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1.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број  129/07 и 54/11),  Скупштина  општине 

Ариље,  на 5. седници  одржаној 29. 12.  2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

I
  ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине:

-  Милану  Радојичићу, 1949. год. пољопривредник, из Трешњевице, са Изборне листе  Покренимо Ариље - Томислав Николић - 
Српска напредна странка - Нова Србија - Демократска странка Србије. 

II
  Мандат одборнику из тачке  I почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата сазива Скупштине 

општине Ариље која је конституисана 30. јуна 2012. године. 

III
Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

О  б р а з л о ж е њ е
 На 4. седници Скупштине општине Ариље која је одржана 6. 11. 2012. године утврђено је, сходно члану 46. Закона о 

локалним изборима, да је Милети Јовановићу, због поднете оставке, престао мандат одборника у Скупштини општине Ариље.
Комисија за административна питања је утврдила да је Изборна комисија општине Ариље,  Решењем 01 број 013-15/12, од 

20. 11. 2012. године, доделила  мандат одборника Милану Радојичићу из Трешњевице, првом следећем кандидату са Изборне листе 
Покренимо Ариље - Томислав Николић - Српска напредна странка - Нова Србија - Демократска странка Србије, припаднику Српске 
напредне странке. 

Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверање да је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље. 
Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат.

Са свега напред изнетог Комисија за административна питања је предложила Скупштини општине Ариље да потврди мандат 
наведеном одборнику. 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду, у року од 48 
часова од дана доношења овог решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине 

01 број 020 - 40/12, 29.12. 2012. године
                                     Председник Скупштине општине,

                                         Драгиша Терзић

2.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12. 2012. године, донела је

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ AРИЉЕ  ЗА 2013. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Текући приходи и примања                                                                456.470.000
Примања од продаје нефинансијске имовине                                            -
Текући расходи                                                        359.783.000
Издаци за набавку нефинансијске имовине                                         64.355.000
Буџетски суфицит                                                                                   32.332.000

     
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине                                                       --
Примања од задуживања                                                                                     --
Пренета неутрошена средства из претходних година                          --
Издаци за отплату главнице                                                                    17.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине 15.332.000
Нето финансирање                                                                                  -32.332.000

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 динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 456.470.000
1. Порески приходи 7 223.010.000

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
711 и 712

(осим 71118)
190.505.000

1.2. Порез на имовину 713 32.505.000
-Порез на имовину 71312 18.000.000
-Порез на наслеђе и поклон 71331 2.500.000
-Порез на капиталне трансакције 71342 12.000.000
-Други периодични порези на имовину 71361 5.000
1.3. Остали порески приходи --
2. Непорески приходи 233.460.000
2.1. Таксе , 20.252.000
2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716, 7415 18.002.000
2.1.2. Локалне административне таксе 7422 1.400.000
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2.1.3. Боравишна такса 714552 250.000
2.2. Накнаде 7145, 7415,7422 23.255.000
2.3. Приходи настали употребом јавних средстава 43.345.497
-Приходи од камате 700.000
-Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у 
државној својини и у својини ЈЛС

7421 1.500.000

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

7423 38.374.000

      -Од тога: приходи од продаје добара и услуга 
       индиректних буџетских корисника

38.124.000

-Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 2.771.497
2.4 Самодопринос 711180 4.400.000
2.5. Донације и трансфери 138.177.503
-Донације од међународних организација 732 11.318.000
-Донације иТрансфери од другог нивоа власти 733 126.859.503
2.6. Остали непорески приходи 4.030.000
-Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 200.000
-Мешовити и неодређени приходи 7451 2.500.000
-Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 1.330.000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 812 -
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 424.138.000
1. Текући расходи 359.783.000
1.1. Расходи за запослене 41 138.336.700
1.2. Коришћење роба и услуга 42 139.019.300
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови        задуживања 44 8.000.000
1.4. Субвенције 45 1.900.000
1.5. Трансфери 46 38.197.000
1.6. Социјална заштита из буџета 47 12.090.000
1.7. Остали расходи 48 и 49 22.240.000
      -У чему: Средства резерви 49 7.300.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 64.355.000
3. Буџетски суфицит - дефицит 32 32.332.000

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
Неутрошена средства из претходних година 321 0
Укупно 0
Издаци за отплату главнице дуга 61 17.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине 62 15.332.000
Укупно 32.332.000
Нето финансирање -32.332.000

Члан 2.
Буџетски суфицит у износу од 32.332.000 динара употребиће се за отплату главнице по основу узетих кредита код пословних банака у 
износу од 17.000.000 и куповину нефинансијске имовине (учешће у капиталу Регионалне депоније „Дубоко“ и ЈП „Рзав“) у износу од 
15.332.000 динара.

Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од  7.000.000 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.

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 2013.  години средства из развојне помоћи Европске уније  у износу од 91.058 ЕУР, односно 10.472.000 
динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 0,00 ЕУР, односно 0,00 динара за следеће пројекте:

Пројекат
Средства ЕУ у 2013. години Средства за суфинансирање у 2013. у РСД

У ЕУР У РСД
„Малинe преко границе“ 19.745 2.271.000 -
„Ариљска малина“ 71.313 8.201.000 -
Укупно: 91.058 10.472.000

Члан 6.
У буџету општине Ариље у 2013. години се не планирају примања од нових задуживања.

Члан 7.
Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2013. и наредне две године, а исказани су у табели капиталних пројеката.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ ОД 2013.-2015. ГОДИНЕ
Табела 3

у 000 динара
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укупно сви пројекти: 454.750 55.000 18.300 18.300 50.250 125.000 125.000 81.200

П
р

и
о

ри
те

т

Назив 
капиталног 

пројекта

Година 
почетка 
финанси

рања 
пројекта

Година 
завршетк

а 
финанси-

рања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализо-
вано до 

2011 године

Обезбе-ђено 
у буџету 

2012

Процена 
извршења 
до краја 

2012

2013. 2014. 2015.
Након 
2015.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Реконструкција 
општинских 
путева првог и 
другог реда и 
улица

2011 2015 200.000 40.000 15.000 15.000 27.000 35.000 40.000 43.000

2. Мост у Вранама 2014 2015 80.000 0 0 0 0 40.000 40.000 0 

3.

Реконструкција 
градског трга и 
улице Светог 
Ахилија

2013 2016 100.000 0 0 0 2.000 30.000 40.000 28.000

4.

Повезивање 
канализационог 
колектора у 
један систем

2011 2018 40.650 15.000 3.300 3.300 2.150 5.000 5.000 10.200

5.

Изградња 
магистралног 
водовода за 
Латвицу, 
Церову и 
Миросаљце

2013 2014 34.100 0 0 0 19.100 15.000 0 0 

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

Екон.
клас.

Ред.
број

ОПИС

Износ у динарима

2013. 2014. 2015.

511 А. Капитално одржавање зграда и објеката

Дечји вртић - 890.000 -

511323 Асфалтирање дворишта Дечјег вртића 690.000

511323 Прекривање зиданог објекта Дечјег вртића 200.000

Народна библиотека - 2.200.000 -

511321 Капитално одржавање зграде Биоскопа-кров - 2.000.000 -

511321 Капитално одржавање зграда-Галерија - 200.000 -

ЈП „Дирекција за изградњу“ 10.210.000 - -

511321 Реконструкција пословне зграде 410.000 - -

511400 Израда урбанистичких планова 2.800.000 - -

Б. Земљиште

541110 Откуп земљишта за путеве и улице 7.000.000 - -

В. Машине и опрема

Општинска управа 1.500.000 200.000 150.000

512210 Канцеларијска опрема 100.000 100.000 100.000

512220 Рачунарска опрема 100.000 100.000 50.000

512810 Опрема за јавну безбедност 1.300.000 - -

Дечји вртић 779.000 - -

512212 Уградна опрема-тракасте завесе 439.000 - -

512221 Рачунарска опрема 100.000 - -

512251 Клима уређаји за објекат у Основној школи 240.000 - -

Народна библиотека 1.016.000 1.200.000 1.100.000

512211 Намештај-витрине за Библиотеку 120.000 - -
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5122 Административна опрема за књижару 500.000 - -

512221 Административна опрема-рачунари 70.000 150.000 130.000

512631 Опрема за културу-панои 70.000 - -

512631 Опрема за културу-ношње за КУД 123.000 230.000 70.000

512631
Опрема  за  културу-ношња  за  певаче  „Прво  зрно 
сунцокрета“

40.000 70.000 100.000

512631 Опрема за културу-ношње за Хор 93.000 150.000 100.000

515121 Књиге у библиотеци 450.000 600.000 700.000

ЈП „Дирекција за изградњу“ 150.000 - -

512220 Рачунарска опрема 150.000 - -

Г. Капитални трансфери осталим нивоима власти

Дом здравља Ариље 400.000 5.000.000 -

4632 Опрема за саобраћај 400.000 - -

Медицинска опрема-ултразвук 5.000.000 -

Основна школа Ариље - 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 Латвица 950.000 3.300.000 -

4632 Замена школског крова на школи у Латвици 950.000

4632 Асфалтирање школског  игралишта у  Трешњевици - 2.700.000 -

4632 Административна опрема - 600.000 -

Основна школа Крушчица - 1.520.000 -

4632 Административна опрема 220.000

4632 Опрема за образовање 1.300.000

Основна школа Бреково 980.000 2.990.000 -

4632 Замена крова на матичној школи у Брекову - 2.500.000 -

4632 Опрема за саобраћај-лизинг 980.000 490.000

Средња школа Ариље - 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 2.500.000

4632 Кабинет за физику 1.000.000

4632 Кабинет за хемију 1.000.000

4632 Кабинет за биологију - 1.000.000

Центар за социјални рад 53.000 53.000 54.000

4632 Административна опрема 53.000 53.000 54.000

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.

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
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поз. конто  опис конта планирано

 Б  У  Џ  Е  Т  С  К  И      П  Р  И  Х  О  Д  И  
класа  7     ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  
 71 Порези 253.167.000,00
1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 194.900.000,00
1.1 7111 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 194.900.000,00
1.1.1 71111 Порез  на зараде 159.000.000,00

1.1.2 71112 Порез на приходе од самосталних делатности 14.000.000,00

1.1.3 71114 Порез на приходе од имовине 6.500.000,00

1.1.4 71118 Самодоприноси 4.400.000,00

1.1.5 71119 Порез на друге приходе 11.000.000,00

2 712 Порез на фонд зарада 5.000,00
3 713 Порез на имовину 32.505.000,00
3.1 7131 Периодични порези на непокретности 18.000.000,00
3.1.1 71312 Порез на имовину 18.000.000,00

3.2 7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2.500.000,00
3.2.1 71331 Порез на наслеђе и поклон 2.500.000,00

3.3 7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 12.000.000,00
3.3.1 71342 Порез на капиталне трансакције 12.000.000,00

3.4 7136 Други периодични порези на имовину 5.000,00
3.4.1 71361 Порез на акције на име и уделе 5.000,00

4 714 Порез на добра и услуге 13.757.000,00
4.1 7144 Порези на појединачне услуге 1.000,00
4.1.1 71443 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 1.000,00

4.2 7145 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се ... 13.756.000,00
4.2.1 71451 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 11.000.000,00

4.2.1.1 714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила… 6.000.000,00

4.2.1.2 714514 Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила 5.000.000,00

4.2.2 71454 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 2.500.000,00

4.2.2.1 714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 500.000,00

4.2.2.2 714547 Накнада за загађивање животне средине 2.000.000,00

4.2.3 71455 Концесионе накнаде и боравишне таксе 250.000,00

4.2.3.1 714552 Боравишна такса 250.000,00

4.2.4 71456 Општинске и градске накнаде 5.000,00

4.2.5 71457 Општинске и градске комуналне таксе 1.000,00

5 716 Други порези 12.000.000,00
5.1 7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 12.000.000,00
5.1.1 71611 Комунална такса на фирму 12.000.000,00

 73 Донације и трансфери 119.677.503,00
6 732 Донације од међународних организација 11.318.000,00
6.1 7321 Текуће донације од међународних организација 11.318.000,00
6.1.1 73215 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 11.318.000,00

7 733 Трансфери од других нивоа власти 108.359.503,00
7.1 7331 Текући трансфери од других нивоа власти 108.359.503,00
7.1.1 73315 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 108.359.503,00

7.1.1.1 733151 Ненаменски трансфери од Реублике у корист нивоа општина 86.829.503,00

7.1.1.3 733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 21.530.000,00

 74 Други приходи 25.671.497,00
8 741 Приходи од имовине 8.550.000,00
8.1 7411 Камате 700.000,00
8.1.1 74115 Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина 700.000,00

8.2 7415 Закуп непроизведене имовине 7.850.000,00
8.2.1 74152 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 250.000,00

8.2.2 74153 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 7.600.000,00

8.2.2.1 741531 Комун. такса за коришћ. простора на јавним површинама или испред посл. простора … 600.000,00

8.2.2.3 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 7.000.000,00

9 742 Приходи од продаје добара и услуга 11.650.000,00
9.1 7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг. 1.500.000,00
9.1.1 74215 Прих. од прод. добара и услуга или закупа од стр. трж.орг. у корист нивоа општ 1.500.000,00

9.2 7422 Таксе и накнаде 9.900.000,00
9.2.1 74225 Таксе у корист нивоа општина 9.900.000,00

9.2.1.1 742251 Општинске административне таксе 1.400.000,00

9.2.1.2 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 8.500.000,00

9.3 7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржиш. јединице 250.000,00
9.3.1 74235 Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга... 250.000,00
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10 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 2.771.497,00
10.1 7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 2.771.497,00

10.1.1 74332 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа републике 2.600.000,00

10.1.2 74335 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина 171.497,00

11 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 200.000,00
12 745 Мешовити и неодређени приходи 2.500.000,00

 77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.330.000,00
13 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.200.000,00
14 772 Меморандумске ставке за рефунд. расхода из претходне године 130.000,00

   КЛАСА 7 - укупно: 399.846.000,00

Б У Џ Е Т С К И     П Р И Х О Д И  -  у к у п н о 399.846.000,00

О С Т А Л А   П Р И М А Њ А    Б У Џ Е Т С К И Х     К О Р И С Н И К А  
поз.  корисник     -извор прихода планирано

  Дечји вртић  
20  04  Сопствени приходи: 27.504.000,00
20.1               -приходи од услуга за целодневни боравак деце 26.674.000,00
20.2               -приходи од продаје добара и услуга (излети и рођендани) 580.000,00
20.3              - приходи од продаје тендерске документације 20.000,00
20.4              - приходи од рефунд. радника за топли оброк 135.000,00
20.5               -приходи од уплата за осигурање деце 95.000,00
21  07  Донације од осталих нивоа власти 6.500.000,00
21.1               -приходи од Министарства за припремни предшколски програм 4.500.000,00
21.2               -приходи од рефундација боловања и породиљског одсуства 2.000.000,00

  Дечји вртић:  укупно 34.004.000,00

  Народна библиотека  
24  04  Сопствени приходи: 820.000,00
24.1               -приходи од чланарине библиотеке 100.000,00
24.2               -приходи од продаје биоскопских улазница 500.000,00
24.3               -приходи од продаје позоришних карата 150.000,00
24.4               -приходи од издавања простора 70.000,00

  Народна библиотека:  укупно 820.000,00

  ЈП Дирекција за изградњу  
28  04  Сопствени приходи: 9.800.000,00
28.1              - приходи од учешћа грађана за изградњу путева 2.000.000,00
28.2              - приходи од накнаде за прикључке за воду 1.500.000,00
28.3              - приходи од учешћа грађана за воду и канализацију 3.300.000,00
28.4              - приходи од грађана за урбанистичке пројекте 200.000,00
28.5              - приходи спортске хале 2.000.000,00
28.6              - приходи од издавања земљишта у закуп 600.000,00
28.7               -остали сопствени приходи 200.000,00
29  07  Донације од осталих нивоа власти 12.000.000,00

29.1              - приходи од Министарства пољопр. шум. и  водопривреде 12.000.000,00

  ЈП Дирекција за изградњу:  укупно 21.800.000,00

О С Т А Л А   П Р И М А Њ А  -  у к у п н о 56.624.000,00

  П Р И Х О Д И    и    П Р И М А Њ А - укупно: 456.470.000,00

пози-
ција

конто опис конта
расходи

из буџета
издаци из 

остал. прих.
укупна

средства

 Р  А  С  Х  О  Д  И     И  З     Б  У  Џ  Е  Т  А    
раздео 1:  Скупштина општине  

  функција 111:   извршни и законодавни органи    
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.832.000,00  2.832.000,00
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 507.000,00  507.000,00
3 414 Социјална давања запосленима 100.000,00  100.000,00
5 421 Стални трошкови 85.000,00  85.000,00
6 422 Трошкови путовања 80.000,00  80.000,00
7 423 Услуге по уговору 3.000.000,00  3.000.000,00
9 426 Материјал 400.000,00  400.000,00
10 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000,00  100.000,00
11 482 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00  5.000,00
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  функција 111:   укупно 7.109.000,00  7.109.000,00

  извори финансирања за функцију 111:    
  01  Приходи из буџета 7.109.000,00   

  извори финансирања за функцију 111:   укупно 7.109.000,00   

  раздео 1:  укупно 7.109.000,00  7.109.000,00

раздео 2:  Општинско веће,  Председник општине  

  функција 111:   извршни и законодавни органи    
12 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.330.000,00  5.330.000,00
13 412 Социјални доприноси на терет послодавца 955.000,00  955.000,00
14 414 Социјална давања запосленима 100.000,00  100.000,00
15 415 Накнаде трошкова за запослене 120.000,00  120.000,00
17 421 Стални трошкови 230.000,00  230.000,00
18 422 Трошкови путовања 150.000,00  150.000,00
19 423 Услуге по уговору 600.000,00  600.000,00
20 424 Специјализоване услуге 50.000,00  50.000,00
21 426 Материјал 900.000,00  900.000,00
22 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000,00  200.000,00
23 482 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00  5.000,00

  функција 111:   укупно 8.640.000,00  8.640.000,00

  извори финансирања за функцију 111:    
  01  Приходи из буџета 8.640.000,00   

  извори финансирања за функцију 111:   укупно 8.640.000,00   

  раздео 2:  укупно 8.640.000,00  8.640.000,00

раздео 3:  Општинско јавно правобранилаштво  

  функција 160:   опште јавне услуге некласификоване на другом месту   
24 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.367.000,00  1.367.000,00
25 412 Социјални доприноси на терет послодавца 245.000,00  245.000,00
26 414 Социјална давања запосленима 55.000,00  55.000,00
28 421 Стални трошкови 25.000,00  25.000,00
29 422 Трошкови путовања 35.000,00  35.000,00
30 423 Услуге по уговору 30.000,00  30.000,00
31 426 Материјал 50.000,00  50.000,00

  функција 160:   укупно 1.807.000,00  1.807.000,00

  извори финансирања за функцију 111:    
  01  Приходи из буџета 1.807.000,00   

  извори финансирања за функцију 111:   укупно 1.807.000,00   

  раздео 3:  укупно 1.807.000,00  1.807.000,00

раздео 4:  Општинска управа  

 глава 4.1:  Општинска управа    
  функција 040:   породица и деца    
32 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.300.000,00  3.300.000,00

  функција 040:   укупно 3.300.000,00  3.300.000,00

  извори финансирања за функцију 040:    
  01  Приходи из буџета 3.300.000,00   

  извори финансирања за функцију 040:   укупно 3.300.000,00   

  функција 130:   опште услуге    
  Општинска управа    

33 411 Плате, додаци и накнаде запослених 25.500.000,00  25.500.000,00
34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.565.000,00  4.565.000,00
36 414 Социјална давања запосленима 1.000.000,00  1.000.000,00
37 415 Накнаде трошкова за запослене 350.000,00  350.000,00
38 416 Награде запосленима и ост. посебни расходи 250.000,00  250.000,00
39 421 Стални трошкови 5.900.000,00  5.900.000,00
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40 422 Трошкови путовања 400.000,00  400.000,00
41 423 Услуге по уговору 1.900.000,00  1.900.000,00
42 424 Специјализоване услуге 30.000,00  30.000,00
43 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00  500.000,00
44 426 Материјал 1.400.000,00  1.400.000,00
46 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00  100.000,00
47 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000,00  10.000,00
49 512 Машине и опрема 200.000,00  200.000,00

  функција 130:   укупно 42.105.000,00  42.105.000,00

  извори финансирања за функцију 130:    
  01  Приходи из буџета 42.105.000,00   

  извори финансирања за функцију 130:   укупно 42.105.000,00

  функција 160:   опште јавне услуге некласификоване на другом месту   
51 423 Услуге по уговору 800.000,00  800.000,00
52 424 Специјализоване услуге 1.185.000,00  1.185.000,00
53 481 Донације невладиним организацијама 1.700.000,00  1.700.000,00
54 482 Порези, обавезне таксе и казне 400.000,00  400.000,00
55 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.200.000,00  1.200.000,00
56 484 Накн. штете ... настале услед елем. непогода 2.000.000,00  2.000.000,00
57 499 Средства резерве 7.300.000,00  7.300.000,00
57.1 499111 Стална резерва 300.000,00   

57.2 499121 Текућа резерва 7.000.000,00   

  функција 160:   укупно 14.585.000,00  14.585.000,00

  извори финансирања за функцију 160:    
  01  Приходи из буџета 14.585.000,00   

  извори финансирања за функцију 160:   укупно 14.585.000,00

  функција 170:   трансакције јавног дуга    

58 441 Отплата домаћих камата 8.000.000,00  8.000.000,00
60 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 17.000.000,00  17.000.000,00

  функција 170:   укупно 25.000.000,00  25.000.000,00

  извори финансирања за функцију 170:    
  01  Приходи из буџета 25.000.000,00   

  извори финансирања за функцију 170:   укупно 25.000.000,00   

  функција 320:   услуге противпожарне заштите    
61 422 Трошкови путовања 30.000,00  30.000,00
62 423 Услуге по уговору 70.000,00  70.000,00
63 425 Текуће поправке и одржавања 50.000,00  50.000,00
64 426 Материјал 100.000,00  100.000,00

  функција 320:   укупно 250.000,00  250.000,00

  извори финансирања за функцију 320:    
  01  Приходи из буџета 250.000,00   

  извори финансирања за функцију 320:   укупно 250.000,00   

  функција 360:  јавни ред и безбедност некласификован на другом месту  

66 512 Машине и опрема 1.300.000,00  1.300.000,00

  функција 360:   укупно 1.300.000,00  1.300.000,00

  извори финансирања за функцију 360:    
  01  Приходи из буџета 1.300.000,00   

  извори финансирања за функцију 360:   укупно 1.300.000,00   

  функција 421:   пољопривреда    

  ПРО - Програм 1.1.  Модернизација и унапређење пољопривредне производње
  ПРО - Пројекат 1.1.1. Контрола плодности земљишта за РПГ  
67 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00  1.000.000,00

  Пројекат: укупно 1.000.000,00  1.000.000,00

  ПРО - Пројекат 1.1.2. Основна одгајивачка организација   
68 423 Услуге по уговору 500.000,00  500.000,00

  Пројекат: укупно 500.000,00  500.000,00

  ПРО - Пројекат 1.1.3. Набавка садног материјала у воћарству  
70 426 Материјал 2.760.000,00  2.760.000,00

  Пројекат: укупно 2.760.000,00  2.760.000,00

  ПРО - Пројекат 1.1.4. Подршка органској производњи малине  
71 426 Материјал 150.000,00  150.000,00
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  Пројекат: укупно 150.000,00  150.000,00
  извори финансирања за ПРО-програм 1.1.    
  01  Приходи из буџета 4.410.000,00   

  Програм 1.1.: укупно 4.410.000,00  4.410.000,00

  ПРО - Програм 1.4.  Стручна помоћ, едукација и информисање пољопривредника
  ПРО - Пројекат 1.4.1. Студијске посете за пољопривреднике  
72 423 Услуге по уговору 325.000,00  325.000,00

  Пројекат: укупно 325.000,00  325.000,00

  ПРО - Пројекат 1.4.2. Стручна предавања за пољопривреднике  
73 423 Услуге по уговору 60.000,00  60.000,00

  Пројекат: укупно 60.000,00  60.000,00

  ПРО - Пројекат 1.4.3. Дани малине    
75 421 Стални трошкови 800.000,00  800.000,00
76 423 Услуге по уговору 580.000,00  580.000,00
77 424 Специјализоване услуге 620.000,00  620.000,00

  Пројекат: укупно 2.000.000,00  2.000.000,00

  ПРО - Пројекат 1.4.4. Посета сајмовима пољопривреде   
78 423 Услуге по уговору 400.000,00  400.000,00

  Пројекат: укупно 400.000,00  400.000,00
  извори финансирања за ПРО-програм 1.4.    
  01  Приходи из буџета 2.785.000,00   

  Програм 1.4.: укупно 2.785.000,00  2.785.000,00

  Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта  

80 426 Материјал 750.000,00  750.000,00

  Заштита... : укупно 750.000,00  750.000,00

  Противградна заштита    
81 424 Специјализоване услуге 1.200.000,00  1.200.000,00

  функција 421:   укупно 9.145.000,00  9.145.000,00

  извори финансирања за функцију 421:    
  01  Приходи из буџета 9.145.000,00   
  извори финансирања за функцију 421:   укупно 9.145.000,00  

  функција 473:   туризам    
83 411 Плате, додаци и накнаде запослених 500.000,00  500.000,00
84 412 Социјални доприноси на терет послодавца 90.000,00  90.000,00
85 421 Стални трошкови 40.000,00  40.000,00
86 422 Трошкови путовања 35.000,00  35.000,00
87 423 Услуге по уговору 800.000,00  800.000,00
88 424 Специјализоване услуге 100.000,00  100.000,00
89 426 Материјал 100.000,00  100.000,00
90 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00  10.000,00

  функција 473:   укупно 1.675.000,00  1.675.000,00

  извори финансирања за функцију 473:    
  01  Приходи из буџета 1.675.000,00   

  извори финансирања за функцију 473:   укупно 1.675.000,00   

  функција 620:  развој заједнице    

91 424 Специјализоване услуге 210.000,00  210.000,00

  CBC - Пројекат: Малине преко границе   

92 422 Трошкови путовања 25.000,00  25.000,00
93 423 Услуге по уговору 1.030.000,00  1.030.000,00
94 426 Материјал 855.000,00  855.000,00

  Пројекат: укупно 1.910.000,00  1.910.000,00

 RSEDP - Пројекат: Ариљска малина   
95 421 Стални трошкови 4.600,00  4.600,00
96 423 Услуге по уговору 1.105.000,00  1.105.000,00

  Пројекат: укупно  1.109.600,00  1.109.600,00

  Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима   

97 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.500.000,00  1.500.000,00

  Пројекат: укупно 1.500.000,00  1.500.000,00

  Пројекат: Развој омладинског предузетништва  

98 423 Услуге по уговору 200.000,00  200.000,00
99 426 Материјал 1.600.000,00  1.600.000,00

  Пројекат: укупно  1.800.000,00  1.800.000,00
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  Пројекат: Ариљске зимске радости      

100 421 Стални трошкови 60.000,00  60.000,00
101 422 Трошкови путовања 80.000,00  80.000,00
102 423 Услуге по уговору 100.000,00  100.000,00
103 424 Специјализоване услуге 80.000,00  80.000,00
104 426 Материјал 80.000,00  80.000,00

  Пројекат: укупно 400.000,00  400.000,00

  Пројекат: Обуке за представнике ЛСУ за управљање донаторским пројектима 
105 423 Услуге по уговору 846.600,00  846.600,00
106 426 Материјал 60.000,00  60.000,00

  Пројекат: укупно  906.600,00  906.600,00

  функција 620:   укупно 7.836.200,00  7.836.200,00

  извори финансирања за функцију 620:    
  01  Приходи из буџета 7.836.200,00   

  извори финансирања за функцију 620:   укупно 7.836.200,00   

  функција 630:   водоснабдевање    

  ЈПВ Рзав                                                             

110 621 Набавка домаће финансијске имовине 2.067.000,00  2.067.000,00

  функција 630:   укупно 2.067.000,00  2.067.000,00

  извори финансирања за функцију 630:    
  01  Приходи из буџета 2.067.000,00   

  извори финансирања за функцију 630:   укупно 2.067.000,00   

  функција 760:   здравство некласификовано на другом месту   
111 424 Специјализоване услуге 400.000,00  400.000,00

  Дом здравља Ариље    

112 463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000.000,00  1.000.000,00

  функција 760:   укупно 1.400.000,00  1.400.000,00

  извори финансирања за функцију 760:    
  01  Приходи из буџета 1.400.000,00   

  извори финансирања за функцију 760:   укупно 1.400.000,00   

  функција 810:   услуге рекреације и спорта    

113 423 Услуге по уговору 200.000,00  200.000,00
114 425 Текуће поправке и одржавања 100.000,00  100.000,00
115 481 Донације невладиним организацијама 6.000.000,00  6.000.000,00
  функција 810:   укупно 6.300.000,00  6.300.000,00

  извори финансирања за функцију 810:    
  01  Приходи из буџета 6.300.000,00   

  извори финансирања за функцију 810:   укупно 6.300.000,00   

  функција 820:   услуге културе    

116 463 Трансфери осталим нивоима власти 610.000,00  610.000,00

  функција 820:   укупно 610.000,00  610.000,00

  извори финансирања за функцију 820:    
  01  Приходи из буџета 610.000,00   

  извори финансирања за функцију 820:   укупно 610.000,00   

  функција 830:   услуге емитовања и издаваштва    

117 423 Услуге по уговору 2.500.000,00  2.500.000,00

  функција 830:   укупно 2.500.000,00  2.500.000,00

  извори финансирања за функцију 830:    
  01  Приходи из буџета 2.500.000,00   

  извори финансирања за функцију 830:   укупно 2.500.000,00   

  функција 840:   верске и остале услуге заједнице    

118 481 Донације невладиним организацијама 3.000.000,00  3.000.000,00

  функција 840:   укупно 3.000.000,00  3.000.000,00

  извори финансирања за функцију 840:    
  01  Приходи из буџета 3.000.000,00   

  извори финансирања за функцију 840:   укупно 3.000.000,00   

  функција 912:   основно образовање    

119 422 Трошкови путовања 4.580.000,00  4.580.000,00
120 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.150.000,00  2.150.000,00
  Основна школа Ариље    



3  1. децембар  2012. године            СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ОПШТИНЕ  АРИЉЕ            Strana     12     -    Број 12  

121 463 Трансфери осталим нивоима власти 13.000.000,00  13.000.000,00
  ОШ Ариље: укупно 13.000.000,00  13.000.000,00
  Основна школа Латвица    
122 463 Трансфери осталим нивоима власти 6.750.000,00  6.750.000,00
  ОШ Латвица: укупно 6.750.000,00  6.750.000,00
  Основна школа Крушчица    
123 463 Трансфери осталим нивоима власти 4.000.000,00  4.000.000,00
  ОШ Крушчица: укупно 4.000.000,00  4.000.000,00
  Основна школа Бреково    
124 463 Трансфери осталим нивоима власти 4.280.000,00  4.280.000,00
  ОШ Бреково: укупно 4.280.000,00  4.280.000,00

  функција 912:   укупно 34.760.000,00  34.760.000,00
  извори финансирања за функцију 912:    
  01  Приходи из буџета 34.760.000,00   

  извори финансирања за функцију 912:   укупно 34.760.000,00   

  функција 920:   средње образовање    

  Средња школа Ариље    
125 463 Трансфери осталим нивоима власти 8.000.000,00  8.000.000,00
  функција 920:   укупно 8.000.000,00  8.000.000,00
  извори финансирања за функцију 920:    
  01  Приходи из буџета 8.000.000,00   
  извори финансирања за функцију 920:   укупно 8.000.000,00   

  извори финансирања за главу 4.1:    
  01  Приходи из буџета 163.833.200,00   

  извори финансирања за главу 4.1:  укупно 163.833.200,00   

  глава 4.1:   укупно 163.833.200,00  163.833.200,00

 глава 4.2:  Месне заједнице    
  функција 160:   опште јавне услуге некласификоване на другом месту   
127 421 Стални трошкови 900.000,00  900.000,00
128 423 Услуге по уговору 245.000,00  245.000,00
129 424 Специјализоване услуге 410.000,00  410.000,00
130 425 Текуће поправке и одржавање 5.200.000,00  5.200.000,00
131 426 Материјал 2.400.000,00  2.400.000,00
132 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 245.000,00  245.000,00

  функција 160:   укупно 9.400.000,00  9.400.000,00

  извори финансирања за функцију 160:    
  01  Приходи из буџета 9.400.000,00   

  извори финансирања за функцију 160:   укупно 9.400.000,00   

  глава 4.2:  укупно 9.400.000,00  9.400.000,00

 глава 4.3:  Општинска изборна комисија   

  функција 160:   опште јавне услуге некласификоване на другом месту   
138 423 Услуге по уговору 50.000,00 50.000,00
139 426 Материјал 10.000,00 10.000,00

  функција 160:   укупно 60.000,00  60.000,00

  извори финансирања за функцију 160:    
  01  Приходи из буџета 60.000,00   

  извори финансирања за функцију 160:   укупно 60.000,00   

  глава 4.3:  укупно 60.000,00  60.000,00

 глава 4.4:  Дечји вртић    
  функција 911:   предшколско образовање    
140 411 Плате, додаци и накнаде запослених 40.998.000,00 12.658.000,00 53.656.000,00
141 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.339.000,00 2.266.000,00 9.605.000,00
143 414 Социјална давања запосленима  2.550.000,00 2.550.000,00
144 415 Накнаде трошкова за запослене  1.400.000,00 1.400.000,00
145 416 Награде запосленима и ост. посебни расходи  772.000,00 772.000,00
146 421 Стални трошкови 3.471.000,00 4.187.000,00 7.658.000,00
147 422 Трошкови путовања  775.000,00 775.000,00
148 423 Услуге по уговору  843.000,00 843.000,00
149 424 Специјализоване услуге  320.000,00 320.000,00
150 425 Текуће поправке и одржавања 1.194.000,00 244.000,00 1.438.000,00
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151 426 Материјал  7.609.000,00 7.609.000,00
152 482 Порези, обавезне таксе и казне  40.000,00 40.000,00
154 512 Машине и опрема 439.000,00 340.000,00 779.000,00

  функција 911:   укупно 53.441.000,00 34.004.000,00 87.445.000,00

  извори финансирања за функцију 911:    
  01  Приходи из буџета 53.441.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 27.504.000,00  
  07  Донације од осталих нивоа власти 6.500.000,00  

  извори финансирања за функцију 911:   укупно 87.445.000,00   

  глава 4.4:  укупно 53.441.000,00 34.004.000,00 87.445.000,00

 глава 4.5:  Народна библиотека    

  функција 820:   услуге културе    

155 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.233.000,00  7.233.000,00
156 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.295.000,00  1.295.000,00
158 416 Награде запосленима и ост. посебни расходи 94.000,00  94.000,00
159 421 Стални трошкови 1.010.000,00 283.000,00 1.293.000,00
160 422 Трошкови путовања 35.000,00 30.000,00 65.000,00
161 423 Услуге по уговору 615.000,00 87.000,00 702.000,00
162 424 Специјализоване услуге 826.000,00 173.000,00 999.000,00
163 425 Текуће поправке и одржавања 160.000,00  160.000,00
164 426 Материјал 335.000,00 40.000,00 375.000,00
165 482 Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00  30.000,00
167 512 Машине и опрема 1.016.000,00  1.016.000,00
168 515 Нематеријална имовина 400.000,00 50.000,00 450.000,00
  Народна библиотека: укупно 13.049.000,00 663.000,00 13.712.000,00

  ПРО - Програм 9.2.  Развој културне понуде општине Ариље  

  ПРО - Пројекат 9.2.3. Ликовна колонија   

169 423 Услуге по уговору 110.000,00  110.000,00
170 424 Специјализоване услуге 40.000,00  40.000,00
171 426 Материјал 270.000,00 5.000,00 275.000,00

  Пројекат: укупно 420.000,00 5.000,00 425.000,00

  ПРО - Пројекат 9.2.4. Мајски дани културе   

172 422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00 40.000,00
173 423 Услуге по уговору 15.000,00 30.000,00 45.000,00
174 424 Специјализоване услуге 260.000,00 40.000,00 300.000,00
175 426 Материјал 5.000,00 10.000,00 15.000,00

  Пројекат: укупно 300.000,00 100.000,00 400.000,00

  ПРО - Пројекат 9.2.5. Смотра радова ликовног стваралаштва Златиборског округа
176 422 Трошкови путовања 10.000,00  10.000,00
177 423 Услуге по уговору 30.000,00  30.000,00
178 424 Специјализоване услуге 20.000,00  20.000,00
179 426 Материјал  20.000,00 20.000,00

  Пројекат: укупно 60.000,00 20.000,00 80.000,00

  ПРО - Пројекат 9.2.9. Дечји позоришни фестивал   

180 422 Трошкови путовања 9.000,00 2.000,00 11.000,00
181 423 Услуге по уговору 10.000,00 30.000,00 40.000,00
182 424 Специјализоване услуге 39.000,00  39.000,00
183 426 Материјал 18.000,00  18.000,00

  Пројекат: укупно 76.000,00 32.000,00 108.000,00
  извори финансирања за ПРО-програм 9.2.    
  01  Приходи из буџета 856.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 157.000,00   
  извори финансирања за ПРО-програм 9.2.: укупно 1.013.000,00   

  Програм 9.2.: укупно 856.000,00 157.000,00 1.013.000,00

  функција 820:   укупно 13.905.000,00 820.000,00 14.725.000,00

  извори финансирања за функцију 820:    
  01  Приходи из буџета 13.905.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 820.000,00  

  извори финансирања за функцију 820:   укупно 14.725.000,00   

  функција 830:   услуге емитовања и издаваштва    
184 411 Плате, додаци и накнаде запослених 920.000,00  920.000,00
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185 412 Социјални доприноси на терет послодавца 165.000,00  165.000,00
186 421 Стални трошкови 90.000,00  90.000,00
187 422 Трошкови путовања 7.000,00  7.000,00
188 423 Услуге по уговору 200.000,00  200.000,00
189 426 Материјал 8.000,00  8.000,00

  функција 830:   укупно 1.390.000,00  1.390.000,00

  извори финансирања за функцију 830:    
  01  Приходи из буџета 1.390.000,00   

  извори финансирања за функцију 830:   укупно 1.390.000,00   

  извори финансирања за главу 4.5:    
  01  Приходи из буџета 15.295.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 820.000,00  
  извори финансирања за главу 4.5:  укупно 16.115.000,00   

  глава 4.5:  укупно 15.295.000,00 820.000,00 16.115.000,00

 глава 4.6:  Центар за социјални рад    

  функција 090:   социјална заштита некласификована на другом месту  

190 463 Трансфери осталим нивоима власти 557.000,00  557.000,00
191 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 3.280.000,00  3.280.000,00

  функција 090:   укупно 3.837.000,00  3.837.000,00

  извори финансирања за функцију 090:    
  01  Приходи из буџета 3.837.000,00   

  извори финансирања за функцију 090:   укупно 3.837.000,00   

  глава 4.6:  укупно 3.837.000,00  3.837.000,00

 глава 4.7:  ЈП Дирекција за изградњу    

  функција 660:  послови становања и заједнице некласификовани на другом месту  
192 411 Плате, додаци и накнаде запослених 11.260.000,00  11.260.000,00
193 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.016.000,00  2.016.000,00
194 414 Социјална давања запосленима 300.000,00 50.000,00 350.000,00
196 416 Награде запосленима и ост. посебни расходи 100.000,00  100.000,00
197 421 Стални трошкови 1.110.000,00  1.110.000,00
198 422 Трошкови путовања 160.000,00  160.000,00
199 423 Услуге по уговору 500.000,00  500.000,00
200 424 Специјализоване услуге  100.000,00 100.000,00
201 425 Текуће поправке и одржавања 100.000,00 600.000,00 700.000,00
202 426 Материјал 500.000,00 50.000,00 550.000,00
203 482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00  50.000,00
204 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00  20.000,00
205 511 Зграде и грађевински објекти 410.000,00  410.000,00
206 512 Машине и опрема 150.000,00  150.000,00

  функција 660:   укупно 16.676.000,00 800.000,00 17.476.000,00

  извори финансирања за функцију 660:    
  01  Приходи из буџета 16.676.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 800.000,00  

  извори финансирања за функцију 660:   укупно 17.476.000,00   

  функција 451:   друмски транспорт    

207 423 Услуге по уговору 80.000,00  80.000,00
208 424 Специјализоване услуге 8.300.000,00  8.300.000,00
209 425 Текуће поправке и одржавања 26.500.000,00  26.500.000,00
230 426 Материјал 1.000.000,00  1.000.000,00
231 485 Накн. штете за повреду нанету од држ. органа 300.000,00  300.000,00
232 511 Зграде и грађевински објекти 27.000.000,00 2.000.000,00 29.000.000,00

  функција 451:   укупно 63.180.000,00 2.000.000,00 65.180.000,00

  извори финансирања за функцију 451:    
  01  Приходи из буџета 63.180.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 2.000.000,00   

  извори финансирања за функцију 451:   укупно 65.180.000,00   

  функција 520:   управљање отпадним водама    

234 425 Текуће поправке и одржавања 200.000,00  200.000,00
235 511 Зграде и грађевински објекти 1.650.000,00 500.000,00 2.150.000,00
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  функција 520:   укупно 1.850.000,00 500.000,00 2.350.000,00

  извори финансирања за функцију 520:    
  01  Приходи из буџета 1.850.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00  

  извори финансирања за функцију 520:   укупно 2.350.000,00   
  функција 560:   заштита животне средине некласификована на другом месту   

236 424 Специјализоване услуге 7.240.000,00  7.240.000,00
237 426 Материјал 300.000,00  300.000,00

  функција 560:   укупно 7.540.000,00  7.540.000,00

  извори финансирања за функцију 560:    
  01  Приходи из буџета 7.540.000,00   

  извори финансирања за функцију 560:   укупно 7.540.000,00   

  функција 620:  развој заједнице     
239 424 Специјализоване услуге 600.000,00  600.000,00
240 425 Текуће поправке и одржавања 500.000,00  500.000,00
241 482 Порези, обавезне таксе и казне 70.000,00  70.000,00
242 511 Зграде и грађевински објекти 2.800.000,00  2.800.000,00
243 541 Земљиште 7.000.000,00  7.000.000,00

  функција 620:   укупно 10.970.000,00  10.970.000,00

  извори финансирања за функцију 620:    
  01  Приходи из буџета 10.970.000,00   

  извори финансирања за функцију 620:   укупно 10.970.000,00   

  функција 630:   водоснабдевање     
244 425 Текуће поправке и одржавања 400.000,00  400.000,00
245 511 Зграде и грађевински објекти 2.600.000,00 16.500.000,00 19.100.000,00

  функција 630:   укупно 3.000.000,00 16.500.000,00 19.500.000,00

  извори финансирања за функцију 630:    
  01  Приходи из буџета 3.000.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 4.500.000,00  
  07  Донације од осталих нивоа власти 12.000.000,00  

  извори финансирања за функцију 630:   укупно 19.500.000,00   

  функција 640:   улична расвета     
246 421 Стални трошкови 8.300.000,00  8.300.000,00
247 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00  3.000.000,00

  функција 640:   укупно 11.300.000,00  11.300.000,00

  извори финансирања за функцију 640:    
  01  Приходи из буџета 11.300.000,00   

  извори финансирања за функцију 640:   укупно 11.300.000,00   

  функција 810:   услуге рекреације и спорта    

249 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.540.000,00  2.540.000,00
250 412 Социјални доприноси на терет послодавца 454.700,00  454.700,00
251 414 Социјална давања запосленима 60.000,00  60.000,00
253 421 Стални трошкови 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
254 422 Трошкови путовања 20.000,00  20.000,00
255 423 Услуге по уговору 60.000,00  60.000,00
257 425 Текуће поправке и одржавања 120.000,00  120.000,00
258 426 Материјал 158.100,00  158.100,00

  функција 810:   укупно 5.412.800,00 2.000.000,00 7.412.800,00

  извори финансирања за функцију 810:    
  01  Приходи из буџета 5.412.800,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 2.000.000,00  

  извори финансирања за функцију 810:   укупно 7.412.800,00   

  извори финансирања за главу 4.7:    
  01  Приходи из буџета 119.928.800,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 9.800.000,00  
  07  Донације од осталих нивоа власти 12.000.000,00  

  извори финансирања за главу 4.7:  укупно 141.728.800,00   

  глава 4.7:  укупно 119.928.800,00 21.800.000,00 141.728.800,00

 глава 4.8:  Фонд за заштиту животне средине 
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  Регионална депонија Дубоко    

  функција 510:   управљање отпадом    

261 451 Субв. јавним нефинанс. предузећ. и организ. 1.900.000,00  1.900.000,00
262 621 Набавка домаће финансијске имовине 13.265.000,00  13.265.000,00

  функција 510:   укупно 15.165.000,00  15.165.000,00

  извори финансирања за функцију 510:    
  01  Приходи из буџета 15.165.000,00   

  извори финансирања за функцију 510:   укупно 15.165.000,00   

  глава 4.8:  укупно 15.165.000,00  15.165.000,00

 глава 4.9:  Фонд за финансијску подршку успешним ученицима и студентима
  функција 960:   помоћне услуге образовању    
263 423 Услуге по уговору  15.000,00  15.000,00
264 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.315.000,00  1.315.000,00

  функција 960:   укупно 1.330.000,00  1.330.000,00

  извори финансирања за функцију 960:    
  01  Приходи из буџета 1.330.000,00   

  извори финансирања за функцију 960:   укупно 1.330.000,00   

  глава 4.9:  укупно 1.330.000,00  1.330.000,00

  извори финансирања за раздео 4:    
  01  Приходи из буџета 382.290.000,00   
  04  Сопствени приходи буџетских корисника 38.124.000,00  
  07  Донације од осталих нивоа власти 18.500.000,00  

  извори финансирања за раздео 4:  укупно 438.914.000,00   

  раздео 4:  укупно 382.290.000,00 56.624.000,00 438.914.000,00

     Р А С Х О Д И  И З   Б У Џ Е Т А   -  у к у п н о 399.846.000,00 56.624.000,00 456.470.000,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан  10.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. 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 и 93/2012) 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 2013. годину обезбеђују се, у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти 
за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за  послове финансија,  средства за следећи 
број запослених:

• 75 запослених у локалној администрацији на неодређено време

•  1 запослени у локалној администрацији на одређено време

• 81 запослених у Дечјем вртићу на неодређено време

• 6 запослени у Дечјем вртићу на одређено време.
•

Члан 11.
За извршавање Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење  буџета је Председник општине.

Члан 12.
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 13.
За законито и наменско коришћење средстава буџета распоређених корисницима одговорни су руководиоци буџетских корисника.
Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџета, морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту 
намену у тој буџетској години.
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 Председника општине.
Плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, корисници 
морају као обавезу укључити у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и 
у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.  

Члан 14.
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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.

Члан 15.
Председник општине може донети решење о промени апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Члан 16.
Обавезе према корисницима буџетских средстава се извршавају 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.
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.  

Члан 17.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима 
и издацима. 
Фискални дефицит не може бити већи од 10% прихода буџета у 2013. години.
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. 
Захтев за прекорачење се подноси Министарству најкасније до 1. маја текуће године за наредну буџетску годину. 

Члан 18.
Општинско веће  може,  у  складу са  одредбама Закона  о буџетском систему,  прописати услове,  критеријуме и начин коришћења 
средстава од сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних 
средстава од сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход 
буџета у текућој години.  

Члан 19.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са 
одобреним тромесечним, односно месечним квотама.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

Члан 20.
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.
Пренос средстава буџетским корисницима неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план од 
надлежног органа општине.

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.
Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова који закључују корисници буџетских средстава морају 
бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 23.
Пријем нових радника код буџетских корисника може се вршити ако су за њихове плате обезбеђена средства у буџету општине, уз 
претходну сагласност Председника општине.

Члан 24.
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се пласирати код банака или других финансијских организација, у складу са 
одредбама Закона о јавном дугу.

Члан 25.
Директни и индиректни корисници  буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће 
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2013. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 26.
О  коришћењу  Средства  на  економској класификацији  472  у  разделу  1,  глава  1.  по  појединачним  захтевима  грађана  одлучује 
Председник скупштине општине.
О  коришћењу  Средства  на  економској  класификацији  472  у  разделу  1,  глава  2.  по  појединачним  захтевима  грађана одлучује 
Председник општине.

Члан 27.
Расходи из наменских средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у висини од 50% планираних прихода у 2013. 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 1.300.000;
-у висини 50% планираних прихода у 2013. години, у разделу 4. Општинска управа, глава 4.7, функција 451: друмски транспорт, конто 
425: текуће поправке и одржавања у износу од 1.300.000 динара.
Расходи се реализују у складу Законом и посебним Програмом који доноси Општинско веће.

Члан 28.
Расходи  из  наменских  средстава  по основу  промене  намене   и  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта,  у  висини  прихода 
планираних у 2013.  години,  у  износу од  750.000 распоређени су у разделу 4,  глава 4.1,  функција 421: пољопривреда,  економска 
класификација 426. Расходи се реализују у складу са посебним програмом који доноси Скупштина општине.

Члан 29.
Расходи распоређени у разделу 4, глава 4.1, функција 840, економска класификација 481: Донације  невладиним организацијама у 
износу од 3.000.000 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 30.
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Расходи из средства месног самодоприноса у износу од 4.400.000 динара и додатних 5.000.000 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.
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  5.000.000  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 31.
Расходи из средстава планираних прихода од Накнаде за заштиту животне средине у износу од 2.000.000, распоређени су у оквиру 
укупних  расхода  у   разделу  4,  глава  4.9,  Фонд  за  заштиту  животне  средине,  функција  510:  управљање  отпадом,  економска 
класификација 621, а исти ће се реализовати по доношењу Посебног програма који доноси Општинско веће, уз прибављену сагласност 
надлежног министарства.

Члан 32.
Председник општине може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу 
наменског, ефективног, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 33.
Програм развоја општине Ариље, реализоваће се и по буџетским програмима и пројектима у оквиру следећег раздела и глава, и то у 
укупном износу од динара: 8.208.000.
1. У Разделу 4. – Општинска управа, Главa 4.1, реализоваће се пројекти који доприносе остваривању Општег циља у области 
број 1 – Рурални развој, преко апропријација: 

• ПРО – 1.1 „Модернизација и унапређење пољопривредне производње“ у укупном износу од  7.400.000 динара. У оквиру 
програма „Модернизација и унапређење пољопривредне производње“ предвиђена је реализација следећих пројеката:

o ПРО - 1.1.1 Пројекат: „Контрола плодности земљишта за регистрована пољопривредна газдинства” у укупном 

износу од 1.000.000 динара;

o ПРО – 1.1.2 Пројекат: „Основна одгајивачка организација“ у укупном износу од 500.000 динара; 

o ПРО – 1.1.3 Пројекат: „Набавка садног материјала у воћарству“ у укупном износу од 2.760.000 динара; 

o ПРО – 1.1.4 Пројекат: „Подршка органској производњи малине“ у укупном износу од 150.000 динара; 

• ПРО – 1.4 „Стручна помоћ, едукација и информисање пољопривредника“ у укупном износу од 3.470.000 динара. У оквиру 
програма „Стручна  помоћ, едукација и информисање пољопривредника“  предвиђена је реализација следећих пројеката:

o ПРО - 1.4.1 Пројекат: „Студијске посете за пољопривреднике” у укупном износу од 325.000 динара;

o ПРО - 1.4.2 Пројекат: „Стручна предавања за пољопривреднике“ у укупном износу од 60.000 динара; 

o ПРО - 1.1.3 Пројекат: „Дани малине“ у укупном износу од 2.000.000 динара; 

o ПРО – 1.4.4 Пројекат: „Посета сајмовима пољопривреде“ у укупном износу од 400.000 динара. 

2. 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 - 9.2.1. Пројекат: „Ликовна колонија”, у укупном износу од 420.000 динара;

o ПРО - 9.2.2. Пројекат: „Мајски дани културе“, у укупном износу од 300.000 динара; 

o ПРО - 9.2.3. Пројекат:  „Смотра радова ликовног стваралаштва Златиборског округа“, у укупном износу од 

60.000 динара; 

o ПРО - 9.2.4. Пројекат: „Дечји позоришни фестивал“, у укупном износу од 76.000 динара; 

o
                                                                                 Члан 34.

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 35.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2013. године сва средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у  2013.. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине  Aриље за  2013. 
годину. 

Члан 36.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и доставити министру надлежном за послове финансија.

Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“, а примењиваће се од 1. јануара 
2013. године.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01. број 400 - 293/2012. 29.12. 2012.
Председник Скупштине општине

                                                                                                Драгиша Терзић

3.
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  5.  седници  одржаној  29.  12.  2012.  године,  разматрала  је  Програм  пословања  Јавног  предузећа 
«Дирекција за изградњу» Ариље за 2013. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ АРИЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље за 2013. годину, који је донео 

Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем 319/2012, на седници одржаној дана 21. 12. 2012. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 023-45/2012, 29. 12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

4.
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  5.  седници одржаној  29.  12.  2012.  године,  разматрала  је  План зимског  одржавања  на  локалним 
путевима и градским улицама општине Ариље за 2013. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА 

И ГРАДСКИМ УЛИЦАМА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План зимског одржавања на локалним путевима и градским улицама општине Ариље за 2013. 

годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље под бројем  319/2012, на седници одржаној 
дана 21. 12. 2012. године,

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 023-44/2012, 29. 12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

5.
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 5. седници одржаној 29. 12. 2012. године, разматрала је Измене и допуне Програма пословања 
Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2012. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2012. 

годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под бројем 
139-1/2012, на седници одржаној дана 22. 11. 2012. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 023-42/2012, 29. 12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

6.
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 5. седници одржаној 29. 12. 2012. године, разматрала је План и програм пословања Јавног 
комуналног предузећа «Регионални центар за управљање отпадом Дубоко» Ужице за 2013. годину,и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
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ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  План  и  програм  пословања  Јавног  комуналног  предузећа  «Регионални  центар  за  управљање 
отпадом Дубоко» Ужице за 2013. годину, који је донео Управни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  «Дубоко» Ужице под бројем 
66/3, на седници одржаној дана 12. 12. 2012. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 023-43/2012, 29. 12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

7.
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл. гласник РС“ бр. 119/12), члана 60. а у 

вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („ Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 39. Статута 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 29.12. 2012. 
године, доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених изворних прихода доспелих за 

плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање 
закључно са 31. октобром 2012. године по основу одређених локалних јавних прихода, као и отпис камате у другим случајевима 
прописаним овом Одлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године.

Члан 2.
Изрази који се користе у овој Одлуци имају следеће значење:
1)  Порески обвезник је  физичко  лице,  предузетник,  односно  правно  лице,  које  на  дан  31.  октобра  2012.  године  има 

доспеле, а неплаћене обавезе по основу изворних јавних прихода;
2)  Локални јавни приходи су јавни приходи које  утврђује,  наплаћује  и  контролише јединица локалне самоуправе  на 

основу Закона, односно одлука скупштине општине 
3)  Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, а који је 

евидентиран у пореском рачуноводству Одсека  локалне пореске  администрације,  Општинске управе  општине Ариље,  на  дан 31. 
октобра 2012. године;

4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;
5)  Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које периодично доспевају за плаћања у смислу 

пореских прописа и општинских одлука почев од 1. јануара 2013. године;
6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређује рачуноводство и ревизију, разврстано 

као велико правно лице;
7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице које није велики порески обвезник у складу 

са тачком 6. овог члана;
8) Надлежни орган је Одсек локалне пореске администрације код које се порески обвезник задужује обавезама по основу 

локалних јавних прихода.
Члан 3.

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 2013. године, на начин и по 
поступку прописаним овом одлуком.

Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014. године.
Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013. године.
Порески  обвезник  коме  је  одложено  плаћање  пореског  дуга,  односно  за  чију  наплату  је  покренут  поступак  принудне 

наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.
Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга у случају из става 1. до 3. овог члана, 

као и у случају када је, ради принудне наплате пореског дуга, установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем 
рачуну.

Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију је наплату покренут поступак принудне наплате, осим у случају 
када је ради принудне наплате пореског дуга установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну, односно за 
који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на основу захтева који порески обвезник,  у писаној форми, подноси надлежном 
органу.

Члан 4.
За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не тече камата.
За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1. новембра 2012. године до 

отплате дуга у целости.
Члан 5.

Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 
2012. године до 31. децембра 2012. године, плати најкасније до 31. јануара 2013. године.

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 2013. године редовно плаћа 
текуће обавезе.

Члан 6.
Пореском обвезнику који изврши  уплату главног пореског дуга у целости, извршиће се отпис камате.
Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку  2013. године, а преостала 

камата по истеку  2014. године.
Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе  отписаће се 50% камате по истеку првог полугодишта 

2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 2013. године.
Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и 3. овог члана, врши надлежни орган по службеној дужности.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који до 31. јануара 

2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.

Члан 7.
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Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског  дуга, престане да редовно измирује текуће обавезе, главни 
порески  дуг  увећава  се  за  припадајућу  камату  обрачунату  у  складу  са  прописом  који  уређује  порески  поступак  и  пореску 
администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.

Над пореским обвезником који, у периоду плаћања пореског дуга на рате, не измири текућу обавезу или  рату, надлежни 
орган одмах спроводи поступак принудне наплате сходно пропису који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Члан 8.
Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3. ове одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, 

без средстава обезбеђења и то:
- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године
- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године
За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће обавезе.

Члан 9.
Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни орган отписаће камату и :
- пореском обвезнику који нема текуће обавезе
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне пореске обавезе
- предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који нема текуће 

обавезе, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.

Члан 10.
У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног пореског дуга, прекида се застарелост права на 

наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у рок застарелости.
За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга.

Члан 11.
На дан ступања на снагу ове Одлуке, надлежни орган прекида поступке принудне наплате.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“.

                                                                                                  ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине 

01 број 43-3/2012. 29.12. 2012. године
                                                            Председник  Супштине општине

                                                                                                                                   Драгиша Терзић  

 
8.

На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС" број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 
39/02), члана 2. и 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01 и 92/11), а у вези са 
Уредбом  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  плата  именованих  и  постављених  лица  и  запослених  у  државним  органима 
("Службени гласник РС" бр. 44/08 и 2/12) и 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 5. седници одржаној 
29. 12. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
О ПЛАТАМА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ АРИЉЕ И НАКНАДАМА ЗА ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА 
РАДНИХ ТЕЛА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања функционера Општине Ариље, 

накнадa за вршење функције одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова сталних комисија Скупштине 
општине.

Члан 2.
Функционери Општине Ариље, у смислу ове Одлуке, су изабрана, именована и постављена лица и то:
- председник општине,
- заменик председника општине,
- председник Скупштине општине
- секретар Скупштине,
- начелник Општинске управе
- општински јавни правобранилац
- помоћници председника општине

Члан 3.
Средства  за  плате,  накнаде  за  вршење  функције  изабраних  лица,  накнаде  за  вршење  функције  одборника  Скупштине 

општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа општине Ариље, обезбеђују се у буџету Општине

Члан 4.
Плате изабраних, именованих и постављених лица утврђују се на основу:
1. основице за обрачун плата,
2. коефицијента који се множи са основицом,
3. додатака на плату 
4.  обавеза које  запослени плаћа по основу пореза  и доприноса  за обавезно социјално осигурање из  плате,  у  складу са 

законом.
Члан 5.

Изабрана лица која су на сталном раду у органима Општине Ариље примају плату.
Изабрана лица која нису на сталном раду у органима Општине примају накнаду за вршење функције.
Изабрана  лица  која  не  прихватају  да  буду  на  сталном  раду  у  Општини  обавестиће  писаним  путем  Комисију  за 

административна питања Скупштине општине.



3  1. децембар  2012. године            СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ОПШТИНЕ  АРИЉЕ            Strana     22     -    Број 12  

Члан 6.
Изабрана, именована и постављена лица из члана 2. ове Одлуке, одборници Скупштине општине, чланови Општинског већа 

и чланови радних тела када иду на службени пут за потребе општине, ван територије Општине имају право на дневницу у висини 
неопорезивог износа дневнице према важећим законским прописима у моменту исплате, као и право на трошкове превоза у висини 
цене превозна карте.

Путни налог за службени пут председника општине потписује заменик председника општине.
Путни налог за службени пут председника Скупштине општине, заменика председника општине, чланова Општинског већа 

и помоћника председника општине потписује председник општине.
Путни налог за службени пут заменика председника Скупштине општине и одборнике, потписује председник Скупштине 

општине.
 Путни налог за службени пут секретара Скупштине општине, општинског јавног правобраниоца и начелника Општинске 

управе потписује председник Скупштине општине или председник општине.

Члан 7.
Заменику председника Скупштине општине, одборницима Скупштине општине, члановима Општинског већа и члановима 

сталних комисија Скупштине припада право на накнаду за вршење функције, право на накнаду путних трошкова у висини износа 
превозне карте и дневница за службено путовање за потребе Општине.

Право на  накнаду путних трошкова имају лица из става 1. овог члана са местом становања на територији Општине Ариље, 
на удаљености већој од 10 км од Ариља - Трешњевица, Добраче, Бреково, Бјелуша, Гривска, Северово, Крушчица, Радошево, Висока. 

Члан 8.
Лица из члана 2. ове Одлуке плату и остала примања, као и сва друга права и обавезе из радног односа остварују преко 

Општинске управе општине Ариље.
Административно - стручне послове везане за права из радног односа лица из члана 2. Одлуке обавља надлежна служба 

Општинске управе. 
Члан 9.

Комисија за административна питања Скупштине општине утврдиће, у складу са Законом о радним односима у државним 
органима, Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима и овом Одлуком, коефицијенте за обрачун и исплату плата лица 
из члана 2 ове Одлуке, накнаду за вршење функције изабраних лица из члана 2. ове Одлуке, накнаду за вршење функције заменика 
председника Скупштине општине, накнаду за вршење функције одборника, чланова Општинског већа и чланове сталних комисија.
 Комисија за административна питања за лица из члана 2. Одлуке доноси решење о коришћењу годишњег одмора,  решење о 
коришћењу плаћеног и неплаћеног одсуства а остала решења о остваривању права из радног односа доноси начелник Општинске 
управе општине Ариље.

Члан 10.
Права  утврђена  овом  Одлуком,  лица   из  члана  2.  Одлуке  остварују  од  дана  ступања  на  функцију  до  дана  престанка 

функције, односно до дана разрешења.
Лица из члана 2. Одлуке по престанку функције имају прва у складу са одредбама Закона.
О правима из става 2. овог члана одлучује Комисија за административна питања Скупштине општине.

Члан 11.
На све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о платама у државним органима и јавним 

службама и одредбе других законских и подзаконских аката који регулишу рад и радне односе изабраних, именованих и постављених 
лица

Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о платама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени 

гласник општине Ариље" број 8/04).
 

Члан 13.
Ова Одлука ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 020-49/12, 29. 12. 2012. године
 Председник Скупштине општине,
                Драгиша Терзић

9.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка и 64/10 - 

УС),  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 5. седници одржаној 29.12.2012. године, донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Просторног плана општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље", бр. 5/10) - (у даљем 
тексту: Просторни план).

Члан 2.
Циљеви измена и допуна Просторног плана су:

• преиспитивање могућности за изградњу комуналне зоне на другим локацијама (трансфер станица, сакупљачка станица, 
компостирање и др.)

• преиспитивање Правила уређења и правила грађења, без промене зона дефинисаних Просторним планом

Члан 3.
Измене и допуне Просторног плана обухватају подручје Општине Ариље.

Члан 4.
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Концепција  измена  и  допуна  Просторног  плана  биће  заснована  на  планској,  студијској,  техничкој  и  другој  документацији, 
резултатима досадашњих истраживања, важећим документима у Републици Србији, као и на досадашњем спровођењу Просторног 
плана.

Члан 5.
Носилац израде измена и допуна Просторног плана је ЈП Дирекција за изградњу Ариље.
Рок за израду измењеног и допуњеног Просторног плана је шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна Просторног плана обезбеђује Општина Ариље.

Члан 7.
Предлог акта којим се утврђују измене и допуне Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама 
Општине Ариље.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине 

01 број 350-110/2012,  29.12. 2012. године
                                                 Председник Скупштине Општине 

                                                                                                                                Драгиша Терзић

10.
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 и 41/09) и Препоруке  министра  за   пољопривреду,   шумарство и водопривреду 
Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12. 2012. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АРИЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Ариље за 2013. годину

II
Комисију чине председник и 4 чланa:

председник:
- Проф. др Јордан Миливојевић
 чланови:
- Проф. др Светислав Петровић
- Весна Јанковић, геометар
- Биљана Аћимовић, дипл. правник у Општинској управи на пословима пољопривреде
- 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  2013.  години,  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 2013. године.
V

Мандат чланова Комисије траје годину дана.
VI

Ови решење се објављује у „Службеном гласнику општине Ариље“

О б р а з л о ж е њ е
        На основу члана 43. Сратута општине Ариље Скупштина општине образује повремена радна тела.
        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 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. 

Скупштина  општине  Ариље  након  разматрања  предлога  Општинског  већа  општине  Ариље,  донела  је  решење  као  у 
диспозитиву.

           ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112- 216/2012,  29. 12.  2012. године
                                     Председник Скупштине општине,

                                         Драгиша Терзић
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11.
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 5. седници одржаној 29.12. 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
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 1.1.2013. године, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».

О б р а з л о ж е њ е
Према  Одлуци  о  оснивању  Туристичке  организације  Ариље  до  именовања  директора,  послове  директора  Туристичке 

организације ће обављати 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 4. године радног стажа у Општинској управи Општине Ариље на пословима 
туризма. 

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 112-215/12, 29.12. 2012. године
       Председник Скупштине општине,

       Драгиша Терзић

12.
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 5. седници одржаној 29. 12. 
2012. године, разматрала је Извештај о финансијској подршци успешним ученицима и студентима за школску 2012/2013, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УСПЕШНИМ УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013

I

ПРИХВАТА СЕ Извештај о финансијској подршци успешним ученицима и студентима за школску 2012/2013 годину.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 67-38/2012, 29. 12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

13.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07),  a у вези са чланом 66. Закона о 
јавним предузећима  ("Службени гласник РС" бр. 119/12) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 
број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП „ЗЕЛЕН“

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни  одбор Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље представници запослених:
- Јањић Раде
- Ковачевић Љубинка

II
Мандат  члановима  Управног  одбора  из  тачке  1.  траје  до  престанка  мандата  Управног  одбора  именованог  Решењем 

Скупштине општине 01. број 112-102/12 од 16. 7.  2012. године
III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
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О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 32.  тачка  9.  Закона о локалној  самоуправи  прописано је да скупштина општине именује  и  разрешава 

управни одбор јавних предузећа чији је оснивач.
Нови Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 119/12) у члану 66. прописује да даном ступања на снагу 

овог закона управни одбори у јавним предузећима настављају да обављају послове надзорног одбора прописане овим законом, до 
именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са овим законом.

Решењем  Скупштине  општине  01.  број  112-102/12  од  16.  7.   2012.  године  именовани су  само  представници локалне 
заједнице јер запослени Предузећа нису доставили своје представнике.

Овим решењем комплетира се састав Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље са представницима 
запослених.

ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112-175/12, 29.12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

14.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број  6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној  29.12. 2012 године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ

 КОМИСИЈЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I
 Решење о разрешењу и избору Комисије за очување животне средине које је донела Скупштине општине Ариље под бројем 

112-84/12 од 16. 7.  2012. године мења се у тачки 2. тако што се у Комисију за очување животне средине уместо Драгомира Јовановића 
бира:

   за члана
- Радан Павловић

II
Исто Решење се допуњује у тачки 2. тако што се у Комисију за очување животне средине бира: 
   за члана
- Љубодраг Митрић

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

О б р а з л о ж е њ е
Према члану 36. Закона о локалној самоуправи Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности.
Чланом  44.  Статута  општине  Ариље  прописано  је  да  председнике  и  чланове  сталних  радних  тела  бира  и  разрешава 

Скупштина општине.
За председнике и чланове сталних радних тела, поред одборника, могу се бирати и грађани.

С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 
01 број 112-84/12, 29.12. 2012. године

Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

15.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број  6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5.  седници одржаној  29.12.2012. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

I
 Решење о разрешењу и избору Комисије за представке и притужбе које је донела Скупштина општине Ариље под бројем 

112-111/12 од 16. 7.  2012. године допуњује се у тачки 2. тако што се у Комисију за представке и притужбе бирају:
   за чланове
- Миломир Јовановић
- Томо Тодоровић

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

О б р а з л о ж е њ е
Према члану 36. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) Скупштина општине оснива стална и 

повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом  44.  Статута  општине  Ариље  прописано  је  да  председнике  и  чланове  сталних  радних  тела  бира  и  разрешава 

Скупштина општине.
С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112-111/12, 29.12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић
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16.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 43. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број  6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12.  2012. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАНОВНИШТВО, ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за становништво, породицу и децу у циљу праћења развитка становништва, предлагања и 
евалуације спровођења мера популационе политике у локалној заједници.

II  Комисија има председника и 6 чланова.
III  У Комисију за становништво, породицу и децу бирају се:
   за председника
- Весна Трипковић
   за чланове
- Драган Лукић
- Андрија Стојадиновић
- Иван Поледица
- Даница Колев
- Оливера Драшкић
- Драгица Салевић
IV  Задаци Комисије за становништво, породицу и децу су:
1. Идентификовање институционалних и кадровских ресурса за спровођење популационе политике у локалној самоуправи;
2.  Иницирање  оснивања  фонда  за  популациону  политику  у  циљу прикупљања  ванбуџетских  средстава  за  спровођење 

локалних мера  популационе политике;
3. Предлагање, сваке године, утврђивања висине средстава у буџету општине за спровођење локалних мера популационе 

политике;
4.  Годишње  утврђивање  и  предлагање  система  мера  нематеријалне,  материјалне  и  организационе  природе  у  циљу 

подстицања рађања деце као и праћење спровођења тог система мера;
5. Годишње праћење стања и кретања у развитку становништва у општини путем прикупљања:
- информације о природном кретању становништва (наталитет, морталитет, природни прираштај);
- информације о механичком кретању становништва (емиграције, имиграције);
- информације о морбидитету становништва и фертилитету у општини;
- информације о склапању бракова (нупцијалитет) и разводу бракова (диворцијалитет);
- информације о друштвено-економском положају породица са децом у општини;
6.  Ради  на  активирању  установа  здравствене  и  социјалне  заштите,  образовно-васпитних  институција,  привредних 

организација, цркве и невладиних удружења у циљу стварања позитивне популационе климе у локалној самоуправи.

V Административне послове за Комисију врши Општинска управа општине Ариље – Служба дечје заштите.

VI  Мандат Комисије траје до истека мандата Скупштина општине која је конституисана 30. 5. 2012. године.

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

О б р а з л о ж е њ е
Према члану 36. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) Скупштина општине оснива стална 

или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 43. Статута општине Ариље прописано је да актом о образовању повременог радног тела утврђује се његов назив и 

област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дружности председника и 
чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 
01 број 112-88/12, 29.12. 2012. године

Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

17.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној  самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07), члана 39. и 44. Статута 

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12. 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

I
Решење о разрешењу и именовању Комисије  за равноправност полова  које  је  донела Скупштине општине Ариље под 

бројем 112-86/12 од 16. 7.  2012. године допуњује се у тачки 2. тако што се у Комисију за равноправност полова  бира:
   за члана
- Јелена Обрадовић
Исто Решење се мења у тачки 2. тако што се у Комисију за равноправност полова уместо Петра Бановића бира:
   за члана
- Иван Шендековић

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

О б р а з л о ж е њ е
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Према члану 36. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) Скупштина општине оснива стална 
или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Чланом  44.  Статута  општине  Ариље  прописано  је  да  председнике  и  чланове  сталних  радних  тела  бира  и  разрешава 
Скупштина општине.

За председнике и чланове сталних радних тела, поред одборника, могу се бирати и грађани.
С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112- 86/12, 29.12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

18.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној  самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07), члана 39. и 43. Статута 

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/12), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12. 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

I
Решење о разрешењу и избору Комисије за безбедност, које је донела Скупштина општине Ариље под бројем 112-112/12 од 

16. 7.  2012. године, мења се у тачки 2. тако што се у Комисију за безбедност уместо Рада Ћосића и Бранка Јовановића бирају:
   за чланове
- Ненад Симовић
- Будиша Николић

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

О б р а з л о ж е њ е
Према члану 36. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) Скупштина општине оснива стална 

или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 43. Статута општине Ариље прописано је да актом о образовању повременог радног тела утврђује се његов назив и 

област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дружности председника и 
чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 
01 број 112-112/12, 29.12. 2012. године

Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

19.
На основу члана 32.  Закона о локалној  самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07),  члана 43. Закона о правима 

бораца, војних инвалида и чланова њихових породица («Службени гласник СРС» број 54/89 и 137/04), а у вези са Уредбом о начину 
остваривања  права  припадника  Југословенске  војске  у  отаџбини и Равногорског  покрета  у  области  борачко-инвалидске  заштите 
(«Службени гласник РС» број 51/05) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), 
Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12. 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

I
Решење о разрешењу и избору Комисије за одлучивање о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите, које 

је донела Скупштине општине Ариље под бројем 112-83/12 од 16. 7.   2012. године мења се у тачки 2. тако што се у Комисију за 
одлучивање о остваривању права из области борачко-инвалидске уместо Благоја Радељића и Миломира Илића  бирају:

за председника
- Радољуб Вучићевић
за члана
- Горан Станисављевић

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

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 43. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица прописано је да о правима из 

овог Закона решава у првом степену општински орган управе надлежан за послове борачке и инвалидске заштите, осим о праву на 
изузето месечно новчано примање.

О праву на изузето месечно новчано примање одлучује комисија коју образује Влада Републике Србије.
Комисија коју образује Влада решава на основу предлога општинске комисије коју образује скупштина општине.
Према Уредби о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области 

борачко-инвалидске заштите  Комисија за одлучивање о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите даје мишљење по 
захтевима за признање права на изузетно месечно новчано примање, додељивање "Равногорске споменице 1941", признавање својства 
борца НОР-а, својства војног инвалида и својства корисника породичне инвалиднине.

С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНА АРИЉЕ
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 Скупштина општине 
01 број 112- 83/12, 29.12. 2012. године

Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

20.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07),  члана 2. Одлуке о Фонду за солидарну 
стамбену изградњу општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број  5/01 и 1/06) и члана 39. Статута  општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број  6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12. 2012. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНОСТИ

I
 Решење о разрешењу и именовању  Комисије за расподелу средстава солидарности које је донела Скупштине општине 

Ариље под бројем 112-87/12 од 16. 7.  2012. године мења се у тачки 2. тако што се у Комисију за расподелу средстава солидарности 
уместо Драгана Николића и Славомира Марковића бирају:
за заменика председника
 - Зоран Симеуновић
за члана
-  Ненад Миловановић

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

О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 2. Одлуке о фонду за солидарну стамбену изградњу општине Ариље прописано је да о средствима Фонда 

одлучује Комисија за расподелу средстава солидарности. 
Комисија  има  председника,  заменика  председника  и  3  члана.  Председника  и  чланове  Комисије  именује  и  разрешава 

Скупштина општине.
С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНА АРИЉЕ
 Скупштина општине 

01 број 112-87/12, 29. 12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

21.
На основу члана 32. Закона о локалној  самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07) и члана 3. и 4.  Одлуке о финансијској 
подршци успешним ученицима и студентима («Службени гласник општине Ариље» број 3/11), и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број  6/08 и 6/10),  Скупштина општине Ариље, на 5.  седници одржаној  29.12.2012. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ УСПЕШНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

I 
 Решењe о разрешењу и именовању Комисије за доделу финансијске подршке успешним ученицима и студентима, које је 

донела Скупштине општине Ариље под бројем 112-89/12 од 16. 7.  2012. године, мења се у тачки 2. тако што се у Комисију за доделу 
финансијске подршке успешним ученицима и студентима уместо Драгане Митровић и Крсте Обрадовића бирају:

за чланове
- Светлана Симеуновић
- Милица Лучић

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

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 3. Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима («Службени гласник општине Ариље» број 

3/11)  прописано  је  да  Комисија  за  доделу финансијске  подршке  успешним ученицима  и студентима има  председника,  заменика 
председника и три члана које именује Скупштина општине на период од четири године.

С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 
01 број 112-89/12, 29.12.2012. године

Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

22.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута 

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29.12. 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
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I
 Решење о разрешењу и именовању Савета за младе, које је донела Скупштине општине Ариље под бројем 112-92/12 од 16. 

7.  2012. године, мења се у тачки 2. тако што се у Савет за младе уместо Иване Зечевић и Горана Радељића бирају:

   за чланове
Дарко Марковић
Милан Јовичић

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

О б р а з л о ж е њ е
Према члану 36. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) Скупштина општине оснива стална 

или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 44. Статута општине Ариље прописано је да председнике и чланове сталних радних тела бира и разрешава 

Скупштина општине.
За председнике и чланове сталних радних тела, поред одборника, могу се бирати и грађани.
С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 112-92/12, 29. 12. 2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић

23.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута 

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29. 12. 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I
Решење о разрешењу и именовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне 

самоуправе које је донела Скупштине општине Ариље под бројем 112-94/12 од 16. 7.  2012. године, допуњује се у тачки 2. тако што се 
у Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе бирају:

за чланове:
-Драган Кратовац
-Гордана Тадић

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

О б р а з л о ж е њ е
Према члану 36. Закона о локалној самоуправи  Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности.
Чланом 44. Статута општине Ариље прописано је да председнике и чланове сталних радних тела бира и разрешава 

Скупштина општине.
За председнике и чланове сталних радних тела, поред одборника, могу се бирати и грађани.
С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 112-94/12,  29. 12. 2012. године
                                                              Председник Скупштине општине,

           Драгиша Терзић

24.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута 

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29. 12. 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

I
 Решење о разрешењу и именовању Савета за пољопривреду, које је донела Скупштине општине Ариље под бројем 112-

93/12 од 16. 7.  2012. године, мења се у тачки 2. тако што се у Савет за пољопривреду уместо Бобана Стовраговића бира:
   за члана

                     Зоран Радојевић

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

О б р а з л о ж е њ е
Према члану 36. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) Скупштина општине оснива стална 

или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 44. Статута општине Ариље прописано је да председнике и чланове сталних радних тела бира и разрешава 

Скупштина општине.
За председнике и чланове сталних радних тела, поред одборника, могу се бирати и грађани.
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С обзиром да радна тела треба да одражавају састав Скупштине, предложено је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 112-93/12,  29. 12.  2012. године
Председник Скупштине општине,
           Драгиша Терзић
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