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На основу члана 32. тачка 11. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/07) и члана 39. тачка 11. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 

и 6/10), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 02. 09. 2014 године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу секретара Скупштине општине Ариље 

 

I 

 

  ПОСТАВЉА СЕ Славица Станковић из Пожеге, за секретара Скупштине општине Ариље. 

II 

  Мандат секретару Скупштине општине  траје до конституисања новоизабране Скупштине 

општине, при чему он врши своје задатке до именовања новог секретара. 

III 

 

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

Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 112-65/2014, 02. 09. 2014. године 

 

 

Председник Скупштине општине 

Проф. др Светислав Петровић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и 

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 02. 09. 2014. године, разматрала је 

Извештај о реализацији буџета општине Ариље за 2014. годину за период 1. 1. 2014. - 30. 6. 2014. 

године, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за 2014. годину за период 1. 1. 

2014. - 30. 6. 2014. године 

 

I 

 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за 2014. годину за период  1. 

1. 2014. - 30. 6. 2014. године, који је поднела Општинска управа општине Ариље - Служба трезора. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 400 - 163/2014, 02. 9. 2014. године 

 

          Председник Скупштине општине, 

             Проф. др Светислав Петровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. септембар 2014. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                                   Број 9 

Strana 5 od 35 
 

 

 

                                                  

 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени 

гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној  02.09.2014. године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРВОМ  РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Ариље за 2014. годину ( „Службени гласник општине Ариље“ 

број 12/2013) врше се следеће измене: 

 

Члан 1. став 1. мења се и гласи:  

 

Укупни приходи и примања, расходи и издаци буџета оптине Ариље за 2014. годину износе 

489.200.000 динара. 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2014. годину (у даљем 

тексту: буџет), састоје се од: 

 

Текући приходи и примања 482.436.000 

Примања од продаје нефинансијске имовине - 

Текући расходи 380.306.623 

Издаци за набавку нефинансијске имовине 89.893.377 

 

Буџетски суфицит/дефицит 12.236.000 

Укупан фискални суфицит/дефици 10.236.000 

 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од продаје финансијске имовине - 

Примања од задуживања - 

Пренета неутрошена средства из претходних година 6.764.000 

Издаци за отплату главнице 17.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 2.000.000 

Нето финансирање -12.236.000 

 

 

Члан 2. 

Члан 2 мења се и гласи: 

 

Отплата главнице по основу узетих кредита код пословних банака у износу од 17.000.000, 

обезбедиће се из средстава буџетског суфицита у износу од 12.236.000  динара и текућих прихода 

буџета планираних у 2014. години у износу од 4.764.000 динара 
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Члан 3. 

Члан 3 мења се и гласи: 

 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.674.290  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. 

 

Члан 4. мења се и гласи: Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу 

од 2.300.000  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. 

 

Члан 7, став 2 мења се и гласи: 

Остали капитални издаци планирани за 2014. и две наредне године су: 

Екон. 

клас. 
ОПИС 

Износ у динарима 

2014. 2015. 2016. 

511 
А. Изградња и капитално одржавање 

зграда и објеката 

   

 Општинска управа 9.775.000 - - 

5112 

Монтажне куће за избегла и ИРЛ -

(Пројекат: Унапређење положаја 

избеглих и ИРЛ) 

4.945.000 - - 

5113 

Капитално одржавање стамбеног 

простора за избеглице  (Пројекат: 

„Живети заједно“) 

4.830.000 - - 

 Дечји вртић - 3.000.000 890.000 

511323 Асфалтирање дворишта Дечјег вртића   690.000 

511323 
Прекривање зиданог објекта Дечјег 

вртића 

  200.000 

511323 Реконструкција грејања - 3.000.000  

 Дом здравља Ариље 2.420.000   

511322 Капитално одржавање Дома здравља 2.420.000   

 Средња школа „Свети Ахилије“ 1.353.000 22.000.000 - 

4632 Надградња школске зграде   20.000.000  

4632 Капитално одржавање зграде 1.353.000 2.000.000  

 
Основна школа  „Ратко Јовановић“ 

Крушчица 

 2.500.000  

4632 Изградња школског полигона у Висоци  2.500.000  
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Основна школа „Јездимир Трипковић 

„Латвица 

 460.000  

4632 
Израда пројектне документације за 

школу у Трешњевици 

 460.000  

 Народна библиотека 955.300 19.500.000 - 

511321 Реконструкција биоскопа - 19.500.000 - 

511394 Израда пројектне документације  150.000  - 

511431 
Израда идејног пројекта уређења 

биоскопске сале 

600.000   

511400 
Израда пројекта уређења порте цркве св. 

Ахилија и њене непосредне околине 

 

205.300 

  

 ЈП „Дирекција за изградњу“ 7.300.000 8.910.000 8.500.000 

511321 Реконструкција пословне зграде  410.000 - 

511400 Израда урбанистичких планова 1.300.000 1.500.000 1.500.000 

 Б. Земљиште    

541110 Откуп земљишта за путеве и улице 6.000.000 7.000.000 7.000.000 

 В. Машине и опрема    

 Општинска управа 7.481.440 2.800.000 2.800.000 

5121 
Опрема за саобраћај (Пројекат: 

„Сепарација отпада за спас планете“) 

2.500.000   

512210 Канцеларијска опрема - 100.000 100.000 

512220 Рачунарска опрема 74.440 100.000 100.000 

512810 Опрема за јавну безбедност  2.600.000 2.600.000 2.600.000 

5123 
Опрема за пољопривреду за економско 

оснаживање избеглих и ИРЛ (пројекат) 

1.140.000   

5123 
Опрема за пољопривреду за избегла и 

ИРЛ (Пројекат „Живети заједно“) 

1.167.000   

512 
Oпрема за производњу (Пројекат: „Развој 

омладинског предузетништва) 

0   

 Дечји вртић 100.000 - - 

512221 Рачунарска опрема 100.000 - - 

 Народна библиотека 806.637 2.570.000 2.510.000 

512211 Намештај-витрине за Библиотеку 142.560 150.000 150.000 

512631 Опрема за биоскоп 132.800 1.000.000 1.000.000 

512221 Административна опрема-рачунари 25.000 100.000 130.000 

512631 Опрема за културу-ношње за КУД  230.000 130.000 

512631 
Опрема за културу-ношња за певаче 

„Прво зрно сунцокрета“ 

 70.000 30.000 

512631 Опрема за културу-ношње за Хор 15.277 150.000 100.000 

515121 Књиге у библиотеци 491.000 870.000 970.000 

 ЈП „Дирекција за изградњу“ 220.000 350.000 350.000 

512220 Рачунарска опрема 150.000 150.000 150.000 

512640 Опрема за спорт 70.000 200.000 200.000 

 
Г. Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 

   

 Дом здравља Ариље 2.880.000 7.000.000 10.000.000 
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4632 Опрема за саобраћај 2.780.000 400.000 - 

4632 Медицинска опрема 100.000 6.600.000 10.000.000 

 Основна школа Ариље 80.000 1.200.000 650.000 

4632 Метална ограда - 300.000  

4632 
Административна опрема и опрема за 

образовање  

80.000 300.000  

4632 Рачунарска и административна опрема  500.000  

4632 Намештај за учионице   600.000 

4632 Књиге у библиотеци - 100.000 50.000 

 Основна школа Латвица 360.000   

4632 Oпрема за пољопривреду (косачица) 77.000   

4632 
Административна опрема и опрема за 

образовање  

283.000   

 Основна школа Бреково 490.000  - 

4632 Опрема за саобраћај-лизинг 490.000   

 Средња школа Ариље 27.000 1.000.000  

4632 Опрема за образовање  27.000 1.000.000  

 Центар за социјални рад 53.000 59.000 59.000 

4632 Административна опрема 53.000 59.000 59.000 

 Туристичка организација Ариље  760.000  

5121 Набавка аутомобила  700.000  

5122 Рачунарска опрема  60.000  

 

 

Члан 6. 

 

У члану 8. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене: 

 

ПРИХОДИ: 

 

-У оквиру позиције 7, економска класификација 733, Трансфери од дугих нивоа власти, на 

подпозицији 7.1.1.3, економска класификација 733154, Текући наменски трансфери у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа општина, износ 0 замењује се износом  2.706.300. 

-На позицији 11, економска класификација 744-Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица износ 1.424.000 замењује се износом 3.424.000. 

-На позицији 12, економска класификација 745-Мешовити и неодређени приходи, износ 

3.300.000 замењује се износом 14.087.009,52. 

-На позицији 13, економска класификација 771-Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода, износ 1.000.000 замењује се износом  2.182.000. 

-На позицији 15, у класи 3: Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансне 

евиденције, економска класификација 311, Капитал, износ 5.308.590 замењује се износом 

6.060.280,48 

 

-У табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА врше се следеће измене: 

 

Дечји вртић  

Сопствени  приходи и остала примања износ 36.371.000 замењује се износом 36.373.000 

-После позиције 20.3, додаје се нова позиција 20.4.- Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година и билансира износ 2.000. 
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Народна библиотека: 

 Сопствени приходи и остала примања, износ 2.132.000 замењује се износом 1.663.000 

-На позицији 21.5-меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ 1.182.000 замењује се 

износом 32.000; 

-На позицији 21.6.-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ 100.000 

замењује се износом 80.000; 

-После позиције 21.6. додаје се нова позиција 21.7 -Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година и билансира износ од 701.000. 

 

Туристичка организација  

Сопствени приходи и остала примања, износ 1.113.000 замењује се износом 1.114.000; 

-После позиције 23.6, додаје се нова позиција 23.7 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година и билансира износ од 1.000. 

 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ УКУПНО: ИЗНОС 410.023.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗНОСОМ 

427.450.000. 

 

ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИЗНОС 62.216.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ 

ИЗНОСОМ 61.750. 000. 

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА УКУПНО: ИЗНОС 472.239.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗНОСОМ 

489.200.000. 

 

 

 

У члану 8. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода, у делу: РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ, врше се следеће измене: 

 

 

Раздео 1: Скупштина општине 

 

функција 111: извршни и законодавни органи 

 

-На позицији 1, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ од 

1.405.000 замењује се износом од 585.000; 

-На позицији 2, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, 

износ од 252.000 замењује се износом 105.000 

-На позицији 6, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 3.000.000 замењује се 

износом 3.817.000. 

-На позицији 7, економска клсификација 424-специјализоване услуге, износ 5.000 замењује се 

износом 0. 

 

Раздео 1 укупно: износ 5.364.000 замењује се износом 5.209.000. 

 

Раздео 2: Општинско веће, Председник општине 

 

функција 111: извршни и законодавни органи 

 

-На позицији 11, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ од 

4.638.000 замењује се износом од 4.452.000; 
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-На позицији 12, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, 

износ од 830.000 замењује се износом 797.000 

-На позицији 16, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 973.000 замењује се 

износом 1.192.000. 

-На позицији 17, економска класификација 424-специјализоване услуге, износ 5.000, замењује 

се износом 0. 

-На позицији 19, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 

1.386.370 замењује се износом 1.387.000. 

 

Раздео 2 укупно: износ 9.424.370 замењује се износом 9.420.000. 

 

Раздео 3: Општинско јавно правобранилаштво 

 

-На позицији 21, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, износ од 

1.383.000 замењује се износом од 1.333.000; 

-На позицији 22, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, 

износ од 248.000 замењује се износом 239.000; 

-На позицији 24, економска класификација 421-стални трошкови, износ 15.000 замењује се 

износом 10.000. 

-На позицији 25, економска класификација 422-трошкови путовања, износ 15.000 замењује се 

износом 10.000. 

-На позицији 26, економска класификација 426-материјал, износ 20.000 замењује се износом 

25.000. 

 

Раздео 3 укупно: износ 1.682.000 замењује се износом 1.618.000. 

 

 

Раздео 4. Општинска управа: 

 

Глава 1. Општинска управа 

 

функција 130: Опште услуге 

 

-На позицији 28, економска класификација 411, плате, додатци и накнаде запослених, износ од 

27.838.000 замењује се износом од 26.000.000 

-На позицији 29, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, 

износ од 4.984.000 замењује се износом 4.654.000 

-На позицији 31, економска класификација 415-накнада трошкова за запослене, износ 350.000 

замењује се износом 300.000; 

-На позицији 33, економска класификација 421-стални трошкови, у колони средства из буџета, 

износ 4.560.00 замењује се износом 4.260.000; 

-Напозицији 35, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 2.800.000 замењује се 

износом 3.500.000;  

-На позицији 37, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавања износ 650.000 

замењује се износом 920.000;. 

-На позицији 38, економска класификација 426-материјал, износ 1.250.00 замењује се износом 

1.600.000 

-На позицији 39, економска класификација 482-порези, обавезне таксе и казне, износ  150.000 

замењује се износом 120.000; 

-На позицији 40, економска класификација 483-новчане казне и пенали по решењу судова, 

износ 10.000 замењује се износом 0; 
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функција 130 укупно: износ 44.076.940 замењује се износом 42.838.940. 

 

функција 160: Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту 

 

-На позицији 42, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 940.000 замењује се 

износом  1.440.000. 

-На позицији 43, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 965.000 

замењује се износом 1.350.000. 

-На позицији 44, економска класификација 481-донације невладиним организацијама износ 

1.300.000 замењује се износом 1.200.000; 

 -На конту 481942-донације политичким странкама, на подпозицији -закуп простора, 

износ 1.000.000 замењује се износом 900.000; 

-На позицији 46, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 

износ 900.000 замењује се износом 2.000.000; 

-На позицији 47, економска класификација 484-накнада штете за повреду или штете настале 

услед елементарне непогоде износ 1.600.000 замењује се износом 1.800.000; 

-На позицији 49, економска класификација 499-средства ретерви износ 24.290 замењује се 

износом 3.674.290. 

 -На подпозицији 49.1, економска класификација 499111-стална резерва, износ 0 

замењује се износом 2.000.000; 

 -На подпозицији 49.2, економска класификација 499121-текућа  резерва, износ 24.290 

замењује се износом 1.674.290. 

 

функција 160 укупно: износ 5.911.290 замењује се износом 11.646.290. 

 

функција 170: Трансакције јавног дуга 

 

-На позицији 50, економска класификација 441-отплата домаћих камата, износ 6.650.000 

замењује се износом 3.650.000. 

 

функција 170 укупно: износ 23.650.000 замењује се износом 20.650.000. 

 

 

функција 421: Пољопривреда 

 

-На позицији 61, економска класификација 426-материјал, износ 1.000.000 замењује се 

износом 500.000; 

-На позицији 61а, економска класификација 4511-текуће субвенције за пољопривреду, износ 

1.300.000 замењује се износом 950.000; 

-На новоотвореној позицији 62а, у оквиру пројекта: „Студија изводљивости за наводњавање 

села у долини Моравице“, економска класификација 424-специјализоване услуге, износ 855.000 

замењује се износом 1.780.000. 

 

функција 421 укупно: износ 7.755.000 замењује се износом 7.830.000. 

 

 

функција 620: Развој заједнице 

 

Пројекат: Сепарација отпада за спас планете 
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-На позицији 72, економска класификација 512-машине и опрема, знос 3.000.000 замењује се 

износом 2.500.000; 

 

Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима 

 

-На позицији 75, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 

500.000 замењује се износом 3.052.000; 

 

Пројекат: Развој омладинског предузетништва 

 

-На позицији 76, економска класификација 426-материјал, износ 100.000 замењује се износом 

0; 

-На позицији 76а, економска класификација 512-машине и опрема, износ 400.000 замењује се 

износом 0; 

 

 Пројекат: Ариљске зимске радости 

-На позицији 77, економска класификација 421-Стални трошкови, износ 30.000 замењује се 

износом 0; 

-На позицији 78, економска класификација 422-Трошкови путовања, износ 20.000 замењује се 

износом 0; 

-На позицији 79, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ 100.000 замењује се 

износом 0; 

-На позицији 80, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 25.000 

замењује се износом 0; 

-На позицији 81, економска класификација 426-Материјал, износ 25.000 замењује се износом 

0; 

 

 Пројекат: Унапређење положаја избеглих и ИРЛ 

 

 -На позицији 85, економска класификација 426-материјал, износ 337.000 замењује се износом 

1.390.000. 

 

функција 620  укупно: износ 21.550.000 замењује се износом 23.955.000. 

 

 

 Функција 630:  водоснабдевање 

 

 -На позицији 88, економска класификација 621-набавка домаће финансијске имовине, у 

колони буџетска средства, износ 2.574.000 замењује се износом 2.000.000. 

 

функција 630 укупно: износ 2.574.000 замењује се износом 2.000.000. 

 

 

После позиције 88, додаје се нова позиција у оквиру функције:  

 

функција 660-послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

 

На новоотвореној позицији 88а, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту 

из буџета, билансира се износ 9.519.010. 

 

функција 660 укупно: 9.519.010 
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 Функција 760:  здравство некласификовано на другом месту 

 

 -На позицији 89, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони буџетска 

средства, износ 660.000 замењује се износом 1.000.000. 

 

функција 760 укупно: износ 6.960. 000 замењује се износом 7.300.000. 

 

 функција 820: услуге културе 

 -На позицији 94, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти, износ 

950.000 замењује се износом 800.000 и то: 

  -на подпозицији економске класификације 4631-текући трансфери осталим нивоима 

власти-Историјски архив, износ 650.000 замењује се износом 500.000. 

 функција 820: укупно: износ 950.000 замењује се износом 800.000. 
 

 Функција 912: Основно образовање 

 -На позицији 97, економска класификација 422-трошкови путовања, износ 3.800.000 замењује 

се износом 3.500.000;  

 -На позицији 98, економска класификација 472-накнада за социјалну заштиту из буџета, износ 

3.000.000 замењује се износом 3.300.000;  

 

 Основна школа Ариље 

 -У оквиру позиције 99, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти 

врши се прерасподела билансираног износа на овој позицији између економских класификација 4631-

Текући трансфери осталим нивоима власти,  који се билансирају и 463-Капитални трансфери осталим 

нивоима власти на следећи начин: 

 -Економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 12.000.000 

замењује се износом 11.920.000; 

 --Економска класификација 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 0 

замењује се износом 80.000; 

 Основна школа Латвица 

 -У оквиру позиције 100, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти 

врши се прерасподела билансираног износа на овој позицији између економских класификација 4631-

Текући трансфери осталим нивоима власти,  који се билансирају и 463-Капитални трансфери осталим 

нивоима власти на следећи начин: 

 -Економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 5.700.000 

замењује се износом 5.340.000; 

 --Економска класификација 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 0 

замењује се износом 360.000; 

функција 912 укупно: износ 32.990 000 не мења се. 

 

 Функција 920: Средње образовање 

 Средња школа Ариље 

 -У оквиру позиције 103, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти 

врши се прерасподела билансираног износа на овој позицији између економских класификација 4631-

Текући трансфери осталим нивоима власти,  који се билансирају и 463-Капитални трансфери осталим 

нивоима власти на следећи начин: 

 -Економска класификација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 9.000.000 

замењује се износом 7.620.000; 

 --Економска класификација 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 0 

замењује се износом 1.380.000. 

функција 920  укупно: износ 9.000. 000 не мења се. 
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Глава 4.1. укупно износ 170.571.630 замењује се износом 183.683.640. 
 

 

 Глава 4.2: Месне заједнице 

 -На позицији 104, економска класификација 421-Стални трошкови износ 600.000 замењује се 

износом 800.000; 

 -На позицији 105, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ 1.000.000  замењује 

се износом 1.500.000; 

 -На позицији 106, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 380.000  

замењује се износом 480.000; 

 -На позицији 108, економска класификација 426-Материјал, износ 1.500.000  замењује се 

износом 2.200.000; 

 -На позицији 110, економска класификација 481-Донације невладиним организацијама, износ 

70.000  замењује се износом 572.000; 

Глава 4.2. укупно: износ 11.900.000 замењује се износом 13.902.000. 

 

 

 

Глава 4.3: Општинска изборна комисија 

 

 -На позицији 113, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ 50.000  замењује се 

износом 30.000; 

Глава 4.3. укупно: износ 50.000 замењује се износом 30.000. 

 

 

Глава 4.4: Дечји вртић 
 

 Функција 911: Предшколско образовање 

-На позицији 120, економска класификација 422-Трошкови путовања, у колони средства из 

осталих извора, износ 617.000 замењује се износом 619.000; 

 

Глава 4.4. укупно: у колони средства из буџета, износ 53.380.000 не мења се, у колони 

средства из усталих извпора износ  36.371.000 замењује се износом 36.373.000, у колони укупна 

средства износ 89.751.000 замењује се износом 89.753.000.  

 

 

 Глава 4.5 Народна библиотека Ариље  

 Функција 820 Услуге културе 

На позицији 128, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, у колони 

буџетска средства, износ од 7.168.000 замењује се износом од 6.743.000; 

На позицији 129, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у 

колони буџетска средства, износ од 1.283.000 замењује се износом 1.207.000; 

 На позицији 130, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, у колони: 

средства из буџета, износ 157.000 замењује се износом 1.213.000, у колони средства из осталих 

извора, износ 1.056.000 замењује се износом 0, а у колони укупно износ од 1.213.000 остаје 

непромењен. 

 На позицији 132, економска класификација 421-стални трошкови, у колони буџетска средства,  

износ 1.117.000 замењује се износом 1.000.000; 

 На позицији 133, економска класификација 422-трошкови путовања, у колони средства из 

осталих извора, износ 60.000 замењује се износом 40.000; 
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 На позицији 134, економска класификација 423-услуге по уговору, у колони буџетска 

средства, износ 500.000 замењује се износом 400.000, у колони средства из осталих извора, износ 

113.000 замењује се износом 130.993. 

 На позицији 135, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони буџетска 

средства, износ 640.000 замењује се износом 700.000; 

 На позицији 139, економска класификација 512-машине и опрема, у колони буџетска средства 

износ 25.000 замењује се износом 233.960, а у колони средства из осталих извора износ 20.000 

замењује се износом 81.677; 

 На позицији 140, економска класификација 515-нематеријална имовина, у колони буџетска 

средства, износ 650.000 замењује се износом 441.000; 

 На позицији 158, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони средства из 

осталих извора, износ 100.000 замењује се износом 112.630; 

 После позиције 158, отварају се нове позиције за: Пројекат Филмског центра Србије и то: 

 Позиција 158 а економска класификација 423-услуге по уговору, на којој се у колони средства 

из осталих извора билансира износ 21.700; 

 Позиција 158 б, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти (511451-

Пројектна документација),  на којој се у колони средства из осталих извора билансира износ 600.000. 

 После позиције 158 б додају се нове позиције за: „Пројекат уређења порте цркве св. 

Ахилија и њене непосредне околине“и то: 

 Позиција 158 в, економска класификација 423-услуге по уговору, у колони средства из буџета, 

билансира износ 156.000; 

 Позиција 158 г, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, у колони средства 

из буџета, билансира износ 205.300; 

 

 Функција 820 укупно: у колони буџетска средства износ 13.071.000 замењује се износом 

13.830.260, у колони средства из осталих извора, износ 2.006.000 замењује се износом 1.644.000, а 

у колони укупна средства износ 15.077.000 замењује се износом 15.474.260. 

 функција 830: услуге емитовања и издаваштва 

На позицији 159, економска класификација 411, плате, додаци и накнаде запослених, у колони 

буџетска средства, износ од 1.148.000 замењује се износом од 1.000.000; 

 

На позицији 129, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у 

колони буџетска средства, износ од 205.000 замењује се износом 180.000; 

 

 На позицији 161, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, у колони 

буџетска средства, износ 70.000 замењује се износом 196.000, у колони средства из осталих извора, 

износ 126.000 замењује се износом 19.000; 

 На позицији 163, економска класификација 422-трошкови путовања, у колони средства из 

буџета, износ 8.000 замењује се износом 8.600. 

 

 Функција 830 укупно: у колони буџетска средства износ 1.921.000 замењује се износом 

1.874.600, у колони средства из осталих извора, износ 126.000 замењује се износом 19.000, а у 

колони укупна средства износ 2.047.000 замењује се износом  1.893.600. 

 

 Глава 4.5: Народна библиотека укупно, у колони буџетска средства износ 14.992.000  

замењује се износом 15.704.860,  у колони средства из осталих извора износ 2.132.000 замењује се 

износом 1.663.000, а у колони укупна средства износ 17.124.000 замењује се износом 17.367.860. 

 

 

 Глава 4.6: Центар за социјални рад 
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 На позицији 167, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 

3.780.000 замењује се износом 3.200.000 и то 

  -на подпозицији економске класификације 4728-Накнаде за становање и живот-Помоћ 

у кући, износ 980.000 замењује се износом 600.000; 

  - на подпозицији економске класификације 4729-Остале накнаде-једнократне помоћи, 

2.800.000 замењује се износом 2. 600.000; 

 Глава 4.6. укупно: износ 4.365.000 замењује се износом 3.785.000. 

 

 РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ     

 Глава 4.7: ЈП „Дирекција за изградњу“ Ариље 

 

 Функција 660-послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту 

 -На позицији 176. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ 43.000,00, замењује се 

износом 81.000,00 динара. 

 -На позицији 178. конто-482- Порези, обавезне таксе и казне, износ од 50.000, замењује се 

износом 32.000,00 динара  

 -На позицији 179, конто 483-новчане казне и пенали по решењу судова, износ 20.000 замењује 

се износом 0; 

 Функција 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту, укупно: 

износ од 16.804.000,00 динара, остаје непромењен. 

 

 Функција 451:  друмски транспорт 

 -На позицији 183. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ од 18.000.000, замењује се 

износом  23.000.000 динара  

 Функција 451:друмски транспорт, укупно: износ од 67.800.000 замењује се износом од 

72.800.000 динара, 

 Функција 620-развој заједнице 

 -На позицији 191. конто- 424-Специјализоване услуге,  износ од 300.000,00 замењује се 

износом од 150.000,00 динара 

 -После позиције 192, отвара се нова позиција 192.а, економска класификација 482- Порези, 

обавезне таксе и казне, и билансира износ од 150.000,00 динара  

 -На позицији 194, економска класификација 541-земљиште, износ 7.000.000 замењује се 

износом 6.000.000. 

 Функција 620: развој заједнице, укупно: износ од 8.900.000,00 динара, замењује се износом 

7.900.000. 

Глава 4.7: укупно: у колони: издаци из буџета, износ 123.569.000, замењује се износом 

127.569.000 динара. 

 

Глава 4.8: Фонд за заштиту животне средине 

 

На позицији 210, економска класификација 621-набавка домаће финансијске имовине, износ 

1.700.000 замењује се износом 0. 

 

Глава 4.8. укупно: Износ 9.172.000 замењује се износом 7.472.000. 

 

Глава 4.10: Туристичка организација Ариље 

 

Функција 473: туризам 

 

 -На позицији 215, економска класификација 415-Накнаде за запослене, у колони средства из 

буџета, износ 30.000 замењује се износом 125.000; 
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 -На позицији 216, економска класификација 421-стални трошкови, у колони средства из 

буџета,  износ 89.000 замењује се износом 70.000; 

  -На позицији 218, економска класификација 423- услуге по уговору, у колони средства из 

буџета, износ 1.200.000 замењује се износом 1.252.500, а у колони средства из осталих извора износ 

922.000 замењује се износом 532.000; 

 -На позицији 219, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 420.000 

замењује се износом 394.000. 

 -На позицији 220, економска класификација 426-материјал, у колони средства из буџета, износ 

152.000 замењује се износом 100.000, а у колони средства из осталих извора износ 0, замењује се 

износом 391.000 (од чега се износ од 1.000 динара односи на распоред затечених сопствених 

средстава на рачуну, по завршном рачуну за 2013). 

 

 Пројекат: Дани малине 

 

 - На позицији 226, економска класификација  424-специјализоване услуге, у колони средства 

из буџета, износ 300.000 замењује се износом 378.000. 

 

 Глава 4.10 Туристичка организација Ариље, укупно: у колони расходи из буџета износ 

3.693.000 замењује се износом 3.816.500, у колони средства из осталих извора износ 1.113.000 

замењује се износом 1.114.000,  а у колони укупно износ 4.806.000 замењује се износом 4.930.500. 

 

 

Члан 7. 

 

У делу III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА, врше се следеће измене: 

 

  

Члан 36. мења се и гласи: 

 

Расходи из наменских средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у висини планираних 

прихода у 2014. години, распоређени су : 

-у разделу 4. Општинска управа, глава 4.1, функција 360: јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту, економска класификација 512, у износу од 2.600.000.  

Пренета неутрошена средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје из претходних година, по 

завршном рачуну за 2013. годину, у износу од 3.969.389 динара, распоређују се у раздео 4, глава 4.7. 

ЈП Дирекција за изградњу на функцију 451: друмски транспорт, позиција 183, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавања, у складу са Програмом који доноси Општинско 

веће. 

 

Члан 8: 

 

Члан 39. мења се и гласи: 

 

Расходи из средства месног самодоприноса у износу од 8.900.000 динара планираних у 2014. години, 

2.002.000 неискоришћених средстава месног самодоприноса из 2013. године и додатних 3.000.000 

буџетских средстава, распоређени су у разделу 4, глава 4.2: Месне заједнице, функција 160: опште 

јавне услуге некласификоване на другом месту, економске класификације 421, 423, 424, 425, 426 и 

472, 481, 482 и 483. 
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Средства остварена од месног самодоприноса у 2014, и неискоришћена средства месног 

самодоприноса из 2013. године, преносе се месним заједницама које су оствариле приход у складу 

наменама за које је самодопринос заведен. 

Додатна средства из буџета у износу од 3.000.000 распоређују се свим месним заједницама сходно 

исказаним потребама, а у зависности од површине и броја становника.  

Критеријуме из става 3 овог члана утврђује Општинско веће. 

 

 

Члан 9. 

 

 Све остале измене у Одлуци о буџету општине Ариље за 2014. годину, а које се односе на 

укупне збирове у рачуну прихода и примања, расхода и издатака (члан 1. став 2), као и збирове по 

организационој, функционалној, економској класифакацији и класификацији по изворима 

финансирања у билансу прихода и расхода у Посебном делу Одлуке о буџету, као и измене у члану 

40. Одлуке о буџету за 2014. које се односе на Програмски део буџета- реализацију буџетских 

програма и пројеката, аутоматски се усклађују са наведеним изменама. 

 

Члан 10. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Ариље“ 

 

01 број  400-159 /14 од 02.09.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 

                           Председник Скупштине општине 

                                                                                                                Проф. др Светислав Петровић 

 

 

  

 На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ( »Службени 

гласник РС» број 72/09,52/11 и 55/13 ), члана 2. став 3. Уредбе  о критеријумима за доношење акта о 

мрежи  предшколских установа и акта о мрежи основних школа ( „Службени гласник РС“ број 80/2010) и 

члана 39. Статута општине Ариље (»Службени гласник оштине Ариље» број  6/08 и 6/10) 

 

 Скупштина општине Ариље на седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о мрежи предшколских установа на територији општине Ариље 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се број, структура и просторни распоред предшколских установа на 

територији општине Ариље (у даљем тексту: мрежа предшколских установа). 

 

Члан 2. 

 

           На територији општине Ариље, делатност предшколског васпитања и образовања обавља 

Предшколска установа „Ариље“ са седиштем у Ариљу, улица Милоша Глишића број 34 (у даљем 

тексту: Предшколска установа). 
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Члан 3. 

 

      Мрежу предшколских установа  чине: 

          -објекти Предшколске установе ( у седишту и објектима ван седишта Предшколске установе), 

          -простори у основним школама (издвојеним одељењима установе). 

 

Члан 4. 

 

     Предшколска установа у објектима и просторима које користи у оквиру своје делатности развија и 

остварује програме предшколског васпитања и образовања, и то: 

-  програм неге и васпитања  деце узраста од 1 године до 3 године старости; 

- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног предшколског 

програма; 

-  припремни предшколски програм. 

 

Члан 5. 

 

      Предшколска установа обавља своју делатност: 

1.     У Ариљу  у објекту у седишту установе улица Милоша Глишића 34: 

- програм неге и васпитања  деце узраста од 1 године до 3 године старости; 

- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног предшколског 

програма; 

 

 

2.   У Ариљу у објекту у улици Браће Михаиловић број 8 

- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног предшколског 

програма; 

- припремни предшколски програм (целодневни и полудневни). 

 

 

3.   У Погледи у објекту у насељу Поглед 

-  програм неге и васпитања  деце узраста од 1 године до 3 године старости; 

- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног предшколског 

програма; 

 

4.    У Брекову  у објекту Основне школе „Бреково“ 

- припремни предшколски програм ( полудневни). 

 

5.     У Крушчици у објекту Основне школе „Ратко Јовановић“ Крушчица 

- припремни предшколски програм ( полудневни). 

 

6.     У Латвици у објекту Основне школе „Јездимир Трипковић“ Латвица 

- припремни предшколски програм ( полудневни). 

 

7.       У Миросаљцима  у објекту Основне школе „Јездимир Трипковић“ Латвица 

- припремни предшколски програм ( полудневни). 

 

8.        У Трешњевици у објекту Основне школе „Јездимир Трипковић“ Латвица 

- припремни предшколски програм (полудневни). 
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Члан 6. 

 Ова Одлука примењиваће се у складу са  Законом, прописаним критеријумима, потребама 

деце и родитеља и финансијским могућностима општине Ариље. 

 

Члан 7. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука o мрежи дечјих вртића 

 ( „Службени гласник општине Ариље број 2/07) и Одлука о допуни Одлуке о мрежи дечјих вртића 

(„Службени гласник општине Ариље“ број 5/2010). 

 

Члан 8. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине 

Ариље». 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 

01 број 022-11/2014, 02.09. 2014. године 

 

           

        Председник Скупштине општине, 

              Проф. др Светислав Петровић 

 

 

 

На основу члана 13. став 3. и члана 88. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље“ 

број 6/08) 

 

Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 2.09.2014. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

ГРАДА КОПРИВНИЦЕ И ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком успоставља се сарадња Општине Ариље (Република Србија) и Града Копривнице 

(Република Хрватска). 

 

Члан 2. 

 

Сарадња ће се остваривати у областима управе, привреде, комуналних делатности, здравства, 

образовања, културе, социјалне заштите, заштите животне средине, спорта и другим областима 

друштвеног живота које су од заједничког интереса за локалне заједнице. 
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Члан 3. 

 

Овлашћује се председник општине Ариље да у име општине Ариље потпише Споразум о 

сарадњи између Града Копривнице и Општине Ариље. 

 

Члан 4. 

 

Средства за реализацију ове одлуке обезбеђена су у буџету општине Ариље. 

 

Члан 5. 

 

На ову Одлуку, у складу са Законом, прибавља се сагласност Владе Републике Србије. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ по добијању сагласности 

Владе Републике Србије, а ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављивања. 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 020-48/2014, 02.09.2014.године 

 

Председник Скупштине општине 

Проф. др Светислав Петровић 

 

 

 

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», бр.88/11), члана 4. 

Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 65/13), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 129/07) и 39. Статута општине Ариље 

(« Сл. лист општине Ариље» бр. 6/08 и 6/10 ),  

 

Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 02.09. 2014. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о комуналним делатностима ( «Службени гласник општине Ариље» број 14/98 и 

04/2003) у  члану 29 е. после става 1. додаје се став 2, 3. и 4. који гласе: 

„ Општински орган управе надлежан за комуналне послове дужан је да утврди да ли су 

испуњени услови за издавање одобрења за заузимање јавне површине-тротоара испред угоститељске 

или трговинске радње. 

Услови у смислу става 2. овог члана су: несметано одвијање саобраћаја, безбедност пешака, 

несметано одржавање чистоће на тротоарима и др. 
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Власници угоститељских и трговинских радњи могу користити јавну површину- тротоар 

испред свог објекта на основу коначног решења надлежног органа и након достављања доказа да су 

уплатили накнаду за коришћење јавне површине утврђену решењем.“ 

Став 2. члана 29.е брише се. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Ариље.                  

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

 Скупштина општине  

01 број 346 - 18/2014, 02. 09. 2014. године 

 

 

                                                                Председник Скупштине општине 

       Проф. др Светислав Петровић 

 

 

 

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», бр.88/11), члана 4. 

Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 65/13), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 129/07) и 39. Статута општине Ариље 

(« Сл. лист општине Ариље» бр. 6/08 и 6/10 ),  

 

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о јавним паркиралиштима ( «Општински службени гласник» број 10/2012 и 06/13)  у 

члану 20. став 1.-6. реч „доплатна“ замењује се речју „дневна“ у одговарајућем падежу. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Ариље.                  

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

 Скупштина општине  

01 број 346 - 17/2014, 02. 09. 2014. године 

 

 

                                                                Председник Скупштине општине 

       Проф. др Светислав Петровић 
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           На основу члана30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању ( „Службени 

гласник РС“ број18/10),  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, 6/10 и 

5/14), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О БРОЈУ ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

„АРИЉЕ“ У АРИЉУ 
 

 

Члан 1. 

 

 Утврђује се да се у васпитне групе у Предшколској установи „Ариље“ Ариље може уписати 

мањи, односно највише 20% већи број деце, од броја који је прописан Законом о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 18/10). 

 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ариље“. 

 

 

Република Србија 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

01 број 60-3/2014, 02. 09. 2014. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине 

Проф. др Светислав Петровић 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и 

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 02. 09. 2014. године, разматрала је 

Извештај о раду општинског јавниог правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од  општине 

1. 01. 2013. - 31. 12. 2013. године, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештај о раду општинског јавниог правобранилаштва у Ариљу за извештајни 

период од  општине 1. 01. 2013. - 31. 12. 2013. године 
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I 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за 

извештајни период од  општине 1. 01. 2013. - 31. 12. 2013. године, који је поднело Општински јавни 

правобранилац.  

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 021-4/2014, 02. 9. 2014. године 

 

          Председник Скупштине општине, 

             Проф. др Светислав Петровић 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и 

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 02. 09. 2014. године, разматрала је 

Информацију о раду Иновационог центра за пољопривреду д.о.о. Ариље  и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Информације  о раду Иновационог центра  

за пољопривреду  д.о.о.  

I 

 ПРИХВАТА СЕ Информација о раду Иновационог центра за пољопривреду д.о.о. Ариље. 

II 

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 020- 61/2014, 02. 09. 2014. године 

 

          Председник Скупштине општине, 

             Проф. др Светислав Петровић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и 

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 02. 09. 2014. године, разматрала је 

Извештај о раду туристичке организације општине Ариље  за извештајни период од  општине 1. 01. 

2013. - 31. 12. 2013. године, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештај о раду туристичке организације општине Ариље за извештајни период 

од  1. 01. 2013. - 31. 12. 2013. године 

I 

 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду туристичке организације општине Ариље  за извештајни 

период од  1. 01. 2013. - 31. 12. 2013. године. 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 400-117/2014, 02. 09. 2014. године 

 

          Председник Скупштине општине, 

             Проф. др Светислав Петровић 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и 

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној  02.09.2014 године,  разматрала је 

Информацију о  траси ауто-пута преко територије општине Ариље и донелa je 
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ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

 Скупштина општине Ариље  не  подржава  предложену  трасу ауто-пута на делу који пролази 

кроз део подручја општине Ариље, дату у Генералном пројекту који је Влада Републике Србије 

усвојила својевремено без јавног увида.  

                                                 

II 

 Скупштина општине Ариље овластила је председника Скупштине општине Ариље, да 

примедбе на предложену трасу ауто-пута  достави надлежним органима Републике Србије, са 

захтевом да усвоје решење трасе ауто-пута које је предвиђено Просторним планом општине Ариље, 

односно држећи се појаса који је утврђен Просторним планом и да респектује интересе грађана 

општине Ариље.  

 

III 

 Закључак објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 06-34 /2014, 02. 09. 2014. године 

 

          Председник Скупштине општине, 

             Проф. др Светислав Петровић 
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На основу члана 60. став 1. тачка 14. Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 6/08, 6/10 и 5/14) и члана 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник 

општине Ариље“ број 10/12 и 6/13) 

 

Општинско веће општине Ариље на седници одржаној 21.08.2014. године донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. 

 

Уступају се јавном комуналном предузећу „Зелен“ Ариље на управљање површине јавне 

намене и објекти одређени за паркирање моторних возила, ради обављања поверених послова 

утврђених Одлуком о паркиралиштима („Службени гласник општине Ариље“ број 10/12 и 6/13), који 

су у јавној својини општине Ариље, и то: 

 

- острво код „Прогреса“ на раскрсници ул. Виктора Зевника и Жртава фашизма 

- паркинг поред дворишта ОШ „Стеван Чоловић“ 

- бивши полигон за обуку возача код градског стадиона 

- бивша бувља пијаца 

- простор код аутобуске станице 

- простор иза зелене пијаце 

- улица Војводе Мишића 

- простор око зграде Општинске управе 

- улица Милоша Глишића 

- паркинг поред градског парка у улици Војводе Степе 

- улица Хероја Шоше код Полицијске станице 

- Трг партизана 

 

2. 

 

Јавно комунално предузеће „Зелен“ Ариље је у обавези да уреди, користи и одржава посебна 

паркиралишта у складу са Одлуком о паркиралиштима, као и да њима управља поступајући као 

добар домаћин и одговорно је за то у складу са законом. 

 

3. 

 

Јавно комунално предузеће „Зелен“ Ариље ће површине јавне намене и објекте одређене за 

паркирање моторних возила поверене на управљање, користити за остваривање права општине 

Ариље у области јавних паркиралишта као комуналне делатности 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Општинско веће 

01 број 463-15/14, 21.08.2014. године 

 

 

Председник Општинског већа 

Зоран Тодоровић 
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На основу члана  27.став 9, члана 28. став 2, члана 29. Закона о јавној својини (Службени 

гласник РС број 72/11), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (Службени гласник РС број 24/2012), члана 60.Статута општине 

Ариље (Слубени гласник општине Ариље број 6/08, 6/10 и  5/14)   

 

Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној дана 21.08.2014. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Прибавља се у јавну својину општине Ариље непосредном погодбом грађевинско земљиште 

на кат.парцели 1030/2 КО Ариље, по култури ливада 2. класе, површине 0.04.65.ха, уписана у лист 

непокретности број 449 за КО Ариље без терета на Живановић Сашу из Београда, Саве Игуманова 

број 13, са уделом од 2/6, Живановић Влада из Београда са уделом од 1/6, Тувић Божину из Београда 

са уделом од 1/6, Јеремић Дубравка из Сарајева са уделом од 1/6, Јовић Небојишу из Београда, 

М.Драшковића 28/3 са уделом од 1/18, Јовић Братислава из Београда , Пожешка 67, са уделом од 1/18 

и Јовић Владимира из Београда, Пере Сегединца 24, са уделом од 1/18  a ради привођења намени 

катастарске парцеле која је Одлуком о одређивању делова Друге измене и допуне ДУП-а 

Спорски центар из 1995.године који се могу примењивати до доношења новог плана (Службени 

гласник општине Ариље број 5/03)  предвиђена за изградњу улице. 

2.Непокретност из става 1 прибавља  се под тржишним условима. 

3.Имовинскоправни односи прибављања у јавну својину непокретности непосредном погодбом 

биће решени у посебном поступку по правноснажности овог решења . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинско веће општине Ариље донело је Одлуку 01 број 463-4/2013 од 28.2.2013.године о 

прибављању у јавну својину општине Ариље грађевинског земљишта на кат.парцели 1030/2 КО 

Ариље, по култури ливада 2. класе, површине 0.04.65.ха, уписана у лист непокретности број 449 за 

КО Ариље без терета на Живановић Сашу из Београда, Саве Игуманова број 13, са уделом од 2/6, 

Живановић Влада из Београда са уделом од 1/6, Тувић Божину из Београда са уделом од 1/6, Јеремић 

Дубравка из Сарајева са уделом од 1/6, Јовић Небојишу из Београда, М.Драшковића 28/3 са уделом 

од 1/18, Јовић Братислава из Београда , Пожешка 67, са уделом од 1/18 и Јовић Владимира из 

Београда, Пере Сегединца 24, са уделом од 1/18 a ради привођења намени катастарске парцеле која је 

Одлуком о одређивању делова Друге измене и допуне ДУП-а Спорски центар из 1995.године који се 

могу примењивати до доношења новог плана ( Службени гласник општине Ариље број 5/03)  

предвиђена за изградњу улице.  

Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе прибавила је мишљење Општинског 

јавног правобранилаштва број ЈП 1/2013 од  4.12.2013.године  да се не противи прибављању 

предметне непокретности у јавну својину Општине, уз мишљење да је поступак требало спровести у 

складу са Законом о експропријацији. 

Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе на основу добијеног обавештења 

Министрарства финансија Пореске управе Филијала Пожега Експозитура Ариље број 004-464-08-

00066/2013 од 22.10.2013.године  дана 2.7.2014.године сачинила је извештај и предлаже Општинском 

већу: 

-  да прибави у јавну својину општине Ариље кат.парцелу број 1030/2 КО Ариље, површине 

465м2 по утврђеној тржишној цени од 2.200,00 динара по м2 што за површину од 465м2 износи 

1.023.000,00 динара. 
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У конкретном случају се ради о непокретности кат.парцели 1030/2 КО Ариље која је Одлуком 

о одређивању делова Друге измене и допуне ДУП-а Спорски центар из 1995.године који се могу 

примењивати до доношења новог плана ( Службени гласник општине Ариље број 5/03)  предвиђена 

за изградњу улице односно о кат.парцели 1030/2 КО Ариље која је урбанистичко планским 

документом усвојеним од стране Скупштине општине Ариље једино може бити јавна површина ( 

улица) намењена општој употреби, да су власници сагласни да је по тржишној цени предају у својину 

општини Ариље па није било потребно водити принудни поступак експрорпијације за пренос права 

својине на земљишту. 

Члан 29. Закона о јавној својини прописује да се непокретне ствари прибављају у јавну 

својину и отуђују из јавне својине полазећи од тржишне вредности непокретности коју је проценио 

порески односно други надлежни орган у поступку јавног надметања односно прикупљањем 

писмених понуда ако законом није другачије одређено. У ставу 4. истог члана прописано је да 

изузетно од става 1 овог члана непокретне ствари се могу прибавити  или отуђити непосредном 

погодбом али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности 

(код отуђења) односно не изнад те вредности (код прибављања) ако у конкретном случају то 

представља једино могуће решење. 

Члан 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда ( Службени гласник РС број 24/2012) прописује да се непокретности могу прибавити у јавну 

својину непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне 

вредности непокретности ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим 

се подразумева: случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим 

карактеристикама једино одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права 

коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога 

оправданости и целисходности прибављања са аспекта остваривања интереса Републике Србије, 

аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не 

би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. 

На основу свега напред изнетог решено је као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду, одељење Крагујевац у року од 30 дана од дана пријема истог, непосредно или преко овог 

органа. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Општинско веће 

01 број 463-11/14, 21.08.2014. године 

 

 

 

Председник Општинског већа 

Зоран Тодоровић 
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 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 седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању Савета за пољопривреду 

 

 

 1. Разрешавају се председник и чланови Савета за пољопривреду именовани Решењем 

Скупштине општине Ариље  01 број 112-93/12, 16.7. 2012. године 

 

 2. У Савет за пољопривреду бирају се: 

    за председника 

         - Радојичић Милан, Трешњевица 

 

    за чланове 

          -    Стовраговић Бобан, Миросаљци 

- Томо Петровић, Ариље 

- Станисављевић Горан, Радобуђа 

- Грујовић Петроније, Драгојевац 

- Радоњић Мишо, Ариље 

- Милосављевић Милан, Миросаљци 

 

 3. Савет за пољопривреду: 

- анализира стање у области пољопривредне производње на подручју општине Ариље, 

- пружа саветодавну помоћ пољопривредним произвођачима и другим субјектима у овој 

области, 

- организује разне облике едукације пољопривредних произвођача, 

-  предлаже мере и предузима низ других активности, све у циљу унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине Ариље, а гледано шире тиме доприноси свеукупном развоју 

ове привредне области. 

 

 4. Административне послове за Савет врши Општинска управа општине Ариље – Служба за 

послове пољопривреде. 

 

 5. Мандат Савета траје до истека мандата Скупштине општине. 

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

Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

 Скупштина општине  

01 број 112-64/14, 02. 09. 2014. године 

 

           Председник Скупштине општине, 

            Проф. др Светислав Петровић 
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 На основу члана 69б Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 

грађана («Службени гласник РС» број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96 и 29/01), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута 

општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), 

 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 02. 09. 2014. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Центра за социјални рад у Ариљу 

 

I 

 

 Именује се Вукана Савовић, дипломирани социјални радник из Ариља за директора Центра за 

социјални у Ариљу. 

 

II 

 

 Мандат именованој траје 4 године, а тече од 01. 08. 2014. године. 

 

III 

 

 Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине  

01 број 112- 61/2014, 02.09. 2014. године 

 

 

       Председник Скупштине општине, 

         Проф. др Светислав Петровић 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 

члана 37. Закона о култури («Службени гласник РС» број 72/09),  а у вези са чланом 12. Закона о 

јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91), и члана 39. Статута општине Ариље 

(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14 ), 

 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке Ариље 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Бркић  из Ариља, професор српског језика и књижевности,  за вршиоца  

дужности директора Народне библиотеке Ариље, до избора директора Народне библиотеке, а 

најдуже 6 месеци. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 15. септембра 2014. године.  

 

III 

 Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

        

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине – 

01 број 112-68/2014, 02. 09. 2014. године 

 

 

                   Председник Скупштине општине, 

               Проф. др Светислав Петровић 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 

члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/2009. 

52/2011 и 55/2013 ) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

6/08), 

 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Бреково“ у Брекову 

 

I 

 За чланове Школског одбора Основне школе у Брекову, именују се: 

 

 представници запослених 

 - Вучићевић Драгица, наставник разредне наставе у матичној школи 

 - Попадић Славица, наставник разредне наставе у ИО Малич 

 - Ичелић Горан, професор географије у матичној школи и ИО Добраче 

 представници родитеља 

 - Благојевић Миле из Добрача 

 - Михајиловић Војко из Брекова 

 - Радосављевић Раде из Бјелуше 

 представници јединице локалне самоуправе 

 - Милан Пајовић, Бјелуша 

 - Драган Николић, Добраче 

 - Бошко Лукић, Бреково  

 

II 

 Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 1.8.2014. године. 

 

III 

 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

IV 

    Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 112- 59/2014, 02. 09. 2014. год. 

 

 

                  Председник Скупштине општине, 

             Проф. др Светислав Петровић 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 

члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/2009, 

52/2011 и 55/2013) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

6/08), 

 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе «Јездимир Трипковић» у Латвици 

 

I 

 За чланове Школског одбора Основне школе «Јездимир Трипковић» у Латвици именују се: 

 

представници запослених 

 - Наташа Митровић, наставник биологије 

 - Татјана Јовановић, наставник енглеског језика 

 - Љиљана Маслар, наставник разредне наставе 

 представници родитеља 

 - Обрадовић Небојша из Латвице 

 - Јовановић Драгана из Трешњевице 

 - Стефановић Гојко из Трешњевице 

 представници јединице локалне самоуправе 

 - Јојић Танасије 

 - Обрадовић Горица 

II 

 Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 1.8.2014. године. 

 

III 

 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

IV 

 Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 112- 58/2014, 02. 09. 2014. год. 

 

 

                 Председник Скупштине општине, 

            Проф. др Светислав Петровић 
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 На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), 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 20. седници одржаној 02. 09. 2014. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора  

Предшколске установе „Ариље“  

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Ксенија Недељковић дужности члана Управног одбора Предшколске 

установе „Ариље“, због неприсуствовања седницама Управног одбора. 

 

II 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Пантић Катарина из Миросаљаца, за члана Управног одбора Предшколске 

установе „Ариље“, као представник јединице локалне самоуправе. 

 

III 

   Члану Управног одбора из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата чланова 

Управног одбора Предшколске установе „Ариље“, именованих Решењем Скупштине општине Ариље 

01 број 112-103/2012 од 16.7. 2012. године 

IV 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

V 

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

Ариље“. 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

 Скупштина општине  

01 број 112- 57/2014, 02.09.2014. године 

 

                                                                   Председник Скупштине општине 

                                                                              Проф. др Светислав Петровић      

 

 

 

 

 

 

 


