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На  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Сл.  гласник  РС'',  број  129/07  и
83/2014), члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' број 51/09), члана 60. Статута
општине Ариље (“Сл. гласник општине Ариље”, број 6/8, 6/10 и 5/14) и члана 9.  Одлуке о
начину  и  поступку  доделе  средстава  из  буџета  општине  Ариље  за  програме  од јавног
интерса које реализују удружења  (“Сл.  гласник општине Ариље”, број  7/17),  Општинско
веће општине Ариље на 35. седници одржаној дана 17.  04. 2018.  године доноси

РЕШЕЊЕ

о утврђивању приоритета за које се расписује јавни конкурс за финансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења

Члан 1.
Утврђују  се  приоритетне  области  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса  која
реализују удружења, из буџета Општине Ариље за 2017 годину:

 Приоритет 1: Развој малих и средњих предузећа,  Рурални развој,  Култура,  Развој
туризма, Развој спорта, помоћ старима.

 Приоритет  2:  Социјална  заштита,  борачко инвалидска  заштита,  заштита  лица  са
инвалидитетом,  друштвена  брига  о  деци,  подстицање  наталитета, здравствена
заштита.

 Приоритет 3: Демографска политика, заштита животне средине

Члан 2.

У 2018 години се неће финансирати програми од јавног интереса која реализују удружења
у областима које нису наведене у члану 1. овог Решења.

Члан 3.
У случају да у некој обалсти не буде пријављен довољан број програма за која се могу
утрошити  распоређена  средства,  иста  се  могу  пренети  на  другу  област  у  складу  са
Решењем које доноси Председник општине.

Члан 4.
Обавезује  се Председник општине Ариље да приликом расписивања Јавног конкурса  за
финансирање  програма  удружења дефинише  критеријуме  за  бодовање  пријављених
програма у складу са приоритетима утврђеним у члановима 1. и 2. овог Решења.

Члан 5.
Решење објавити у  „Службеном гласнику општине Ариље“.

Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Ариље. 

Република Србија
Општина Ариље
Општинско веће
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        ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

            Зоран Тодоровић
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