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 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 

129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), 

 Скупштина општине Ариље, на 13. седници одржаној 15.11.2013. године,  донела је 

 

О Д Л У К У  

О ДРУГОМ  РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Члан 1. став 1. мења се и гласи: 

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

-Текући приходи и примања                                                               438.235.596,50              

-Примања од продаје нефинансијске имовине                                        -                    

-Текући расходи                                                                                  372.300.160,00                            
 -Издаци  за набавку нефинансијске имовине                                     53.368.840,00 

-Буџетски суфицит                                                                               12.566,596,50                        

-Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу                                  - 
спровођења јавних политика) 
-Примања од продаје финансијске имовине                                            - 
 
-Укупан фискални суфицит                                                                 12.566,596,50                          

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

-Примања од продаје финансијске имовине                                                        - 

-Примања од задуживања                                                                                         - 

-Пренета неутрошена средства из претходних година                         6.500.403,50          

-Издаци за отплату главнице                                                                17.000.000,00 

-Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу                 2.067.000,00 

спровођења јавних политика 
 
 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ                                                                        -12.566.596,50 
 

Став 3. мења се и гласи: 
 

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 6.500.403,50 

Укупно  6.500.403,50 
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Издаци за отплату главнице дуга 61 17.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 62 2.067.000,00 

Укупно  19.067.000,00 

Нето финансирање (91+92+321)-(61+62)  -12.566.596,50 

                                                        
Члан 2. 

 
Члан 2 мења се и гласи: Средства за отплату главнице у износу од 17.000.000 и средства за 

набавку домаће финансијске имовине у износу од 2.067.000 динара финансираће се из средстава 
буџетског суфицита  у износу од 12.566.596,50 и неутрошених средстава из претходне године у износу 
од 6.500.403,50 динара. 

 
Члан 3. 

 
У члану 9. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода, у табели Буџетски приходи,  

врше се следеће измене: 
 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
 
-На позицији 1.1.1. Економска класификација 71111 Порез на зараде, износ 159.000.000 замењује 

се износом 146.000.000; 
-На позицији 1.1.2., Економска класификација 71112 Порез на приходе од самосталних 

делатности, износ 14.000.000 замењује се износом 17.000.000; 
-На позицији 1.1.4, економска класификација 71118 Самодоприноси, износ 4.400.000 замењује се 

износом 5.900.000; 
-У оквиру позиције 4.2.1. на подпозицији 4.2.1.2., економска класификација 714514, Годишња 

накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила, износ 5.000.000 замењује се 
износом 0; 

-У оквиру позиције 4.2.2. на подпозицији 4.2.2.2., економска класификација 714547, Накнада за 
загађивање животне средине, износ 2.000.000 замењују се износом 0; 

-У оквиру позиције 7.1.1. на подпозицији 7.1.1.3, економска класификација 733154  Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина, износ 22.568.960 
замењује се износом 20.567.000 

-На позицији 8.2.1, економска класификација 74152 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта износ 250.000 замењује се износом 1.000.000; 

-На позицији 11. економска класификација 744 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица, износ 200.000 замењује се износом 424.000; 

-На позицији 13, економска класификација 771-Меморандумске ставке за рефундацију расхода, 
износ 1.200.000 замењује се износом 1.143.605,91 

 
КЛАСА 7-УКУПНО: износ 409.132.760 замењује се износом 392.548.405,91. 
 
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ УКУПНО: износ 415.584.354,09 замењује се износом 399.000.000 динара. 
 
 
-У табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА врше се следеће измене: 

 
Народна библиотека: 
 
Извор финансирања 04 Сопствени приходи, износ 1.567.000 замењује се износом 1.707.000 и 

то: 
 
-На подпозицији 24.2, приходи од продаје биоскопских карата износ 500.000 замењује се износом 

400.000; 
-На подпозицији 24.3, приходи од продаје позоришних карата износ 150.000 замењује се износом 

230.000; 
-На подпозицији 24.4, приходи од издавања простора, додаје се :“и опреме (бина)“ и уместо 

износа 70.000 билансира износ 230.000; 
 
ЈП Дирекција за изградњу 
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-У оквиру позиције 29: 07 Донације од осталих нивоа власти, на подпозицији 29.1 приходи од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, износ 12.000.000 замењује се износом 0;  

 
ЈП Дирекција за изградњу, укупно: износ 21.800.000 замењује се износом 9.800.000. 
 
 
Туристичка организација Ариље 
 
-У оквиру позиције 30:  04 Сопствени приходи, после подпозиције 30.5, додаје се нова 

подпозиција 30.6: Приходи од ТОС и билансира износ од 40.000 динара; 
 
Туристичка организација укупно: износ 185.000 замењује се износом 225.000; 

 
 
ОСТАЛА ПРИМАЊА УКУПНО: износ 57.556.000 замењује се износом 45.736.000. 
 
 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА укупно: 473.140.354,09 замењује се износом 444.736.000. 

 
У истом члану у табели РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА  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 

2.832.000 замењује се износом 2.032.000 
-На позицији 2. економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца,  износ 

507.000 замењује се износом 364.000; 
-На позицији 3. економска класификација 414, Социјална давања запосленима, износ 100.000 

замењује се износом 50.000; 
-На позицији 5. економска класификација 421, стални трошкови износ 85.000 замењује се износом 

75.000; 
-На позицији 6, економска класификација 422, трошкови путовања, износ 80.000 замењује се 

износом   50.000; 
-На позицији 9, економска класификација 426, материјал, износ 400.000 замењује се износом 

390.000;  
 
функција 111: извршни и законодавни органи, укупно: износ 7.186.550 замењује се износом 

6.143.550 
 
Раздео 1 укупно: износ 7.186.550 замењује се износом 6.143.550; 
 
 
Раздео 2: Општинско веће, Председник општине 
 
функција 111: извршни и законодавни органи 
 
 

-На позицији 14, економска класификација 414, Социјална давања запосленима,  износ 100.000 
замењује се износом 50.000;  

-На позицији 18, економска класификација 422, трошкови путовања, износ 250.000 замењује се 
износом   300.000; 

-На позицији 21, економска класификација 426, материјал, износ 900.000 замењује се износом 
800.000;  

 
Раздео 3: Општинско јавно правобранилаштво 
 
функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 
-На позицији 26, економска класифокација 414 Социјална давања запосленима, износ 55.000 

замењује се износом 0; 
-На позицији 28, економска класификација 421, стални трошкови, износ 25.000 замењује се 

износом 15.000; 
-На позицији 29, економска класификација 422, трошкови путовања, износ 35.000 замењује се 
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износом 15.000; 
-На позицији 30, економска класификација 423, услуге по уговору износ 30.000 замењује се 

износом 0; 
-На позицији 31, економска класификација 426, материјал износ 50.000 замењује се износом 

35.000; 
 
функција 160 укупно: износ 1.807.000 замењује се износом 1.677.000 
 
Раздео 3: Општинско јавно правобранилаштво укупно: износ 1.807.000 замењује се износом 

1.677.000. 

 
Раздео 4. Општинска управа: 
 
Глава 1. Општинска управа 
 

функција 040: Породица и деца 
 
-На позицији 32. економска класификација 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета износ 

4.300.000 замењује се износом 2.200.000; 
 
функција 040 укупно: износ 4.300.000 замењује се износом 2.200.000; 
 
функција 130: Опште услуге 

 -На ппзицији 33, екпнпмска класификација 411, Плате, дпдаци и накнаде заппслених 

изнпс 25.454.000 замеоује се изнпспм 26.254.000 

-На позицији 34, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца износ 
4.562.000 замењује се износом 4.705.000; 

-На позицији 36, економска класификација 414, Социјална давања запосленима, износ 1.000.000 
замењује се износом 950.000; 

-На позицији 38, економска класификација 416, Награде запосленима и остали посебни расходи, 
износ 650.000 замењује се износом 600.000; 

-На позицији 41, економска класификација 423, услуге по уговору, износ 3.000.000 замењује се 
износом 3.500.000; 

-На позицији 43, економска класификација 425, Текуће поправке и одржавања износ 1.200.000 
замењује се износом 1.400.000; 

-На позицији 44, економска класификација 426, Материјал износ 1.400.000 замењује се износом 
1.600.000; 

 
функција 130 укупно: износ 44.489.085 замењује се износом 46.232.085. 

 
функција 160: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 
-На позицији 52, економска класификација 424, Специјализоване услуге износ 1.185.000 замењује 

се износом 956.307,75. 
-На позицији 53, економска класификација 481 Донације невладиним организацијама, износ 

1.700.000 замењује се износом 1.400.000, због смањења на конту 481942-Донације политичким странкама-
финансирање редовног рада политичких странака у износу од 300.000; 

-На позицији 54, економска класификација 482-порези, обавезне таксе и казне, износ 400.000 
замењује се износом 300.000; 

-На позицији 56, економска класификација 484, Накнада штете за повреду или штету насталу услед 
елементарних непогода, износ 2.000.000 замењује се износом 1.600.000; 

 
функција 170: Трансакције јавног дуга 
 
-На позицији 58, економска класификација 441, Отплата домаћих камата износ 8.000.000 замењује 

се износом 7.000.000; 
 
функција 170 укупно: износ 25.000.000 замењује се износом 24.000.000; 
 
функција 320: Услуге противпожарне заштите 

  
-На позицији 61, економска класификација 422, Трошкови путовања, износ 30.000, замењује се 

износом 0: 
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-На позицији 62, економска класификација 423, Услуге по уговору, износ 70.000, замењује се 
износом 0; 

-На позицији 64, економска класификација 426, Материјал, износ 100.000, замењује се износом 
20.000; 

 
функција 320 укупно: износ 250.000 замењује се износом 70.000; 
 
функција 421: пољопривреда 
 
ПРО-Пројекат 1.1.3. Набавка садног материјала у воћарству 
 
-На позицији 70, економска класификација 426, Материјал, износ 2.760.000, замењује се износом 

1.760.000: 
 
ПРО-Пројекат 1.1.4. Подршка органској производњи малине 

 
-На позицији 71, економска класификација 426, Материјал, износ 150.000, замењује се износом 

138.000. 
 
ПРО-Пројекат 1.4.1 Студијске посете за пољопривреднике 
 

-На позицији 72, економска класификација 423-услуге по уговору износ 325.000 замењује се 
износом 0; 

 
Пројекат Студијске посете за пољопривреднике укупно: износ 325.000 замењује се износом 

0; 
 
ПРО-Прјекат 1.4.3. Дани малине 
 

-На позицији 75, економска класификација 421 Стални трошкови, износ 800.000 замењује се 
износом 548..000; 

-На позицији 76, економска класификација 423 Услуге по уговору, износ 580.000 замењује се 
износом 576.000; 

--На позицији 77, економска класификација 424 Специјализоване услуге, износ 620.000 замењује се 
износом 474.000; 

 
Пројекат Дани малине укупно: износ 2.000.000 замењује се износом 1.598.000; 

 
ПРО-Пројекат 1.4.4.  Посета сајмовима пољопривреде 

 
-На позицији 78, економска класификација 423 Услуге по уговору, износ 400.000 замењује се 

износом 64.000; 
 
ПРО-Прјекат 1.4.4.  Посета сајмовима пољопривреде укупно: износ 400.000 замењује се 

износом 64.000. 
 
Заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
 
-После позиције 79, додаје се Пројекат: Студија изводљивости за наводњавање села у долини 

Моравице 

-На новоотвореној позицији 79 а, економска класификација 424, Сцијализоване услуге  билансира 
се износ 2.300.000. 

Пројекат: Студија изводљивости за наводњавање села у долини Моравице укупно:  2.300.000; 

 
функција 421 пољопривреда укупно: износ 10.015.000 замењује се износом 10.240.000. 
 
функција 620: Развој заједнице 
 
Пројекат: Малина преко границе 
 

-На позицији 92, економска класификација 422, Трошкови путовања, износ 25.000 замењује се 
износом 0; 

 
Пројекат Малина преко границе укупно: износ 2.308.000 замењује се износом 2.283.000. 
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Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима 

 
-На позицији 97, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 

1.896.000 замењује се износом 896.000. 
 
Пројекат: Помоћ избеглим и расељеним лицима укупно: износ 1.896.000 замењује се износом 

896.00 
 
Пројекат: Развој омладинског предузетништва 

 
-На позицији 99, економска класификација 426 материјал, замењује се економском класификацијом 

454 субвенције приватним предузећима , а износ 1.600.000 замењује се износом 1.150.000; 
 
Пројекат Развој омладинског предузетништва укупно: износ  1.800.000 замењује се износом 

1.350.000; 
 

функција 620 Развој заједнице укупно: износ 13.032.333 замењује се износом 11.557.333. 
 

функција 760: Здравство некласификовано на другом месту 
 
Дом  здравља Ариље 
 
-На позицији 112, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти, износ 

1.000.000, замењује се износом 900.000,  због смањења на економској класификацији 4632-Капитални 
трансфери осталим нивоима власти за 100.000. 

 
функција 760 укупно: износ 1.510. 000 замењује се износом 1.410.000. 
 
функција 810: Услуге рекреације и спорта 
 
-На позицији 113, економска класификација 423, услуге по уговору, износ 200.000 замењује се 

износом 100.000;  
-На позицији 114, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, износ 100.000 

замењује се износом 0; 
 
функција 810 укупно: износ 6.300.000 замењује се износом 6.100.000; 
 
функција 920: средње образовање 
 

-На позицији 125, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, код Средње 
школе Ариље, износ 8.600.000 замењује се износом 10.100.000 због увећања на економској класификацији 
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти за 1.500.000. 

 
функција 920 средње образовање укупно: износ 8.600.000 замењује се износом 10.100.000. 
 
Глава 4.2: Месне заједнице 
 

-На позицији 128, економска класификација 423, Услуге по уговору, износ 590.260,91 замењује се 
износом 900.260,91; 

-На позицији 129, економска класификација 424, Специјализоване услуге, износ 410.000 замењује 
се износом  560.000; 

-На позицији 130, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавања, износ 5.200. 000 
замењује се износом 6.200.000; 

-Досадашња позиција 132.1 постаје позиција 133.; 
-На новоотвореној позицији 134, економска класификација 482 порези, обавезне таксе и казне 

билансира се износ 30.000; 
-На новоотвореној позицији 135, економска класификација 483 новчане казне и пенали по решењу 

судова билансира се износ 10.000. 
 
Глава 4.2.  Месне заједнице укупно, износ 9.945.260,91 замењује се износом 11.445.260,91. 
 
Глава 4.3: Општинска изборна комисија 

 
-На позицији 139, економска класификација 426 материјал, износ 10.000 замењује се износом 0;  
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Глава 4.3 Општинска изборна комисија укупно: износ 60.000 замењује се износом 50.000; 

 
 Глава 4.5 Народна библиотека Ариље  

 Функција 820 Услуге културе 

-На позицији 155, конто 411 Плате, додаци, накнаде,  у колони буџетска средства, износ 7.233.000 
замењује се износом 7.011.000; 

- На позицији 156, конто 412 Социјални доприноси на терет послодавца,  у колони буџетска средства, 
износ 1.295.000 замењује се износом 1.255.000; 

-На позицији 157, конто 414 Социјалнa давања запосленима,  у колони буџетска средства, износ 
388.000 замењује се износом 359.000;  

-На позицији 159, конто 421 Стални тошкови,  у колони буџетска, средства износ 1.046.000,00 замењује 
се износом 1.115.000; 

-На позицији 159, конто 421 Стални тошкови,  у колони сопствена средства износ 283.000; замењује се 
износом 344.000; 

-На позицији 160, конто 422 Трошкови службених путовања,  у колони сопствена средства износ 40.000 
замењује се износом 60.000;  

-На позицији 161, конто 423 Услуге по уговору  у колони буџетска средства износ 510.000 замењује се 
износом 460.000;  

-На позицији 161, конто 423 Услуге по уговору, у колони сопствена средства износ 93.000,00 замењује 
се износом 160.000.00  

-На позицији 162, конто 424 Специјализоване услуге, у колони буџетска средства  798.000 замењује се 
износом 868.000; 

 -На позицији 162, конто 424 Специјализоване услуге,  у колони сопствена  средства 260.000; 
замењује се износом 270.000; 

-На позицији 163, конто 425 Текуће поправке и одржавања, у колони буџетска средства  160.000 
замењује се износом 130.000;  

-На позицији 164, конто 426 Материјал у колони сопствена средства  36.000 замењује се износом 
26.000;  

-На позицији 165, конто 482 Порези таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти  у колони буџетска 
средства  30.000,00 замењује се износом 0;  

-На позицији 167 конто 512 Машине и опрема, у колони буџетска средства, износ 816.000 замењује се 
износом  581.000; 

 
Функција 820 - Услуге културе  укупно: у колони буџетска средства износ од 15.524.959,84 

замењује се износом 14.648.298,00, у колони издаци из осталих прихода износ је 1.281.000 замењује 
се износом 1.421.000  

 Развој културне понуде општине Ариље 

 ПРО Пројекат 9.2.3 Ликовна колонија 

-На позицији 169, конто 423 Услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 180.000 замењује се 
износом 190.000; 

-На позицији 170, конто 424 Специјализоване услуге, у колони буџетска средства, износ 90.000 
замењује се износом 51.000;  

-На позицији 171, конто 426 Материјал, у колони буџетска средства,  износ 150.000 замењује се 
износом 145.000;  

 

 ПРО Пројекат 9.2.4 Мајски дани култуте 

-На позицији 175, конто 426 Материјал  у колони буџетска средства износ 25.000 замењује се износом 
30.000;  

 

 ПРО Пројекат 9.2.5 Смотра радова ликовног стваралаштва Златиборског округа 

-На позицији 176, конто 422 Трошкови путовања,  у колони буџетска средства износ 10.000 замењује се 
износом 5.000;  

-На позицији 178, конто 424 Специјализоване услуге,  у колони буџетска средства износ 20.000 
замењује се износом 25.000; 
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Пројекти суфинансирани од Министарства културе РС 

Пројекат конзервације и рестаурације 

-На позицији 183.10, Конто 422 Трошкови службеног пута, у колони буџетска средства, 22.000,00 
замењује се износом 0; 

-На позицији 183.11, Конто 423 Услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 92.000,00 замењује 
се износом 77.500; 

-На позицији 183.12, Конто 424 Специјализоване услуге, у колони буџетска средства, износ од 
128.500,00 замењује се износом 187.000; 

-На позицији 183.13,  конто 426 Материјал, у колони буџетска средства, износ 50.500 замењује се 
износом 28.500; 

 
Пројекат Националне службе за запошљавање 

Спровођење јавног рада 

Због одустајања НЗС од финансирања одобреног пројекта бришу се  следеће позиције: 

-Позиција 183.14, Конто 411 Плате и додаци, у колони буџетска средства, износ 284.700,48 
-Позиција 183.15, Конто 412 Социјални доприноси на терет послодавца, у колони буџетска средства, 

износ 50.961,36 
-Позиција 183.16, Конто 415 Накнаде трошкова за запослене, у колони буџетска средства, износ 12.000; 
-Позиција 183.17, Конто 423 Услуге по уговору, у колони сопствена средства, износ 4.000; 
-Позиција 183.18, Конто 426 Материјал, у колони буџетска средства, износ 3.000, а  

 у колони сопствена средства износ, 4.000  
 
 Функција 820 укупно: у колони буџетска средства износ 15.524.959,84 замењује се износом 
14.648.298, у колони издаци из осталих прихода износ 1.281.000 замењује се износом 1.421.000. 

 
 Функција 830 Услуге емитовања и издаваштва 

-На позицији 184, конто 411 Плате, додаци, накнаде,  у колони буџетска средства, износ 920.000 
замењује се износом 1.142.000 

-На позицији 185, конто 412 Социјални доприноси на терет послодавца,  у колони буџетска средства, 
износ 165.000 замењује се износом 205.000 

-После позиције 189 отвора се нова позицију 189 а, конто 512 машине и опрема и  у колони буџетска 
средства билансира износ 14.000; 

 
 Функција 830 укупно: износ 1.660.000 у колони буџетска средства замењује се износом  
1.936.000, у колони издаци из осталих прихода износ 286.000 се не мења, , а у колони укупна 
средства износ 1.567.000 замењује се износом 1.707.000. 

 Глава 4.5 Народна библиотека укупно: износ 17.184.959,84 замењује се износом 16.584.298 у 
колони буџетска средства ,  износ 1.567.000 у колони издаци из осталих прихода, замењује се 
износом 1.707.000, а у колони укупна средства износ 18.751.959,84 замењује се износом 18.291.298.  

 Глава 4.7: ЈП „Дирекција за изградњу“ Ариље 
 
 У колони: расходи из буџета врше се следеће измене:  
 
 Функција 660-послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту 
 

-На позицији 196.конто-416-награде, бонуси и остали посебни расходи, износ од 100.000, замењује се 
износом 0,00 

-На позицији 197. конто-421-стални трошкови, износ од 1.110.000, замењује се износом  1.260.000 
динара 

-На позицији 198. конто-422-трошкови путовања, износ од 160.000 замењује се износом  100.000 динара 
-На позицији 199. конто-423-услуге по уговору, износ од 500.000 замењује се износом 530.000 динара 
-На позицији 202. конто-426-материјал, износ од 500.000 замењује се износом  550.000 динара 
-На позицији 205. конто-511-зграде и грађевински објекти, износ од 410.000 замењује се износом  

50.000 динара 
-На позицији 206. конто-512-машине и опрема, износ од 150.000, замењује се износом  200.000 динара. 
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 Функција 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту, укупно: 
износ од 16.676.000, замењује се износом од 16.436.000 динара. 

 Функција 451:  друмски транспорт 

-На позицији 209. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ од 26.500.000, замењује се износом  

23.450.000 динара  
-На позицији 231. конто-485-Накнада штете, износ од 300.000, замењује се износом 700.000 динара 
-На позицији 232. конто-511-зграде и грађевински објекти, износ од 27.000.000, замењује се износом 

28.200.000 динара 
 

 Функција 451:друмски транспорт, укупно: износ од 63.180.000 замењује се износом од 
61.730.000 динара. 

 Функција 620-развој заједнице 

-На позицији 239. конто-424-Специјализоване услуге,  износ од 600.000, замењује се износом 300.000 

динара 
-На позицији 240. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ од 500.000, замењује се износом  

300.000 динара 
-На позицији 242. конто-511-Зграде и грађевински објекти, износ од 2.800.000, замењује се избносом  

1.800.000 динара 
-На позицији 243. конто-541-Земљиште, износ од 7.000.000, замењујес е износом  6.340.000 динара.  
 

 Функција 620 развој заједнице, укупно: износ од 10.970.000, замењује се износом од 8.810.000 
динара 

 Функција 640 – улична расвета 

-На позицији 247. конто-425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 3.000.000. замењује се износом 

од 1.800.000 динара 
 

 Функција 640-улична расвета , укупно: износ од 11.300.000, замењује се износом од 
10.100.000 динара. 

 

 Функиција 810-развој спорта 

-На позицији 257. конто-425–Текуће поправке и одржавање, износ од 120.000, замењује се износом од  
100.000 динара, 

-На позицији 258. конто- 426 – материјал, износ од 158.100, замењује се износом од 178.100 динара, 
-На позицији 259. конто-512- машине и опрема, износ од 0,00, замењује се износом од 700.000 динара. 
 

 Функција 810-развој спорта укупно;  износ 5.412.800, замењује се износом од 6.112.800 
динара. 

 Глава 4.7: укупно: у колони: расходи из буџета, износ 119.928.800, замењује се износом 
115..578.800 динара. 

 

 У колони: издаци из осталих прихода врше се следеће измене: 

 Функција 660-послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту 

-На позицији 194.конто-414-социјална давања запосленима, износ од 50.000, замењује се износом  
150.000 динара 

-На позицији 197. конто-421-стални трошкови, износ од 0,00, замењује се износом  50.000 динара 
-На позицији 198. конто-422-трошкови путовања, износ од 0,00, замењује се износом  50.000 динара; 
-На позицији 199. конто-423-услуге по уговору, износ од 0,00 замењује се износом 95.000 динара 
-На позицији 201. конто-425-текуће поправке и одржавање, износ од 600.000 замењује се износом 

300.000 динара 
-На позицији 203. конто-482-Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти, износ од 0,00 

замењује се износом 5.000 динара 
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 Функција 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту, укупно: 
износ од 800.000 на мења се и остаје  800.000 динара 

 Функција 451:  друмски транспорт 

-На позицији 209. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ од 0,00, замењује се износом  2,000.000 

динара  

 Функција 451:друмски транспорт, укупно: износ од 2.000.000 замењује се износом од 
4.000.000 динара, 

 Функција 520:  управљање отпадним водама 

-На позицији 235. конто -511- Зграде и грађевински објекти, износ од 500.000, замењује се износом  
400.000 динара 

 
 Функција 520:  управљање отпадним водама, укупно: износ од 500.000 замењује се износом 
од 400.000 динара 

 Функција 620-развој заједнице 

-На позицији 239.конто-424-Специјализоване услуге, износ од 0,00, замењује се износом 300.000 

динара 
-На позицији 240. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ од 0.00, замењује се износом  

178..000 динара 
-На позицији 241. конто-482-Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти, износ од 0,00, 

замењује се износом  20.000 динара 
-На позицији 242. конто-511-Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00, замењује се износом  100.000 

динара 
-На позицији 243. конто-541-Земљиште, износ од 0,00, замењује се износом  2.000 динара.  
 

 Функција 620:развој заједнице, укупно: износ од 0,00, замењује се износом од 600.000 динара 

 Функиција 630: водоснабдевање   

-На позицији 245. конто-511-Зграде и грађевински објекти, износ од 16.500.000, замењује се износом  
2.000.000 динара 
Функиција 630: водоснабдевање, износ од 16.500.000 замењује се износом од 2.000.000 динара. 

 Функиција 810-развој спорта 

-На позицији 253. конто-421-стални трошкови, износ од 2.000.000, замењује се износом  1.060.000 
динара 

-На позицији 256.конто-424-Специјализоване услуге, износ од 0,00, замењује се износом 140.000 

динара 
-На позицији 257. конто-425-Текуће поправке и одржавање, износ од 0.00, замењује се износом  50..000 

динара 
-На позицији 258. конто-426-Материјал, износ од 0.00, замењује се износом  100..000 динара 
-На позицији 259. конто-512-Машине и опрема, износ од 0,00, замењује се износом  650.000 динара 
 

 Функција 810-развој спорта укупно;  износ 2,000,000,  не мења се и остаје  износ од 
2.000.000 динара. 

 Глава 4.7: укупно: у колони: издаци из осталих прихода, износ 21.800.000 замењује се 
износом 9.800.000 динара. 

 Глава 4.8. Фонда за заштиту животне средине  

 Регионална депонија Дубоко 

 функција 510 управљање отпадом 

-На позицији 261. економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама износ 1.900.000 замењује се износом 5.000.000; 
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-На позицији 262, економска класификација 621-Набавка домаће финансијске имовине, износ13.265.000 
замењује се износом 0; 

 Глава 4.8. Фонд за заштиту животне средине укупно: износ 15.165.000, замењује се износом 
5.000.000; 

Глава 4.9: Фонд за финансијску подршку успешним ученицима и студентима 
 
Функција 960: помоћне услуге у образовању 
 

-На позицији 264, економска класификација 472, накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 
1.425.000 замењује се износом 2.315.000, а у оквиру наведене позиције: 

-На подпозицији Студентске стипендије, економска класификација 472714 износ 690.000 замењује се 
износом 1.580.000. 

 
Глава 4.9 Фонд за финансијску подршку успешним ученицима и студентима, укупно: износ 

1.440.000 замењује се износом 2.330.000.   
 

Глава 4.10: Туристичка организација Ариље 
 
Функција 473: туризам 

 
-На позицији 269, економска класификација 423 услуге по уговору, у колони  расходи из буџета, износ 

425.000 замењује се износом 465.000,  у колони издаци из осталих прихода износ 180.000 замењује се 
износом 220.000, а у колони укупно  износ 605.000 замењује се износом 685.000. 

 
Глава 4.10 Туристичка организација Ариље, укупно: у колони расходи из буџета износ 850.000 

замењује се износом 890.000, у колони издаци из осталих прихода, износ 185.000 замењује се 
износом 225.000, а у колони укупно износ 1.035.000 замењује се износом 1.115.000. 

 
 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ УКУПНО: у колони расходи из буџета износ 415.584.354,09 замењује се 
износом 399.000.000, у колони издаци из осталих прихода износ 57.556.000 замењује се износом 
45.736.000, а у колони укупна средства износ 473.140.354,09 замењује се износом 444.736.000. 

 
Члан 4. 

 Члан 5 мења се и гласи: Све остале измене у Одлуци о буџету општине Ариље за 2013. годину, а 
које се односе на укупне збирове у рачуну прихода и примања, расхода и издатака (члан 1. став 2), као и 
збирове по организационој, функционалној, економској класифакацији и класификацији по изворима 
финансирања у билансу прихода и расхода у Посебном делу Одлуке о буџету, аутоматски се усклађују са 
наведеним изменама. 

Члан 5. 

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

 

 

01 број  400- 258 /13 15. 11. 2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 

 

                           Председник Скупштине општине 
Проф. др Светислав Петровић 
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 На основу члана 6. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 3. Закона о изменама и 

допунама Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ број 47/13) и члана 60. Статута општине Ариље 

(„Службени гласник општине Ариље“ број, 6/08 и 6/10),  Општинскo веће општине Ариље, на 18. 

седници одржаној дана 28.11..2013. године доноси 

О Д Л У К У   

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Ариље. 

Члан 2. 

 На територији општине Ариље одређено је четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима општине Ариље, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 

ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију 

зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину 

на територији општине Ариље у ПРВОЈ зони износе: 

 

 1) грађевинско земљиште                                         1.562,00 динара 

 2) станови                                                                 53.332,00 динара 

  

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину 

на територији општине Ариље у ДРУГОЈ зони износе: 

 

 1) грађевинско земљиште                                         1.562,00 динара 

 2) станови                                                                 53.332,00 динара 

 3) пољопривредно земљиште                                       52,00 динара 

 4) шумско земљиште                                                      59,53 динара                                       

  

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину 

на територији општине Ариље у ТРЕЋОЈ зони износе: 

  1) пољопривредно земљиште                                       52,00 динара 

 2) шумско земљиште                                                      59,53 динара                                       
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 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину 

на територији општине Ариље у ЧЕТВРТОЈ зони износе: 

 1) пољопривредно земљиште                                       52,00 динара 

 2) шумско земљиште                                                      59,53 динара                                       

  

Члан 3. 

Одређују се просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица 

пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони, за 

одговарајуће непокретности, за које у члану 2. ове Одлуке, нису утврђене просечне цене по метру 

квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Ариље за прву, другу, 

трећу и четврту зону: 

1) куће за становање                                                        45.000,00  динара 

2) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање 

делатности                                                                                      80.000,00 динара 

3) гаража и гаражна места                                              15.000,00  динара 

4) станови                                                                         45.000,00  динара 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и на интернет страници-сајту 

општине Ариље www.arilje.org.rs. 

Члан 5 

Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Ариље, Одељење за привреду и финансије - 

Одсек локалне пореске администрације. 

 

Члан 6. 

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

Ариље“ а примењиваће се од 01. јануара 2014. године. 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Општинско веће 

01број 436-10/2013 28.11. 2013. године 

 

 

Председник Општинског већа, 

Зоран Тодоровић 


