. Пословника Скупштине општине Ариље регулисано је да заменику преседника Скупштине
престаје функција пре истека времена на које је изабран оставком, разрешењем или престанком мандата одборника,
по поступку и на начин предвиђен за престанак функције председника Скупштине општине.
Аналогном применом члана 23. наведеног Пословника у случају подношења оставке Скупштина само
констатује престанак фунције заменика председника Скупштине.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног суда у
Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020 - 96/2013, 27. 12. 2013. године
Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
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