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На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), 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 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 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

466.639.950,59

- Примања од продаје нефинансијске имовине

-

-Текући расходи
-Издаци за набавку нефинансијске имовине

373.300.514,09
67.507.840,00

-Буџет ски суфицит

25.831.596,50

-Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика)
-Примања од продаје финансијске имовине

-

-Укупан фискални суфицит

25.831.596,50

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
спровођења јавних политика

15.332.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

3

25.831.596,50

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

ОПИС

Економска класификација

Износ у д инарима

УКУПНИ ПРИХОД И И ПРИМАЊА
ОД ПРОД АЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Порески приход и
1.1. Порез на д оходак, добит и
капит алне добит ке (осим
самод оприноса)

466.639.950,59
7
711 и 712
(осим 71118)

223.010.000,00
190.505.000,00
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713

32.505.000,00

-Порез на имовину

71312

18.000.000

-Порез на наслеђе и поклон

71331

2.500.000,00

-Порез на капиталне трансакције

71342

12.000.000,00

-Други периодични порези на
имовину

71361

5.000,00

1.3. Ост али порески приход и

--

2. Непорески приход и
2.1. Таксе

2.1.1. Локалне комуналне таксе
2.1.2. Локалне административне
таксе
2.1.3. Боравишна такса
2.2. Накнад е

243.629.950,59
,

20.252.000,00

714,716, 7415

18.002.000,00

7422

1.400.000,00

714552

250.000,00

7145, 7415,7422

23.255.000,00

2.3. Приход и наст али употребом
јавних сред става

43.530.497,00

-Приходи од камате

700.000,00

-Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности и покретних ствари у
државној својини и у својини ЈЛС

7421

1.500.000,00

-Приходи настали продајом услуга
корисника средстава буџета ЈЛС чије
је пружање уговорено са физичким и
правним лицима на основу њихове
слободне воље

7423

38.559.000,00

-Од тога: приходи од продаје
добара и услуга

38.309.000,00

индиректних буџетских
корисника
-Новчане казне и одузета имовинска
корист
2.4 Самод опринос

7433

2.771.497,00

711180

4.400.000,00

2.5. Д онације и т рансфери

147.464.263,00

-Донације од међународних
организација

732

19.565.800,00

-Донације иТрансфери од другог
нивоа власти

733

127.898.463,00

2.6. Ост али непорески приход и

-Добровољни трансфери од
физичких и правних лица

4.728.190,59
744

460.000,00

7451

2.556.190,59

-Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

77

1.712.000,00

3. Примања од продаје
нефинансијске имовине

812

-

-Мешовити и неодређени приходи
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УКУПНИ РАСХОД И И ИЗД АЦИ ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

440.808.354,09

1. Текући расходи-класа 7

373.300.514,09

1.1. Расходи за запослене

41

140.001.446,84

1.2. Коришћење роба и услуга

42

147.808.093,31

1.3. Отплата камата и пратећи
трошкови
задуживања

44

8.000.000,00

1.4. Субвенције

45

1.900.000,00

1.5. Трансфери

46

39.397.000,00

1.6. Социјална заштита из буџета

47

13.486.000,00

48 и 49

22.707.973,94

49

6.332.973,94

5

67.507.840,00

32

25.831.596,59

1.7. Остали расходи

-У чему: Средства резерви
2. Изд аци за набавку
нефинансијске имовине-кл. 8
Буџет ски суфицит (7+8)-(4+5)
Издаци за набавку финансијске
имовине у циљу спровођења јавних
политика-категорија 62

-

Примања од продаје финансијске
имовине

-

Укупан фискални суфицит

25.831.596,59

(7+8)-(4+5)+(92-62)

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Економска
класификација

Износ

Примања од задуживања

91

0

Примања од продаје финансијске имовине

92

0

321

6.500.403,50

Неутрошена средства из претходних година
Укупно

6.500.403,50

Издаци за отплату главнице дуга

61

17.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

15.332.000

Укупно
Нет о финансирање (91+92+321)-(61+62)

32.332.000
-25.831.596,50
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Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
Општина Ариље очекује у 2013. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 150.294
ЕУР, односно 17.284.140 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 4.230 ЕУР,
односно 486.450 динара за следеће пројекте:

Члан 3.

Члан 8. мења се и гласи:
Остали капитални издаци планирани за 2013. и две наредне године су:

Сред ст ва ЕУ у 2013. год ини
Пројекат

У ЕУР

У РСД

Сред ст ва за суфинансирање у
2013. у РСД

„Малинe преко границе“

19.745

2.271.000

-

„Ариљска малина“

71.313

8.201.000

-

„Унапређење положаја избеглих
и ИРЛ у општини Ариље“

59.236

6.812.140

486.450

150.294

17.284.140

486.450

Укупно:
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Износ у д инарима

Екон.
клас.

ОПИС

511

А. Капит ално од рж авање зград а и објекат а

511323

Асфалтирање дворишта Дечјег вртића

690.000

511323

Прекривање зиданог објекта Дечјег вртића

200.000

Д ечји врт ић

Народ на библиот ека

2013.

2014.

2015.

-

890.000

-

-

2.200.000

-

511321

Капитално одржавање зграде Биоскопа-кров

-

2.000.000

-

511321

Капитално одржавање зграда-Галерија

-

200.000

-

ЈП „Д ирекција за изград њу“
511321

Реконструкција пословне зграде

511400

Израда урбанистичких планова

10.210.000

-

-

410.000

-

-

2.800.000

-

-

7.000.000

-

-

Б. Земљишт е
541110

Откуп земљишта за путеве и улице
В. Машине и опрема

Општ инска управа
511113

4.332.542

4.213.500

150.000

Куповина стамбеног простора за избеглице
2.875.000

511400

Пројектно планирање

300.000

512210

Канцеларијска опрема

100.000

100.000

100.000

512220

Рачунарска опрема

291.200

100.000

50.000

512240

Електронска опрема

30.000

512300

Опрема за пољопривреду (избеглице)

512810

Опрема за јавну безбедност

512940

Немоторизовани алати за избеглице и ИРЛ

Д ечји врт ић

724.500
3.611.342

-

-

414.000

779.000

-

-

512212

Уградна опрема-тракасте завесе

439.000

-

-

512221

Рачунарска опрема

100.000

-

-

512251

Клима уређаји за објекат у Основној школи

Народ на библиот ека

240.000

1.466.000

-

-

1.200.000

1.100.000

512211

Намештај-витрине за Библиотеку

120.000

-

-

5122

Административна опрема за књижару

300.000

-

-

512221

Административна опрема-рачунари

500.298

150.000

130.000

512631

Опрема за културу-панои

512631

Опрема за културу-ношње за КУД

512631

Опрема за културу-ношња за певаче „Прво зрно
сунцокрета“

512631
515121

70.000

-

-

123.000

230.000

70.000

40.000

70.000

100.000

Опрема за културу-ношње за Хор

183.000

150.000

100.000

Књиге у библиотеци

450.000

600.000

700.000

ЈП „Д ирекција за изград њу“
512220

Рачунарска опрема

150.000

-

150.000

-

-

Г. Капит ални т рансфери ост алим нивоима
власт и

Д ом зд равља Ариље
4632

Опрема за саобраћај
Медицинска опрема-ултразвук

400.000
400.000

5.000.000

-

-

5.000.000

-
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704.000

-

250.000

4632

Метална ограда

-

300.000

4632

Административна опрема

-

153.000

100.000

4632

Опрема за образовање-рачунараи, штампачи, табле

-

180.000

100.000

4632

Књиге у библиотеци

-

71.000

50.000

Основна школа Лат вица

950.000

3.300.000

-

4632

Замена школског крова на школи у Латвици

4632

Асфалтирање школског игралишта у Трешњевици

-

2.700.000

-

4632

Административна опрема

-

600.000

-

Основна школа Крушчица

950.000

-

4632

Административна опрема

4632

Опрема за образовање

4632

Замена крова на матичној школи у Брекову

4632

Опрема за саобраћај-лизинг

1.520.000

-

220.000
1.300.000

Основна школа Бреково

980.000

Сред ња школа Ариље

2.990.000

-

-

2.500.000

980.000

490.000

-

6.000.000

3.500.000

4632

Замена прозора у кабинетима

1.500.000

4632

Замена хидрантне мреже

1.000.000

4632

Гасна котларница

2.500.000

4632

Грађевински део Ученичке задруге

4632

Кабинет за физику

1.000.000

4632

Кабинет за хемију

1.000.000

4632

Кабинет за биологију

2.500.000

-

Цент ар за социјални рад
4632

-

69.000

Административна опрема

69.000

53.000
53.000

1.000.000

54.000
54.000

Члан 4.
У члану 9. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:
ПРИХОДИ:
-На позицији 6.1.1. Економска класификација 73215 Текуће донације од међународних организација у
корист нивоа општина износ 11.318.000 замењује се износом 19.565.800;
-У оквиру позиције 7, економска класификација 733, Трансфери од дугих нивоа власти, на подпозицији
7.1.1.3, економска класификација 733154, Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа
општина, износ 21.530.000 замењује се износом 22.568.960;
-На позицији 15, у класи 3: Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансне евиденције,
економска класификација 311, Капитал, износ 0 замењује се износом 6.451.594,09..

-У табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА врше се следеће измене:
Народ на библиот ека:
Извор финансирања 04 Сопствени приходи, износ 820.000 замењује се износом 1.567.000
-После позиције 24.4 додаје се нова позиција 24.5, Меморандумске ставке за рефундацију расхода и
билансира износ 382.000;
-После позиције 24.5 додаје се позиција 24.6 Добровољни трансфери од физичких и правних лица и
билансира износ од 260.000;
-После позиције 24.5 додаје се позиција 24.6 Добровољни трансфери од физичких и правних лица и
билансира износ 260.000;
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-После позиције 24.6 додаје се позиција 24.7 Пренета средства и остали приходи и билансира износ од
105.000.
-После позиције 29. додаје се позиција 30 Турист ичка организација Ариље, извор финансирања 04
Сопствени приходи, и билансира се износ од 185.000, а на одговарајујућим подпозицијама билансирају се следећи
износи:
-30.1. Приходи од смештаја туриста у сеоском туризму 100.000 ;
-30.2. Приходи од продаје сувенира 50.000;
-30.3. Приходи од рентирања опреме 20.000;
-30.3. Приходи од услуга водичке службе 10.000;
-30.4. Приходи од продаје промо материјала 5.000.

У истом члану у табели РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА врше се следеће измене:
Разд ео 4. Општ инска управа:
Глава 1. Општ инска управа

функција 040: Пород ица и д еца
-На позицији 32. економска класификација 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета износ 3.300.000
замењује се износом 4.300.000;
функција 130: Општ е услуге
-На позицији 38, економска класификација 416, Награде запосленима и остали посебни расходи износ
250.000 замењује се износом 650.000;
-На позицији 43, економска класификација 425, Текуће поправке и одржавања износ 500.000 замењује се
износом 800.000;
-На позицији 49, економска класификација 512, Машине и опрема износ 200.000 замењује се износом
330.000.

функција 160: Општ е јавне услуге некласификоване на д ругом мест у
-На позицији 55, економска класификација 483; новчане казне и пенали по решењу судова, износ 1.200.000
замењује се износом 2.200.000;
-У оквиру позиције 57, на подпозицији 57.2, економска класификација 499121 Те кућа резерва износ
5.696.732 замењује се износом 6.032.973,94.

функција 360: јавни ред и безбед ност некласификовани на д ругом мест у:
-После позиције 64, у оквиру позиције 65, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, на
подпозицији 65.1, економска класификација 5114 Пројектно планирање, билансира се нови износ од 300.000;
-На позицији 66, економска класификација 512, Машине и опрема, износ 1.300.000 замењује се износом
3.611.342.

функција 421: пољопривред а:
Зашт ит е, уређења и коришћења пољопривред ног земљишт а
-На новоотвореној позицији 79, економска класификација 424, Специјализоване услуге, износ 0, замењује
се износом 870.000;

функција 473: т уризам
-На позицији 83, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених изно с 500.000
замењује се износом 250.000;
-На позицији 84, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца, износ 90.000
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замењује се износом 45.000;
-На позицији 85, економска класификација 421 Стални трошкови, износ 40.000 замењује се износом
20.000;
-На позицији 86, економска класификација 422 Трошкови путовања, износ 35.000 замењује се износом
70.000;
-На позицији 87, економска класификација 423 Услуге по уговору, износ 800.000 замењује се износом
1.000.000;
-На позицији 89, економска класификација 426, Материјал износ 100.000 замењује се износом 60.000;
-После позиције 90, додаје се нова позиција 90.а, економска класификација 512 Машине и опрема и
билансира се износ 30.000.

функција 620: Развој заједнице
Пројекат: Ариљска малина
-На позицији 96, економска класификација 423, Услуге по уговору, износ 1.105.000 замењује се износом
2.265.000.
Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима
-На позицији 97, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 1.500.000
замењује се износом 1.896.000.
Пројекат: „Ариљске зимске радости“
-На позицији 100, економска класификација 421, Стални трошкови, износ 60.000 замењује се износом
24.000;
--На позицији 101, економска класификација 422, Трошкови путовања, износ 80.000 замењује се износом
53.000;
-На позицији 102, економска класификација 423, Услуге по уговору, износ146.000 замењује се износом
185.000;
-На позицији 103, економска класификација 424, Специјализоване услуге, износ 80.000 замењује се
износом 171.000;
-На позицији 104, економска класификација 426, Материјал, износ 80.000 замењује се износом 14.000.
Пројекат: „Обуке за представнике ЛСУ за управљање донаторским пројектима“
-На позицији 105, економска класификација 423, Услуге по уговору, износ 846.000 замењује се износом
849.000.
После позиције 106, додаје се нови пројекат и нове позиције 107, 108 и 109, на којима се билансирају нови
износи:
Пројекат: „Програм обука 2013“.
-На позицији 107, економска класификација 422, Трошкови путовања, билансира се износ 104.000;
-На позицији 108, економска класификација 423, Услуге по уговору, билансира се износ од 1.271.000;
-На позицији 109, економска класификација 426, Материјал, билансира се износ од 61.000;
После позиције 109, отварају се нове позиције 109.1, 109. 2, 109.3 и 109.4, на којима се билансирају
позиције за:
Пројекат: „Унапређење положаја избеглих и ИРЛ лица“
-На позицији 109.1, економска класификација 422, Трошкови путовања, билансира се износ 12.900;
-На позицији 109.2 економска класификација 423, Услуге по уговору, билансира се износ од 1.141.950;
-На позицији 109.3, економска класификација 426, Материјал, билансира се износ од 287.500;
-На позицији 109.4, економска класификација 512, Машине и опрема билансира се износ од 61.200.

функција 912: основно образовање
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-На позицији 119, економска класификација 422-Трошкови путовања, износ 4.580.000 замењује се износом
4.781.00;
-На позицији 123, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, код Основне школе
Крушчица, износ 4.000.000 замењује се износом 4.600.000.

функција 920: сред ње образовање
-На позицији 125, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, код Средње школе
Ариље, износ 8.000.000 замењује се износом 8.600.000.
Глава 4.2: Месне заједнице
-На позицији 128, економска класификација 423, Услуге по уговору, износ 245.000 замењује се износом
590.260,91
-После позиције 132, отвара се нова позиција 132.1, економска класификација 481, Донације невладиним
организацијама и билансира износ од 200.000.

Глава 4.5. Народ на библиот ека Ариље

Функција 820 Услуге културе
-На позицији 157, економска класификација 414, Социјална давања запосленима, у колони расходи из
буџета, износ 0 замењује се износом 388.000, а у колони издаци из осталих прихода износ 0 замењује се износом
96.000;
-На позицији 159, економска класификација 421 Стални трошкови, у колони расходи из буџета, износ
1.010.000 замењује се износом 1.046.000;
-На позицији 160, економска класификација 422, Трошкови путовања, у колони издаци из осталих прихода,
износ 30.000, замењује се износом 40.000;
-На позицији 161, економска класификација 423, Услуге по уговору у колони расходи из буџета, износ
615.000, замењује се износом 510.000, а у колони издаци из осталих прихода износ 87.000 замењује се износом
93.000;
-На позицији 162, економска класификација 424, Специјализоване услуге, у колони расходи из буџета,
износ 826000 замењује се износом 798.000, а у колони издаци из осталих прихода износ 173.000 замењује се
износом 260.000;
-На позицији 164, економска класификација 426, Материјал у колони издаци из осталих прихода износ
40.000 замењује се износом 36.000;
-На позицији 165, економска класификација 482, Порези, таксе и казне, у колони издаци из осталих
прихода, износ 0 замењује се износом 2.000;
-На позицији 167, економска класификација 512, Машине и опрема, у колони расходи из буџета износ
1.016.000 замењује се износом 816.000, а у колони расходи из осталих прихода, износ 0 замењује се износом
110.000;
ПРО-Програм 9.2. Развој култ урне понуд е општ ине Ариље
ПРО Пројекат 9.2.3 Ликовна колонија
-На позицији 169, економска класификација 423, Услуге по уговору, у колони расходи из буџета износ
110.000 замењује се износом 180.000;
-На позицији 170, економска класификација 424, Специјализоване услуге колони расходи из буџета износ
40.000 замењује се износом 90.000;
-На позицији 171, економска класификација 426, Материјал у колони расходи из буџета износ 270.000
замењује се износом 150.000;
ПРО Пројекат 9.2.4 Мајски д ани култ уре
-На позицији 172, економска класификација 422 Трошкови путовања, у колони расходи из буџета, износ
20.000 замењује се износом 0, а у колони издаци из осталих прихода износ 20.000 замењује се износом 0;
-На позицији 173, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони расходи из буџета, износ
15.000 замењује се износом 56.000, а у колони издаци из осталих прихода износ 30.000 замењује се износом 20.000;
- На позицији 174, економска класификација 424 Специјализоване услуге, у колони расходи из буџета,
износ 260.000 замењује се износом 200.000;
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На позицији 175, економска класификација 426 Материјал, у колони расходи из буџета, износ 5.000
замењује се износом 25.000;

ПРО Пројекат 9.2.9 Д ечји позоришни фест ивал
-На позицији 180, економска класификација 422 Трошкови путовања, у колони расходи из буџета, износ
9.000 замењује се износом 0, а у колони издаци из осталих прихода износ 2.000 замењује се износом 0;
-На позицији 181, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони расходи из буџета, износ
10.000 замењује се износом 8.000;
-На позицији 182, економска класификација 424 Специјализоване услуге, у колони расходи из буџета,
износ 39.000 замењује се износом 35.000,;
-На позицији 183, економска класификација 426 Материјал, у колони расходи из буџета, износ 18.000
замењује се износом 16.000,
После позиције 183 у колони опис конта додаје се:
Пројект и суфинансирани од Минист раст ва култ уре РС
а) Пројекат : Ариље под окриљем Свет ог Ахилија
-На новоотвореној позицији 183.1, економска класификација 423, Услуге по уговору, у колони расходи из
буџета билансира се износ 28.000;
-На новоотвореној позицији 183.2, економска класификација 424 Специјализоване услуге, у колони расходи
из буџета, билансира се износ 28.000, а у колони издаци из осталих расхода билансира се износ 28.000;
-На новоотвореној позицији 183.3, економска класификација 512 Машине и опрема у колони расходи из
буџета, билансира се износ 94.000.
б) Пројекат : Инт ернет кут ак
-На новоотвореној позицији 183.4, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони расходи из
буџета, билансира се износ 40.000;
-На новоотвореној позицији 183.5, економска класификација 512 Машине и опрема у колони расходи из
буџета, билансира се износ 154.584.
в) Пројекат : Инт ернет ст раница
-На новоотвореној позицији 183.6, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони расходи из
буџета, билансира се износ 40.000;
-На новоотвореној позицији 183.7, економска класификација 512 Машине и опрема, у колони расходи из
буџета, билансира се износ 161.714.
.
г) Пројекат : Изливање скулпт уре купача
-На новоотвореној позицији 183.8, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони расходи из
буџета, билансира се износ 25.000;
-На новоотвореној позицији 183.9, економска класификација 424 Специјализоване услуге, у колони расходи
из буџета, билансира се износ 350.000, а у колони издаци из осталих прихода, билансира се износ 150.000.
д ) Пројекат конзервације и рест аурације
--На новоотвореној позицији 183.10, економска класификација 422 Трошкови путовања у колои расходи из
буџета билансира се износ од 22.000;
-На новоотвореној позицији 183.11, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони расходи из
буџета, билансира се износ 92.000;
-На новоотвореној позицији 183.12, економска класификација 424 Специјализоване услуге у колони
расходи из буџета билансира се износ 128.500;
-На новоотвореној позицији 183.13, економска класификација 426 Материјал, у колони расходи из буџета
билансира се износ 50.500.
После позиције 183.13 у колони Опис додаје се: Пројект и финансирани од ст ране НСЗ:
Пројекат : Спровођење јавног рад а
-На новоотвореној позицији 183.14, економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених, у
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колони расходи из буџета, билансира се износ 284.700,48;
-На новоотвореној позицији 183.15, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет
послодавца, у колони расходи из буџета, билансира се износ 50.961,36.
-На новоотвореној позицији 183.16, економска класификација 415 Накнаде трошкова за запослене, у
колони расходи из буџета, билансира се износ 12.000;
-На новоотвореној позицији 183.17, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони издаци из
осталих расхода, билансира се износ 4.000;
-На новоотвореној позицији 183.18, економска класификација 426 Материјал, у колони расходи из буџета,
билансира се износ 3.000, а у колони издаци из осталих расхода билансира се износ 4.000.

функција 830: Услуге емит овања и изд авашт ва
-На новоотвореној позицији 185.1, економска класификација 414 Социјална давања запосленима, у колони
расходи из буџета, билансира се износ 70.000, а у колони издаци из осталих прихода билансира се износ 286.000;
-На позицији 188, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони расходи из бу џета износ
200.000 замењује с износом 400.000.
После главе 4.9. додаје се нова глава:
4.10. Турист ичка организација Ариље

функција 473: т уризам
-На новоотвореној позицији 265, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених у
колони расходи из буџета, билансира се износ од 250.000;
-На новоотвореној позицији 266, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца,
у колони расходи из буџета билансира се износ 45.000;
-На новоотвореној позицији 267, економска класификација 421, Стални трошкови у колони расходи из
буџета, билансира се износ од 70.000;
-На новоотвореној позицији 268, економска класификација 422, Трошкови путовања, у колони расходи из
буџета, билансира се износ 20.000;
-На новоотвореној позицији 269, економска класификација 423, Услуге по уговору, у колони расходи из
буџета билансира се износ 425.000, а у колони издаци из осталих прихода износ 180.000;
-На новоотвореној позицији 270, економска класификација 424, Специјализоване услуге, у колони расходи
из буџета билансира се износ од 5.000;
-На новоотвореној позицији 271, економска класификација 426, Материјал у колони расходи из буџета,
билансира се износ од 35.000;
-На новоотвореној позицији 272, економска класификација 482, Порези, обавезне таксе и казне, у колони
издаци из осталих прихода билансира се износ од 5.000:

функција 473: укупно : у колони расходи из буџет а уноси се износ 850.000, у колони изд аци из
ост алих приход а уноси се износ 185.000, а у колони Укупно износ 1.035.000.
Члан 5.
Све остале измене у Одлуци о буџету општине Ариље за 2013. годину, а које се односе на укупне збирове
по врстама прихода и расхода по организационој, функционалној, економској класифакацији и класификацији по
изворима финансирања, аутоматски се усклађу ју са наведеним изменама.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље“
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 400-149/2013, 5. 7. 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. Предмет овог ребаланса је укључивање нових прихода и пренетих средстава по завршном рачуну
буџета за 2012. годину и усклађивање расхода између појединих корисника, функција и врста трошкова.
Предмет овог ребаланса нису ефекти примене нових закона које је донела Скупштина Републике Србије и
који су ступили на снагу од 30. маја. Реално је очекивати да ће примена закона довести до значајног смањења
прихода од пореза на зараде, али у овом тренутку тај ефекат се не може довољно прецизно одредити. По изради
извештаја о реализацији буџета за првих 6 месеци, располагаћемо са знатно прецизнијим показатељима о реалним
приходима буџета општине Ариље у 2013. години, што ће највероватније, бити предмет новог усклађивања прихода
и примања, расхода и издатака, кроз 2. ребаланс буџета за 2013. годину.
Нацртом Одлуке о 1. ребалансу буџета општине Ариље за 2013. годину, укупна буџетска средства заједно
са пренетим средствима по завршном рачуну за 2012. годину, за 16.670.354,09 динара. Поред пренетих средстава из
2012.која износе 6.500.403,50 (у чему пренета средства буџетских корисника чине 48.809,41), ово повећање
резултат је повећаних прихода по основу донација међународних организација у износу од 8.247.800 динара и
повећаних наменских трансфера од Републике за одређене пројекте, у износу од 1.038.960 динара, као и повећања
прихоода буџетских корисника (Народна библиотека и Туристичка организација Ариље) за 883.190,59 динара.
Образложења за поједине значајније промене у расходном делу су:
Општ инска управа:
-Повећање расхода на позицији 32, Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.000.000 динара
односи се на закључак Скупштине општине приликом усвајања буџета за 2013. годину, да се у 1. ребалансу повећају
издвајања за социјалну заштиту. Део тог закључка односио се и на повећање издвајања за стипендирање студената,
такође у износу од 1.000.000 динара. Како је у овом тренутку споран правни основ према коме би се ова средства
усмерила на повећање расхода код Фонда за финансијску подршку успешним ученицима и студентима, јер је
Скупштина усвојила финансијски план Фонда без тог увећаног износа, то се ова средства резервишу у оквиру текуће
буџетске резерве и могу се употребити одмах по усвајању новог финансијског плана (реално је да до промена
висине стипендија може доћи на јесен код удоношења финансијског плана Фонда за школску 2013/2014 гоодину);
-Повећање расхода на позицији 38, Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 400.000
односи се обавезу исплате јубиларних награда из претходних година за запослене у Општинској управи;
-Повећање расхода за куповину опреме за 130.000 на позицији 49, односи се на набавку једног компјутера
за потребе урбанистичке службе (50.000) и набавку одговарајућег уређаја за чување копија докумената на серверу
локалне мреже (тренутно се због застарелости опреме не могу сачувати резервне копије, те постоји опасност од
трајног губљења докумената). Вредност овог уређаја је око 80.000.динара.
-Повећање расхода на позицији 55, новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 1.000.000
динара резултат је нове обавезе за исплату раније одузете земље по основу Споразума о накнади изме ђу општине
Ариље (Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта) и власника земљишта;
-На позицијама 64 и 65 билансирани су расходи по основу пренетих обавеза за наменски утрошак
средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, а у висини неутрошених средстава по завршном рачуну;
-На позицији 79, билансирана су пренета неутрошена средства од 870.000 динара, убрана по основу
промене намене пољопривредног земљишта у 2012. години и предвиђена по Програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за потребе Идентификације парцела пољопривредног земљишта,
-Промене на одговарајућим позицијама у оквиру функције : 473: туризам, односе се на разграничење
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трошкова између Општинске управе која је до сада обављала послове везане за туризам, и Туристичке организације,
која постаје нови индиректни буџетски корисник. На позицији 90 код ове функције билансирана су средства од
30.000 за куповину фискалне касе, као услова да нови корисник почне убирати сопствене приходе.
Промене у оквиру функције 620: Развој заједнице резултат су реализације пројектних активности код
следећих пројеката:
Пројекат: Ариљска малина
Ребалансом се планира укупно повећање трошкова пројекта за 1.160.000 динара, на позицији Услуге по
уговору. Oдлуком о буџету општине Ариље за 2012. за реализацију пројектних активности на овом пројекту, било је
планирано 25.418.000, али је реализовано укупно 24.023.582,70 динара. Буџет за 2013. годину пројектован је са
претпоставком да ће пројектне активности у 2012. години бити реализоване на време. Међутим, дошло је до
кашњења у имплементацији пројекта, услед објективних околности које нису зависиле од менаџмента пројекта. Због
тога је са донатором потписан анекс уговора о донацији, на основу кога је време за реализацију пројектних
активности продужено за 3 месеца. Повећање планираних трошкова за реализацију пројектних активности у 2013.
последица је нереализованих активности и трошкова по том основу из 2012. године, а уклапа се у оквире планиране
буџетом пројекта.
Утрошена средства ће бити рефундирана у року од 45 дана од дана подношења финалног извештаја.

Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима
Повећање расхода на позицији 97, економска класификација 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета,
за 396.000, односи се на средства добија преко Комесаријата за избеглице крајем 2012. године и пренета по
завршном рачуну у 2013. годину;

Пројекат : Програм обука 2013.
Пројекат финансира SDC у оквиру HRMDP програма. Партнери на пројекту су општине Ариље и Чајетина.
Вредност пројекта је 15.692 CHF. Општина Ариље финансира 7.677, 28 CHF, општина Чајетина 175 CHF, а SDC
7.839,72 CHF.
У оквиру пројекта се организују обуке за раднике локалне самоуправе : Базе података, ГИС, Интернет,
Пословна комуникација и јавни наступи, Студије изводљивости, Планирање, изградња и легализација објеката.
Поред тога, обезбеђене су и котизације за учешће на екстерним семинарима. Кроз пројекат ће се урадити и база
података о обукама које су похађали радници Општинске управе.
Пројекат : Унапређење полож аја избеглих и ИРЛ лица у општ ини Ариље
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 се очекује уплата од овог пројекта у износу од 59.236 ЕУР (80%), или 6.812.140 динара , од чега ће кроз
реализацију пројектних активности у овој години бити потрошено 1.503.550 динара. Обавеза општине по основу
суфинансирања у 2013. години износи 4.230 ЕУР или 486.450 динара.
Циљ пројекта је да се реше стамбене потребе и пружи 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 912: основно образовање
-Повећана су издвајања за текући рад ОШ Крушчица, због рестриктивног планираеа трошкова за 2013.
годину, што ће угрозити редовно функционисање школе, првенствено због значајних трошкова који се издвајају за
превоз наставника;

функција 912: основно образовање
-Повећана су издвајања за СШ „Свети Ахилије“ за 600.000 из следећег разлога: школа је у 2013. годину
пренела значајне неизмирене обавезе за утрошену струју из претходног периода, због чега је са ЕПС -ом склопила
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уговор о отпису камате и ушла у репрограм дуга. Овогодишња обавеза за струју износи 1.600.000 динара (рата из
2012. и редовни трошкови у 2013. години). У случају да због недостатка средстава, школа не буде у могућности да
редовно месечно измирује обавезе, губи право на отпис камате.0

Промене на позицијама 128 и 132.1 код главе 4.2.: Месне зајед нице односе се на расподелу средстава
месног самодоприноса која су по завршном рачуну пренета из 2012. године.

Глава 4.5. Народ на библиот ека
-Промене на позицији 157, конто 414, Социјална давања запосленима односе се на средства за исплату
отпремнине за једног радника који одлази у пензију (193.000), солидарне помоћи у случају смрти члана уже
породице код једног радника (55.000) и солидарне помоћи у случају теже болести за 4 радника (укупно 140.000). На
истој позицији у колони издаци из сопствених прихода билансиран је износ од 96.000 који се односи на исплату
накнаде за време боловања до 30 дана.
-На позицији 167, конто 512 Машине и опрема, у колони издаци из сопствених прихода билансирана су
средства од 110.000 која су намењена за куповину 1 компјутера за библиотеку (20.000) и нове опреме за Градски
хор (93.000). Средства су прикупљена. Средства за компјутер су донација Дунав осигурања, а средства за Градски
хор донирале су локалне фирме и појединци.
Остале промене код корисника Народна библиотека односе се на унутрашњу прерасподелу појединих врста
трошкова у циљу реализације пројектних активности за средства која су добијена од Министарства културе и НСЗ и
то за 6 нових пројеката.
Министарство културе и информисања донело је Одлуку о суфинансирању пројеката :
„Ариље под окриљем Свет ог Ахилија“,
документарни филм, у чијој реализацији учествују ученици средње школе који у сарадњи са менторима (историчар,
новинар,сниматељ и монтажер) откривају историјске и културолошке к арактеристике настанка и развоја града
Ариља. Пројекат ће се изводити пет месеци. Његова укупна вредност је 198.527,19 рсд, од чега Министарство
обезбеђује 122.077,19 динара, намењених набавци опреме (дигитална камера, рачунари). Библиотека сноси
трошкове хонорара сарадницима, менторима.
„Инт ернет кут ак“
је пројекат који треба да осавремени опрему у библиотеци и да интернет учини доступним. Дигитална информација
и брзина информисања су неопходни за библиотеку. Пројекат траје три месеца, укупна вредност је 194.584,00
динара. Министарство културе одобрило је 154.584,00 динара за набавку опреме (планирана набавка 4 комплета).
Библиотека финансира хонорар за стручног сарадника за умрежавање опреме и за обуку корисника.
„Инт ернет ст раница библиот еке и д игит ализација завичајне грађе “
је пројекат чија је укупна вредност 201.714,00 динара. Пројекат траје шест месеци. Циљ је прикупити што више
грађе завичајног карактера, учинити је доступном за претраживање у електронској форми на сајту библиотеке.
Министарство културе издваја 161.714,00 динара за набавку одговарајуће опреме (скенер А3 формата, дигитални
фото-апарат). Библиотека сноси трошкове хонорара за стручне сараднике на изради сајта и датотеке.

„Конзервација и рест аурације камене пласт ике у и око Град ске галерије “
назив је пројекта за који је Министарство културе издвојило сва средства. Према стручној анализи саветнице Завода
за заштиту споменика културе РС, Емилије Пејовић, заштита археолошких артефаката (снимање, фотографисање,
чишћење, набавка хемикалија, конзервација, ангажовање стручног тима) износи 293.000,00 динара. Ова средства су
добијена на крају 2012. дине и пренета су по завршном рачуну у 2013. годину.
„Изливање скулпт уре Купач, вајара Срђана Симановића “,
Министарство културе финансира са 250.000,00 динара. Библиотека учествује у трошковима организовања изложбе
и трошковима транспорта скулптуре. На овој позицији рачунамо на учешће грађана и привреде у реализацији.

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 17 - Број 6

Национална служба запошљавања суфинансира пројекат:

„Јавни рад ови-Д игит ализација завичајне грађе“.
Народна библиотека ће на четири месеца ангажовати двоје радника са високом стручном спремом, чије ће плате и
доприносе ићи на терет Службе за запошљавање. Библиотека треба да обезбеди средства и опрему за рад.
Национална служба за запошљавање ће за реализацију овог пројекта издвојити 350.661,84 динара, а Народна
библиотека 8.000 сопствених средстава.

Глава 4.10. Турист ичка организација Ариље
Кроз овај ребаланс се у буџет уводи нови индиректни корисник, а предвиђени трошкови у оквиру ове
главе, обезбеђују функционисање новог корисника у периоду од 1. јула до краја године. Трошкови су усаглашени са
предложеним Финансијским планом Туристичке организације.

Обрађивач:
Одељење за привреду и финансије
-Одсек за буџет и трезор

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», бр.88/11), члана 4. Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/05, 116/08 и 111/09), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 129/07) и 39. Статута општине Ариље (« Сл. лист општине
Ариље» бр. 6/08 и 6/10 ),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛИКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.

У Одлуци о јавним паркиралиштима ( «Општински службени гласник» број 10/2012 ) члан 2. мења се и
гласи:
„За вршење послова из члана 1. Одлуке о јавним паркиралиштима
(«Општински службени гласник» број
10/2012) Скупштина Општине Ариље овлашћује Јавно комунално предузеће «Зелен» Ариље.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ариље.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 346 - 9/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33 став 1 тачка 5. и члана 42. став 2,3 и 5 Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“,бр.111/09,92/11 и 93/12), члана 10,11. и 12. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр.98/10), члана 20. став 1 тачка 19. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр.129/07) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник
општине Ариље“, бр.6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.
У члану 3. после става 1. додаје се тачка 1а. која гласи:
„предлаже председнику Општине Ариље доношење Одлуке о проглашењу -укидању ванредне ситуације на
територији општине Ариље“;

Члан 2.
У члану 3. став 1. после тачке 3. додаје се нова тачка 3а. која гласи:
„руководи и координира спровођењем мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући
у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација“;

Члан 3.
У члану 3. став 1 тачка 6. после речи „мерама“ додају се речи:
„за смањење ризика од катастрофа“;

Члан 4.
У члану 3. став 1. тачка 13. мења се и гласи:
„израђује предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду и спроводи годишњи план рада, као
и подноси их Скупштини општине на усвајање“;
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Члан 5.
У члану 3. став 1 тачке 7. после речи „организацију“ додаје се реч:“система“;

Члан 6.
У члану 3. став 1. после тачке 7. додаје се нова тачка 7а. која гласи:
„наређује приправност -спремност за ванредне ситуације“;

Члан 7.
У члану 3. став 1. тачка 14. мења се и гласи:
„Именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима“;

Члан 8.
У члану 3. став 1. после тачке 14. додаје се тачка 14а. која гласи:
„разматра и даје мишљење по извештајима и другим питањима из области заштите и спасавања ( цивилне
заштите)“;

Члан 9.
У члану 5. после става 1 додају се нови ставови 2,3,4. и 5.који гласе:
„Дужност команданта, заменика команданта, начелника и чланова Штаба из члана 4.став 1.тачке 1. до 19.
траје од дана избора, постављења, именовања, распоређивања и даном достављања предлога за представника
надлежне службе.
Дужност команданта, заменика команданта, начелника и чланова Штаба из члана 4. тачка 1. до 1 9.
престаје даном престанка дужности, разрешења, именовања, распоређивања на другу дужност, престанка дужности
по другом основу и достављања измењеног предлога за представника надлежне службе.
Решење о одређивању дужности у Штабу командант Штаба доноси у складу са чланом 4. Одлуке.
Решење о укидању дужности у Штабу, командант Штаба доноси у складу са чланом 4. Одлуке“.

Члан 10.
У члану 6. став 1. после речи „о раду“ додаје се“ израћује предлог годишњег плана рада и годишњи
извештај о раду“.

Члан 11.
Члан 4. став 3 Одлуке мења се и гласи „Начелник општинског штаба за ванредне ситуације је представник
подручне организационе јединице надлежне службе“
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 020 - 52/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/09, 92/11 и 93/12),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
(„Службени гласник општине Ариље“, бр. 6/08 и 6/10)
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.
У члану 3. став 1.Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Ариље,
после алинеје 5. додаје се нова алинеја која гласи:
„-разматра и усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације“

Члан 2.
У члану 5. у четвртој алинеји додаје се:
„- и укидању ванредне ситуације у општини Ариље“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 020 - 53/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав ПетровиЋ

На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11), 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 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Раду Ковачевићу из Миросаљаца, са Изборне листе Двери за живот Србије - Двери Ариље,
престаје мандат одборника у Скупштини општине Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Обра злож е њ е
Раде Ковачевић је 17. 6. 2013. године, поднео писану оставку на функцију одборника Скупштине Ариље.

Именовани је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 6. маја 2013.
године, са Изборне листе листе Двери за живот Србије - Двери Ариље.

Према члану 46. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које је
изабран, подношењем оставке. Скупштина општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао
мандат.

Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду, у року од 48 сати од дана
доношења решења.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 112-58/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11), 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 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Миловану Стаменићу из Ступчевића, са Изборне листе Покренимо Ариље - Томислав
Николић - Српска напредна странка - Нова Србија - Демократска странка Србије, престаје мандат одборника у
Скупштини општине Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Обра злож е њ е
Милован Стаменић је на 10. садници Скупштини општине Ариље од 5. 7. 2013. године, поднео усмено
оставку на функцију одборника Скупштине из разлога што је изабран за члана Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Ариље.

Именовани је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 6. маја 2013.
године, са Изборне листе Покренимо Ариље - Томислав Николић - Српска напредна странка - Нова Србија Демократска странка Србије.

Према члану 46. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које је
изабран, подношењем оставке. Пошто је оставка поднета усмено, Скупштина без одлагања, на истој седници
утврђује да је одборнику престао мандат.

Са свега напред навед еног одлучено је као у диспозитиву решења.

Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду, у року од 48 сати од дана
доношења решења.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 112-67/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. тачка 10. и члана 39. став 2. а у вези са чланом 38. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. тачка 10. и члана 51. став 2. а у вези са чланом 48. став
1. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. јула 2013. године, већином гласова од укупног
броја одборника, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
о избору заменика председника Скупштине општине Ариље

I

БИРА СЕ Бранислава Ћирковић, из Погледи, за заменика председника Скупштине општине Ариље.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".

Образлож ење
Дана 5. 7. 2013. године, 13 одборника Скупштине општине Ариље писаним поднеском предложило је
кандидата Браниславу Ћирковић за заменика председника Скупштине општине Ариље.

Према члану 39. став 2. а у вези са чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи и члану 51. став 2. а у
вези са чланом 48. став 1. Статута општине Ариље, заменик председник Скупштине општине, на предлог најмање
1/3 одборника, бира се из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.

Према извештају Комисије о утврђивању резултата гласања за избор заменика председника Скупштине
општине , за Браниславу Ћирковић гласало је 18 одборника, што представља већину од укупно 34. одборника
Скупштине општине Ариље.

Са свега напред изнетог доноси се Решење као у диспозитиву.

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 24 - Број 6

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
Скупшт ина општ ине
01 број 112- 67/2013, 5. 7. 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
34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09 и 93/12), и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, разматрала је Годишњи извештај о
раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље у 2012. години, и донела

Р ЕШ ЕЊ Е
о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље
у 2012. години

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље
у 2012. години, који је донео Општински штаб за ванредне ситуације општине Ариље на седници одржаној 1. 3.
2013. године.
II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 020 - 55/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 25 - Број 6

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), а у вези са чланом
34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09 и 93/12), и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, разматрала је Годишњи план рада
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље за 2013. годину, и донела
Р ЕШ ЕЊ Е
о давању сагласности на Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље за
2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље за
2013. годину, који је донео Општински штаб за ванредне ситуације општине Ариље на седници одржаној 1. 3. 2013.
године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариљ е".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 020 - 56/2013, 5. 7. 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 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, разматрала је Извештај о раду
Општинске управе општине Ариље за 2012. годину, и донела

Р ЕШ ЕЊ Е
о прихватању Извештаја о раду Општинске управе
општине Ариље за 2012. годину

I

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 26 - Број 6

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Ариље за 2012. годину, са захтевом да
Општинска управа ефикасније ради на доношењу Генералног плана, да побољша ефикасност рада својих служби, а
посебно урбанистичке службе, грађевинске инспекције и других инспекција, као и да успостави поштовање
Правилника о коришћењу службених моторних возила.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 020 - 54/2013, 5. 7. 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 6/2011),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, разматрала је Извештај о раду
Општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од 1. 1. 2012. до 31.12. 2012.године, и донела

Р ЕШ ЕЊ Е
о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од 1. 1.
2012. до 31.12. 2012.године

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од 1.
1. 2012. до 31.12. 2012.године, заведен под бројем ЈП. 1/2013 од 29. 4. 2013. године, са захтевом да Општинско јавно
правобранилаштво побољша ефикасност и квалитет свога рада.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 27 - Број 6

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 021-1/2013, 5. 7. 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
34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09 и 93/12), и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, разматрала је Годишњи извештај о
раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље у 2012. години, и донела
Р ЕШ ЕЊ Е
о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље
у 2012. години

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље
у 2012. години, који је донео Општински штаб за ванредне ситуације општине Ариље на седници одржаној 1. 3.
2013. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 28 - Број 6

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 020 - 55/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 14. Одлуке о
осниваљу Туристичке организације општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 10/2012), и члана 39.
Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010)
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, разматрала је Програм рада и
Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за период 1. 7.- 31. 12. 2013. године, и донела
Р ЕШ ЕЊ Е
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за
период 1. 7.- 31. 12. 2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за
период 1. 7.- 31. 12. 2013. године, који је донео Привремени Управни одбор Туристичке организације дана 14. 6.
2013. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 332-7/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 29 - Број 6

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39.
Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010)
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5. 7. 2013. године, разматрала је Одлуку о измени и
допуни Финансијског плана Дечијег вртића за 2013. годину, и донела

Р ЕШ ЕЊ Е
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана Д ечијег вртића за 2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана Дечијег вртића за 2013. годину, који
је донет 26. 6. 2013. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 400-146/2013, 5. 7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 26. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), и члана 39. Статута општине
Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 ),

Скупштина општине Ариље на 10. седници одржаној 5.7.2013.године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 30 - Број 6

I
Образује се Комисија за именовање директора јавних предузећа општине Ариље.

Комисија има председника и четири члана.

II
У Комисију за именовање директора јавних предузећа општине Ариље именују се:

1. Ружица Чемерикић, дипломирани економиста,за председника
2. Бранко Видић, дипломирани инжењер пољопривреде,за члана
3. Mирко Дабовић, дипломирани инжењер пољопривреде,за члана
4. Весна Ђајић, дипломирани економиста, за члана
5. Милијанко Митровић, дипломирани грађевински инжењер, за члана, на предлог СКГО

III
Мандат Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Ариље траје 3 године.

IV
Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за именовање директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Ариље, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима.
Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спровести изборни
поступак.Након тога сачиниће листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и записник о
изборном поступку и истовремено га доставити Општинској управи општине Ариље, ради припреме предлога акта о
именовању директора.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 112-60/13, 5. 7. 2013.године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 31 - Број 6

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 36. Оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ Ариље („Службени гласник општине Ариљ е" број 2/2013) и члана 39. тачка 9. Статута општине
Ариље („Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5.7. 2013. године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
о именовању чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље:

представници оснивача:

1. Коса Косић, дипломирани економиста, за председника
2. Обрад Стојић, дипломирани инжењер металургије, за члана

представник запослених:

3. Горица Павловић, дипломирани инжењер шумарства, за члана

II
Председник и чланови Надзорног одбора из тачке I овог Решења именују се на период од 4 године.

III
Даном ступања на снагу овог Решења престаје са радом Управни одбор Јавног комуна лног предузећа
„Зелен“ именован Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-102/12 од 16.7.2012. године и Решењем
Скупштине општине Ариље 01 број 112-175/12, 29.12. 2012. године.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље.

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 32 - Број 6

Обра злож е њ е
Према члану 12. Закона о јавним предузећима, надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе има три члана.

Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа именује орган одређен статутом јединице
локалне самоуправе, под условима, на начин и по поступку утврђеним овим законом.

Члан 13. у ставу 2. наведеног Закона прописује да се чланови надзорног одбора именују на период од
четири године, с тим да се један члан именује из реда запослених.

Чланом 36. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље и чланом 39. тачком 9. Статута
општине Ариље прописано је да Скупштина општине именује надзорни одбор јавних предузећа.

Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог 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
Скупшт ина општ ине
01 број 112- 63/2013, 5.7.2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ

Страна 33 - Број 6

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 40. Оснивачког акта Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 2/2013) и члана 39. тачка 9. Статута
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 10. седници одржаној 5.7.2013. године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
о именовању чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ариље

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ариље:

представници оснивача:

1. Милован Стаменић, дипломирани економиста, за председника
2. Милева Бојовић, дипломирани економиста, за члана

представник запослених:

3. Славољуб Богићевић, дипломирани грађевински инжењер, за члана

II
Председник и чланови Надзорног одбора из тачке I овог Решења именују се на период од 4 године.

III
Даном ступања на снагу овог Решења престаје са радом Управни одбор Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу“ Ариље именован Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-106/12 од 16.7.2012. године.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље.

Обра злож е њ е

Према члану 12. Закона о јавним предузећима, надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач је диница
локалне самоуправе има три члана.

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ
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Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа именује орган одређен статутом јединице
локалне самоуправе, под условима, на начин и по поступку утврђеним овим законом.

Члан 13. у ставу 2. наведеног Закона прописује да се чланови надзорног одбора именују на период од
четири године, с тим да се један члан именује из реда запослених.

Чланом 40. Оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ариље и чланом 39. тачком 9.
Статута општине Ариље прописано је да Скупштина општине именује надзорни одбор јавних предузећа.

Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог 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
Скупшт ина општ ине
01 број 112-64/2013, 5.7. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/09 и 52/11), 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 10. седници одржаној 5.7.2013. године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
о разрешењу и именовању члана Управниг одбора
Дечијег вртића Ариље

I
РАЗРЕШАВА СЕ Радомир Василијевић дужности члана Управниг одбора Дечијег вртића Ариље, због поднете
оставке.

8. јула 2013. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТ ИНЕ АРИЉЕ
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II
ИМЕНУЈЕ СЕ Благоје Радељић за члана Управног одбора Дечијег вртића Ариље, као представник јединице
локалне самоуправе.

III
Члану Управног одбора из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата чланова Управног одбора
Дечијег вртића именованих Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-103/2012 од 16.7. 2012. године

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.
V
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље.

Обра злож е њ е
Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања.

Члан 55. истог Закона прописује да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека
мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана.

С обзиром да је Радомир Василијевић поднео оставку на функцију члана Управног одбора Дечијег вртића
Ариље, то је одлучено као у диспозитиву овог Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупшт ина општ ине
01 број 112- 52/2013, 5.7.2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

