22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

www.arilje.org.rs
Ариље, 22. децембар 2014. године
Година MMXIV – Број 11

САДРЖАЈ

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље.....................................................3
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље...............................................4
Решење о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за период
1. 01. 2014. - 30. 09. 2014. године...................................................................................................................5
Одлука о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2014. годину......................................................6
Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима...................24
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање
"Рзав" Ариље за 2015. годину.....................................................................................................................25
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене воде из Система „Рзав“ за
2015. годину..................................................................................................................................................26
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Дубоко"
Ужице за 2015. годину..................................................................................................................................27
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на
Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ у 2015. години......................................................................28
Решење о прихватању Извештаја о функционисању система одбране од града на
територији радарског центра „Ужице“ за 2014. годину...........................................................................29

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног Предузећа «Дирекција за
изградњу" Ариље за 2015. годину..............................................................................................................30
Решење о давању сагласности на План зимског одржавања на општинским путевима и
градским улицама општине Ариље за 2015. годину................................................................................31
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен"
Ариље за 2015. годину................................................................................................................................32
Решење о прихватању Финансијског извештаја о функционисању службе паркинг сервиса
ЈКП „Зелен“ Ариље за период од 01. 09. 2014. до 30. 11. 2014. године.................................................33
Решење о прихватању Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја
ЈКП „Зелен“ Ариље за 2013. годину..........................................................................................................34
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга јавних паркиралишта Јавног
комуналног предузећа „Зелен“...................................................................................................................35
Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке
организације општине Ариље за 2015. годину........................................................................................36
Решење о именовању директора Туристичке организације Ариље.....................................................37

Страна 2 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и
54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39.
Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Соња Новаковић из Ариља, са Изборне листе Покренимо Ариље - Томислав
Николић - Српска напредна странка - Нова Србија - Демократска странка Србије, престаје мандат
одборника у Скупштини општине Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 141/2014, 22. 12. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и
54/11),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље

I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Ариље:
- МИЛАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ, 1961. г. раднику, из Вирова, са Изборне листе Покренимо Ариље Томислав Николић - Српска напредна странка - Нова Србија - Демократска странка Србије.

II
Мандат одборнику из тачке I почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека
мандата сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 30. јуна 2012. године.

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

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 013 - 11 /14, 22. 12. 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 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 01. 2014. - 30.09. 2014. године, и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 01. 2014. - 30. 09.
2014. године

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 01. 2014. до 30.
09. 2014. године, који је поднела Општинска управа општине Ариље .
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400 - 263/2014, 22. 12. 2014. године

Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић
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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 22.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ 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 и 7/14,) 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
478.364.000 динара.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2014. годину (у даљем
тексту: буџет), састоје се од:

Текући приходи и примања
Примања од продаје нефинансијске имовине
Текући расходи

471.600.000
389.893.243

Издаци за набавку нефинансијске имовине

68.020.757

Буџетски суфицит/дефицит

13.686.000

Укупан фискални суфицит/дефици

11.686.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине

-

Примања од задуживања

-

Пренета неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице

6.764.000
18.450.000
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2.000.000

Нето финансирање

-13.686.000
Члан 2.
Члан 2 мења се и гласи:

Отплата главнице по основу узетих кредита код пословних банака у износу од 18.450.000,
обезбедиће се из средстава буџетског суфицита у износу од 13.686.000 динара и текућих прихода
буџета планираних у 2014. години у износу од 4.764.000 динара.
Члан 3..
У члану 8. у Посебном делу Одлуке у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:
ПРИХОДИ:
-У оквиру позиције 1, економска класификација 711, Порез на доходак, добит и капиталне
добитке врше се следеће измене:
-на подпозицији 1.1.3., економска класификација 71114-Порез на приходе од имовине, износ
15.000. 000 замењује се износом 1.000.000;
-У оквиру позиције 3, економска класификација 713, Порез на имовину врше се следеће
измене:
-на подпозицији 3.2.1. економска класификација 71331-Порез на наслеђе и поклон, износ
5.000.000 замењује се износом 2.305.000;
-на подпозицији 3.3.1., економска класификација 71342-Порез на капиталне трансакције,
износ 10.000.000 замењује се износом 6.000.000;
У оквиру позиције 7, економска класификација 733-Трансфери од других нивоа власти, врше
се следеће измене:
-На подпозицији 7.1.1.3., економска класификација 733154-Текући наменски трансфери у
ужем смислу , од Републике у корист нивоа општина, износ 2.706.300 замењује се износом
11.886.300.
-На позицији 12, економска класификација 745-Мешовити и неодређени приходи, износ
14.087.009,52. замењује се износом 14.670.009,52.
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ УКУПНО: ИЗНОС 427.450.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗНОСОМ
416.518.000.
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-У табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА врше се следеће измене:
Народна библиотека:
Сопствени приходи и остала примања, износ 1.663.000 замењује се износом 1. 759.000 и то:
-На позицији 21.1-Приходи од чланарине библиотеке, износ 100.000 замењује се износом
80.000.
-На позицији 21.2-Приходи од продаје биоскопских улазница, износ 400.000 замењује се
износом 570.000;
-На позицији 21.3-Приходи од продаје позоришних карата, износ 230.000 замењује се износом
100.000;
-На позицији 21.4- Приходи од издавања простора и опреме, износ 120.000 замењује се
износом 96.000;
-На позицији 21.6-добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ 80.000 замењује
се износом 150.000.
-После позиције 21.7, додаје се нова позиција 21.8-Приходи од улазница Градског хора и
билансира износ 30.000.
ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПЛАНИРАЈУ СЕ НАИЗНОС
61.846.000 динара.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА УКУПНО: ИЗНОС 489.200.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗНОСОМ
478.364.000.
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
585.000 замењује се износом од 235.000;
-На позицији 2, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца,
износ од 105.000 замењује се износом 43.000.
-На позицији 5. економска класификација 422, трошкови путовања, износ од 75.000 замењује
се износом 25.000.
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-На позицији 8. економска класификација 426, материјал, износ 350.000 замењује се износом
400.000.
Раздео 1 укупно: износ 5.209.000 замењује се износом 4.797.000.
Раздео 2: Општинско веће, Председник општине
функција 111: извршни и законодавни органи
-На позицији 13, економска класификација 415, накнада трошкова за запослене, износ 120.000
замењује се износом 150.000.
-На позицији 15, економска класификација 422, трошкови путовања, износ 250.000 замењује
се износом 300.000.
-На позицији 16, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 1.192.000, замењује
се износом 1.300.000.
-На позицији 18, економска класификација 426-материјал, износ 750.000, замењује се износом
800.000.
Раздео 2 укупно: износ 9.667.543 замењује се износом 9.905.543.
Раздео 4. Општинска управа:
Глава 1. Општинска управа
функција 040: Породица и деца
-На позицији 27, економска класификација 472, накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ
од 1.935.000 замењује се износом од 2.350.000.
функција 040 укупно: износ 1.935.000 замењује се износом 2.350.000.
функција 130: Опште услуге
-На позицији 28, економска класификација 411, плате, додатци и накнаде запослених, износ од
26.000.000 замењује се износом од 24.740.000
-На позицији 29, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца,
износ од 4.654.000 замењује се износом 4.428.000
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-На позицији 33, економска класификација 421-стални трошкови, у колони средства из буџета,
износ 4.260.00 замењује се износом 4.400.000;
-На позицији 34, економска класификација 422- трошкови путовања,износ 350.000 замењује се
износом 400.000.
-Напозицији 35, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 3.500.000 замењује се
износом 3.750.000;
-На позицији 37, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавања износ 920.000
замењује се износом 1.650.000.
-На позицији 38, економска класификација 426-материјал, износ 1.600.00 замењује се износом
1.750.000
функција 130 укупно: износ 42.875.320 замењује се износом 42.709.320.

функција 160: Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту
-На позицији 42, економска класификација 423-услуге по уговору, износ износ 1.440.000.
замењује се износом 1.900.000
-На позицији 43, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 1.410.000
замењује се износом 1.345.000.
-На позицији 46, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова
износ 2.000.000 замењује се износом 2.200.000;
-На позицији 48, економска класификација 485-Накнада штете за повреде или штету нанету од
државних органа, износ 52.000 замењује се износом 655.000;
функција 160 укупно: износ 11.075.367 замењује се износом 12.273.367.

функција 170: Трансакције јавног дуга
-На позицији 50, економска класификација 441-отплата домаћих камата, износ 3.650.000
замењује се износом 3.000.000.
-На позицији 51, економска класификација 611-Отплата главнице домаћим кредиторима,
износ 17.000.000 замењује се износом 18.450.000.
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функција 170 укупно: износ 20.650.000 замењује се износом 21.450.000.

функција 421: Пољопривреда
-На позицији 61, економска класификација 426-материјал, износ 500.000 замењује се износом
0.;
-На позицији 61а, економска класификација 4511-текуће субвенције за пољопривреду, износ
950.000 замењује се износом 1.300.000;
-На позицији 62, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавања износ 1.100.000
замењује се износом 0.
функција 421 укупно: износ 7.830.000 замењује се износом 6.580.000.

функција 620: Развој заједнице
ЕУ Пројекат: Живети заједно
-После позиције 65, додаје се нова позиција 65а, економска класификација 421-стални
трошкови и билансира износ 80.000.
-На позицији 69, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, износ 4.830.000
замењује се износом 2.630.000;
-На позицији 70, економска класификација 512-машине и опрема, износ 1.167.000 замењује се
износом 67.000.
Пројекат: Живети заједно, укупно: износ 7.926.000 замењује се износом 4.706.000;
Пројекат: Сепарација отпада за спас планете
-На позицији 72, економска класификација 512-машине и опрема, износ 2.500.000 замењује се
износом 0.
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Пројекат: Сепарација отпада за спас планете укупно: износ 3.500.000 замењује се износом
1.000.000.
Пројекат: Наша имовина -подршка за развој
-На позицији 73, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 780.000 замењује се
износом 580.000.
-На позицији 74, економска класификација 424- специјализоване услуге, износ 300.000
замењује се износом 0.
Пројекат: Наша имовина-подршка за развој, укупно: износ 1.080.000 замењује се износом
580.000.

Пројекат: Унапређење положаја избеглих и ИРЛ
-На позицији 82, економска класификација 421-стални трошкови, износ 48.000 замењује се
износом 60.000.
-На позицији 83, економска класификација 422-трошкови путовања, износ 14.000 замењује се
износом 27.000.
-На позицији 84, економска класификација 423-услуге по уговору, износ 650.000 замењује се
износом 890.000;
-На позицији 85, економска класификација 426-материјал, износ 1.390.000 замењује се
износом 250.000;
-На позицији 86, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, износ 4.945.000
замењује се износом 5.820.000.
Пројекат: Унапређење положаја избеглих и ИРЛ, укупан износ 8.187.000, не мења се
функција 620 укупно: износ 23.955.000 замењује се износом 17.735.000.
функција 760: здравство некласификовано на другом месту
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-На позицији 89, економска класификација 424-специјализоване услуге, износ 1.000.000
замењује се износом 1.250.000.
функција 760 укупно: износ 7.300.000 замењује се износом 7.550.000.
функција 810: услуге рекреације и спорта
-На позицији 93, економска класификација 481-донације невладиним организацијама износ
5.000.000 замењује се износом 6.000.000.
функција 810 укупно: износ 5.000.000 замењује се износом 6.000.000

Глава 4.1. укупно износ 183.436.097 замењује се износом 179.463.097.

Глава 4.4: Дечји вртић
Функција 911: Предшколско образовање
-На позицији 114, економска класификација 411, плате, додатци и накнаде запослених, у
колони средства из буџета, износ од 41.818.000 замењује се износом од 40.913.000
-На позицији 115, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у
колони средства из буџета износ од 7.486.000 замењује се износом 7.324.000
-На позицији 123, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, у колони
средства из буџета, износ 1.838.000 замењује се износом 0:
Глава 4.4. укупно: у колони средства из буџета, износ 53.380.000 замењује се износом
50.475.000.
Глава 4.5 Народна библиотека Ариље
Функција 820 Услуге културе
-На позицији 128, економска класификација 411, плате, додатци и накнаде запослених, у
колони средства из буџета, износ од 6.743.000 замењује се износом од 5.743.000
-На позицији 129, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у
колони средства из буџета износ од 1.207.000 замењује се износом 1.027.000.
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-На позицији 130, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, у колони:
средства из буџета, износ 1.213.000, замењује се износом 1.250.000, а у колони средства из осталих
извора, износ од 0, замењује се износом 5.630.
На позицији 132, економска класификација 421-стални трошкови, у колони средства из
осталих извора, износ 285.000, замењује се износом 370.000;
На позицији 133, економска класификација 422-трошкови путовања, у колони средства из
осталих извора, износ 40.000 замењује се износом 20.000;
На позицији 134, економска класификација 423-услуге по уговору, у колони буџетска
средства, износ 400.000 замењује се износом 460.000
На позицији 135, економска класификација 424-специјализоване услуге, у колони буџетска
средства, износ 700.000 замењује се износом 850.000, а у колони средства из осталих извора износ
150.000 замењује се износом 130.000.
На позицији 136, конто 425 -Текуће одржавање, у колони буџетска средства, износ 140.000
замењује се износом 127.000,00
На позицији 137, економска класификација 426- материјал, у колони буџетска средства, износ
300.000 замењује се износом 360.000, а у колони средства из осталих извора износ 30.000 замењује се
износом 40.000.
После позиције 137, додаје се нова позиција 137а, економска класификација 472-Накнаде за
социјалну заштиту и у колони средства из осталих извора билансира износ од 71.000;
После позиције 137а отвара се позиција 137б, економска класификација 482-Порези, обавезне
таксе и казне и у колони средства из осталих извора, билансира износ од 2.000.
На позицији 138 конто 511 Зграде и грађевински објекти, у колони буџетска средства, износ
150.000,00 замењује се износом 0,00;
На позицији 139, економска класификација 512-машине и опрема, у колони буџетска средства,
износ 233.960 замењује се износом 218.960.
На позицији 140, економска класификација 515-нематеријална имовина, у колони буџетска
средства, износ 441.000 замењује се износом 400.000, а у колони средства из осталих извора, износ
50.000 замењује се износом 20.000;
На позицији 141 конто 422 Трошкови путовања, у колони буџетска средства, износ 10.000
замењује се износом 0,00
На позицији 142 конто 423 Услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 130.000,00
замењује се износом 110.000,00
На позицији 144 конто 426 Материјал, у колони средства из осталих извора износ 5.000,00
замењује се износом 0,
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На позицији 145 конто 422 Трошкови путовања, у колони средства,из осталих извора, износ
10.000 замењује се износом 0,
На позицији 146 конто 423 услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 65.000,
замењује се износом 23.000, а у колони средства из осталих извора, износ 20.000,00 замењује се
износом 0,
На позицији 147 конто 424 Специјализоване услуге, у колони буџетска средства, износ
270.000,00 замењује се износом 200.000, а у колони средства из осталих извора, износ 40.000,00
замењује се износом 50.000,00
На позицији 148, конто 426 Материјал, у колони буџетска средства, износ 5.000 замењује се
износом 10.000,
На позицији 150 конто 423 Услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 40.000,
замењује се износом 60.000
На позицији 151 конто 424 Специјализоване услуге, у колони буџетска средства, износ 35.000
замењује се износом 48.000,
На позицији 152 конто 426 Материјал, у колони буџетска средства, износ 0, замењује се
износом 22.000, а у колони средства из осталих извора, износ 20.000,00 замењује се износом 0.
На позицији 153, економска класификација 422-трошкови путовања, у колони буџетска
средства, износ 9.000 замењује се износом 4.000.
На позицији 154 конто 423 Услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 20.000,
замењује се износом 47.000,
На позицији 155 конто 424 Специјализоване услуге, у колони буџетска средства, износ 40.000,
замењује се износом 43.000,
На позицији 156 конто 426 Материјал, у колони буџетска средства, износ 20.000, замењује се
износом 14.000,
На позицији 157 конто 423 услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 25.000,
замењује се износом 0,
На позицији 158 конто 424 Специјализоване услуге, у колони сопствена средства, износ
112.630, замењује се износом 150.000.

Пројекат: Уређење порте цркве Светог Ахилија и њене непосредне околине
-На позицији конто 423 услуге по уговору, у колони буџетска средства, износ 156.000,
замењује се износом 0,
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-На позицији конто 511 Зграде и грађевински објекти, у колони буџетска средства, износ
205.300 замењује се износом 361.300,
Глава 4.5, Народна библиотека укупно: у колони буџетска средства износ 15.704.860.
замењује се износом 14.524.860, а у колони средства из осталих извора износ 1.663.000 замењује
се износом 1.759.000.

РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ
Глава 4.7: ЈП „Дирекција за изградњу“ Ариље
Функција 660-послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту
-На позицији 168, економска класификација 411, плате, додатци и накнаде запослених, у
колони средства из буџета, износ од 11.485.000 замењује се износом од 10.845.000
-На позицији 169, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у
колони средства из буџета износ од 2.056.000 замењује се износом 1.941.000.
-На позицији 170, економска класификација 414, социјална давања запосленима, у колони
средства из осталих извора износ од 200.000 замењује се износом 0.
-На позицији 172, економска класификација 421-стални трошкови, у колони средства из
осталих извора износ 0, замењује се износом 200.000.
-На позицији 174, економска класификација 423-услуге по уговору, у колони средства из
буџета износ 700.000 замењује се износом 755.000, а у колони средства из осталих извора износ
60.000 замењује се износом 140.000.
-На позицији 175, економска класификација 424-специјализоване услуге у колони средства из
осталих извора, износ 140.000 замењује се износом 20.000.
-На позицији 177, конто 426-материјал, у колони средства из осталих извора, износ 0'замењује
се износом 40.000.
функција 660 укупно: у колони средства из буџета,износ 16.804.000 замењује се износом
16.104.000, а у колони средства из осталих извора износ 400.000 остаје непромењен.
Функција 451: друмски транспорт
-На позицији 183. конто-425-Текуће поправке и одржавање, у колони средства из буџета,
износ од 23.000.000, замењује се износом 39.300.000 динара, а у колони средства из осталих извора
износ 2.000.000 замењује се износом 2.300.000.
-На позицији 184, конто 426-материјал, износ 1.000.000 замењује се износом 700.000.
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-На позицији 185, конто 485-Накнада штете за повреду или штету нанету од државних органа,
износ 700.000 замењује се износом 1.000.000.
-На позицији 186, конто 511- зграде и грађевински објекти, износ 41.000.000 замењује се
износом 28.000.000.
Функција 451: друмски транспорт, укупно: у колони средства из буџета, износ од
72.800.000 замењује се износом од 76.100.000 динара, а у колони средства из осталих извора износ
2.000.000 замењује се износом 2.300.000.
Функција 520: Управљање отпадним водама
На позицији 188, конто 511-зграде и грађевински објекти, износ 1.650.000 замењује се износом
650.000.
Функција 520: Управљање отпадним водама укупно: износ 2.650.000 замењује се износом
1.650.000.
Функција 620-развој заједнице
-На позицији 193, конто 511-зграде и грађевински објекти, износ 1.300.000 замењује се
износом 50.000.
-На позицији 194, економска класификација 541-земљиште, износ 6.000.000 замењује се
износом 3.000.000.
Функција 620: развој заједнице, укупно: износ од 7.900.000 динара, замењује се износом
3.650.000.
Функција 630: водоснабдевање
-На позицији 195, конто 425-Текуће поправке и одржавања, износ 1.500.000, замењује се
износом 500.000.
-На позицији 196, конто 511, зграде и грађевински објекти износ 18.000.000 замењује се
износом 19.200.000.
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Функција 630: водоснабдевање, укупно: износ од 4.100.000, у колони средства из буџета,
замењује се износом 3.100.000, а у колони средства из осталих извора износ 18.000.000 замењује се
износом 19.200.000.
Функција 640: улична расвета
-На позицији 197, конто 421-Стални трошкови, износ 8.130.000 замењује се износом 9.380.000.
Функција 640: улична расвета укупно: износ од 9.930.000, замењује се износом 11.180.000.
Функција 810: услуге рекреације и спорта
-На позицији 199, економска класификација 411, плате, додатци и накнаде запослених, у
колони средства из буџета, износ од 2.591.000 замењује се износом од 2.331.000
-На позицији 200, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, у
колони средства из буџета износ од 464.000 замењује се износом 424.000.
-На позицији 202, конто 421-стални трошкови, у колони средства из осталих извора износ
1.700.000 замењује се износом 300.000;
-На позицији 204, конто 423-услуге по уговору, у колони средства из буџета, износ 60.000
замењује се износом 80.000, а у колони средства из осталих извора износ 100.000 замењује се
износом 54.000.
-На позицији 205, конто 424-специјализоване услуге, у колони средства из буџета, износ
50.000 замењује се износом 30.00, а у колони средства из осталих извора износ износ 150.000
замењује се износом 50.000:.
-На позицији 206, конто 425-текуће поправке и одржавања у колони средства из осталих
извора износ 80.000 замењује се износом 30.000.
-На позицији 207, конто 426-материјал, у колони средства из осталих извора износ 100.000
замењује се износом 50.000.
-На позицији 208, конто 512-машине и опрема, у колони средства из осталих извора износ
70.000 замењује се износом 216.000.
Функција 810 укупно: износ од 5.485.000, у колони средства из буџета, замењује се износом
5.185.000, а у колони средства из осталих извора износ 2.200.000 замењује се износом 700.000.
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Глава 4.7: укупно: у колони: издаци из буџета, износ 127.569.000, замењује се износом
124.869.000 динара.

Члан 4.
У делу III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА, врше се следеће измене:
У члан 37. врше се следеће измене:
Део расхода из наменских средства утврђених у Годишњем програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, у износу 1.100.000 динара, намењених уређењу атарских
путева, у планском делу буџета премешта се из раздела 4, глава 4.1., функција 421: пољопривреда,
економска 425-текуће поправке и одржавања, са позиције 62, и распоређује у оквиру ЈП Дирекција за
изградњу, у разделу 4, глава 4.7. функција 451-друмски транспорт, на позицију 183, економска
класификација 425-текуће поправке и одржавања.

Члан 5.
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 6
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ариље“
01 број 400- 255 /14 од 22. 12. 2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Председник
Проф. др Светислав Петровић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 63. Закона о буџетском систему,
којим је прописано да се ребалансом врши усклађивање прихода и примања, расхода и издатака
буџета на нижем, вишем или истом нивоу.
Разлог због кога се предлаже Одлука о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2014.
Годину, је потреба реалнијег приказа прихода и расхода за 2014. годину, а на основу остварења у
досадашњем периоду.
Реални приходи буџета нижи су од досадашњег плана, па се и расходна страна мора
кориговати у складу са реалним изворима.
Највећи подбачај прихода у односу на план је код прихода под редним бројем 1.1.3-Порез на
приходе од имовине, који је са првобитно планираних 15.000.000 смањен за 14.000.000. Ову врсту
прихода у својој структури у великом проценту чине приходи од пореза на закупнине пословног и
осталог простора. Раније су ови приходи припадали општинама, али су изменама Закона
финансирању локалне самоуправе преусмерени у републички буџет. Други разлог мање реализације
од планиране је у чињеници да у 2014. није утврђивана обавеза по основу пореза на пољопривредно и
шумско земљиште, због поплава и других елементарних непогода на територији општине. По
тренутним прописима у наредној години, порез на земљиште биће интегрисан и планиран у оквиру
прихода: Порез на имовину.
Смањени су и приходи од пореза на наслеђе и поклон за 2.695.000 и пореза на капиталне
трансакције за 4.000.000, а на основу остварења ових прихода у досадашњем периоду.
Истовремено, повећање прихода се бележи на позицији 7.1.1.3-Текући наменски трансфери у
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине, у износу од 9.180.000, колико према Уговору о
коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева, закљученим са Министарством
пољопривреде и заштите животне средине, износи обавеза Министарства по основу реализације
пројекта уређења пољских (атарских) путева на територији општине Ариље.
Повећани су и приходи на позицији 12-Мешовити и неодређени приходи за 583.000 по основу
прихода од каско осигурања, за оштећења на општинском возилу шкода УЕ 053 ОС.
Укупни буџетски приходи према овом предлогу износе 416.518.000 и мањи су за
10.932.000 од прихода планираних Одлуком о првом ребалансу.
Што се тиче прихода буџетских корисника у табели ОСТАЛА ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА, бележи се повећање сопствених прихода код Народне библиотеке за 96.000, тако да се
Остала примања буџетских корисника предлажу на износ 61.846.000.
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2014. ГОДИНУ предлажу се
на износ 478.364.000 и за 10.836.000 мањи си од планираних 1. ребалансом.
РАСХОДИ
Корекције у расходној страни буџета извршене су са циљем уравнотежења са приходном
страном, поштујући принцип да се до краја године морају извршити сва плаћања којима према
Закону о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама истиче рок.
Смањења на позицијама за плате, економске класификације 411 и 412 извршена су код
свих корисника који планирана средства неће искористити до краја године. Неискоришћена средства
последица су чињенице да ће код буџетских корисника у 2014. години бити исплаћено 11,5 месечних
плата, уместо планираних 12, због померања рока исплата аконтација и коначних уплата зарада, до
којих је дошло због прилагођавања новим софтверским решењима и прописима везаним за
подношење пореских пријава.
Такође, један број радника је отишао у пензију, а на њихово место нису примљени нови
радници, или су коришћена боловања преко 30 дана, па је исплата ових примања вршена са друге
економске класификације (414-социјална давања запосленима).
Посебна објашњења дају се код следећих врста Расхода:
-На позицији 37, код корисника Општинска управа, повећани су трошкови са економске
класификације 425-текуће поправке и одржавања за 730.000. Од овог износа 583.000 се односи на
трошкове поправке оштећеног аутомобила -шкода, по основу чега је у приходном делу билансиран
приход од каско осигурања у истој висини.
-На позицији 42-конто 423-услуге по уговору, повећани су расходи за 460.000 динара, који се
односе на исплату недостајућих средстава члановима Законом прописаних комисија (Комисија за
планове, Комисија за процену потреба о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету и ученику, Комисија за посебну негу детета..).
-Повећање средстава на позицији 48, економска класификација 485-накнада штете за повреде
или штету нанету од државних органа за 603.000 динара односи се на споразумну накнаду са Тањом
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Драшкић Савић, дипломираним мајстором професионалне фотографије из Ариља, због повреде
ауторских права од стране општине (коришћење ауторских фотографија за штампање промотивних
материјала изнад уговореног тиража).
-Повећање средстава на позицији 51. у износу од 1.450.000 динара, односи се на исплату
главнице по узетим кредитима и последица је чињенице да је једна неотплаћена рата из 2013. године
плаћена у 2014. години, што није планирано у тренутку израде буџета за 2014, као и намере да се до
краја године измире у потпуности рате везане за 2014. годину.
Смањење на позицији 61-материјал у износу од 500.000 односи се на смањење средстава
планираних за набавку садница малина, што није реализовано у току године.
Повећање средстава на позицији

позицији 61а -текуће субвенције за пољопривреду у

износу од 350.000 предлаже се као субвенција Иновационом центру за пољопривреду у циљу
решавања проблема везаних за акредитацију. Укупно дозвољени износ субвенција за општину Ариље
за 2014. годину износио је 1.300.000 и првобитно је у целости планиран за субвенционисање камата
за кредите које су пољопривредни произвођачи узимали код банке Интеза (изабране јавним позивом).
Како ће средства за отплату камата бити мања од укупно планираних, на основу извештаја банке, то
се предлаже да се остатак средстава дозвољен за субвенције искористи на овај начин.
Смањење средстава на позицији 62-конто, текуће поправке и одржавања у износу од
1.100.000 динара, намењених за ревитализацију атарских путева, предлаже се због чињенице да је
уговор за овај пројекат закључен између Министарства пољопривреде и заштите животне средине и
ЈП Дирекција за изградњу. Ова средства су због тога премештена на позицију 183 код ЈП Дирекција
за изградњу.
Све промене на пројектима у оквиру функције 620 код Општинске управе, односе се на
унутрашње прерасподеле у складу са буџетима пројеката, или на значајно смањење расхода због
чињенице да неке пројектне активности неће бити завршене у овој календарској години (или се
плаћање обавеза по истим може пренети у наредну годину).
Повећање средстава на позицији 89, конто 424-специјализоване услуге, за 250.000 односи
се на недостајућа средства за рад лекара мртвозорника и осталих доктора специјалиста који нису
запослени у Дому здтравља у Ариљу, а ангажовани су за пружање услуга на нашој територији.
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Повећање средстава на позицији 93, економска класификација 481-донације невладиним
организацијама за 1.000.000 динара, намењено је за рад спортских клубова (да би се помогло учешће
на јесењим такмичењима, јер се иста нису могла организовати у оквиру средстава опредељених
Одлуком о првом ребалансу).
Смањење буџетских средстава на позицији 123. конто -текуће поправке и одржавања,
код корисника Дечији вртић, у износу од 1.838.000 извршено је због тога што пројекат адаптације
старе кухиње у седишту установе неће бити реализован у овој, него се његова реализација планира у
наредној години.
Све промене на одређеним контима код корисника Народна Библиотека односе се на
унутрашње прерасподеле између појединих врста трошкова у складу са извршеним, или реално
потребним трошковима у оквиру постојећих средстава за материјалне трошкове. Смањење буџетских
средства код овог корисника у износу од 1.180.000 резултат је смањења на позицијама за плате.
Промене на свим контима код корисника ЈП Дирекција за изградњу извршене су да би се
испоштовале већ настале обавезе овог корисника које се морају измирити до краја ове године, а да би
се функционисање организовало у оквиру промењених услова (смањених прихода). Већ настале
обавезе из 2014. године које се због недостатка средстава не могу измирити у овој години, и које ће
бити пренете за плаћање у 2015. (јануар 2015), процењују се на износ од преко 20.милиона динара, од
чега се на радове на пут у Церови преноси 13.милиона, а за водовод у Миросаљцима око 7. милиона
динара. Ове обавезе се морају уградити у план буџета за 2015. годину.
Обрађивач:
Одељење за привреду и финансије

.
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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 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима

Члан 1.
Члан 13. Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима ( „Службени
гласник општине Ариље“ број 3/11) мења се и гласи:
„Финансијска подршка се прима једнократно, а време исплате утврдиће Комисија, у складу са
могућностима буџета општине Ариље:“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400- 270/14, 22. 12. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2014. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље за 2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље
за 2015. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под
бројем 226/2014, на седници одржаној дана 27. 11. 2014. године.

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

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 32/2014, 22. 12. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 25 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10 ),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Одлуку о утврђивању цене воде из Система „Рзав“ за 2015. годину и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене воде из Система „Рзав“ за 2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утврђивању цене воде из Система „Рзав“ за 2015. годину,
коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље под бројем 227/2014,
на седници одржаној дана 27. 11. 2014. године.

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

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 038- 4/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 26 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010 ),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом
Дубоко" Ужице за 2015. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Дубоко" Ужице за
2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар
за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2015. годину, који је донео Управни одбор Јавног
комуналног предузећа "Дубоко" под бројем
84/ 3, на седници одржаној дана 04. 12. 2014. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 38/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

Страна 27 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10 ),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ у 2015.
години и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну санитарну
депонију „Дубоко“ у 2015. години

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну санитарну
депонију „Дубоко“ у 2015. години, коју је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа
„Дубоко“ Ужице под бројем 84/3-1, на седници одржаној дана 04. 12. 2014. године.

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

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 38/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 28 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

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 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Извештај о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ за
2014. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о функционисању система одбране од града на територији радарског
центра „Ужице“ за 2014. годину

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о функционисању система одбране од града на
територији радарског центра „Ужице“ за 2014. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 92-1/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

Страна 29 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Програм пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље за 2015. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног Предузећа
«Дирекција за изградњу" Ариље за 2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље
за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем
262/2014, на седници одржаној дана 02. 12. 2014. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 34/2014, 22. 12. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 30 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је План
зимског одржавања на општинским путевима и градским улицама општине Ариље за 2015. годину, и
донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План зимског одржавања на општинским путевима и градским
улицама општине Ариље за 2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План зимског одржавања на општинским путевима и градским
улицама општине Ариље за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција
за изградњу» Ариље под бројем 262-1/2014, на седници одржаној дана 02. 12. 2014. године,

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 33/2014, 22. 12. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 31 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010 ),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2014. годину и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за
2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за
2015. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зелен" под бројем 82/7- 2,
на седници одржаној дана 09. 12. 2014. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 35/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 32 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

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 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Финансијски извештај о функционисању службе паркинг сервиса Јавног комуналног предузећа
„Зелен“ Ариље за период од 01. 09. 2014. до 30. 11. 2014. године, и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Финансијског извештаја о функционисању службе паркинг сервиса ЈКП „Зелен“
Ариље за период од 01. 09. 2014. до 30. 11. 2014. године

I
ПРИХВАТА СЕ Финансијски извештај о функционисању службе паркинг сервиса ЈКП
„Зелен“ Ариље за период од 01. 09. 2014. до 30. 11. 2014. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-256/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

Страна 33 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

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 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа
„Зелен“ Ариље за 2013. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја
ЈКП „Зелен“ Ариље за 2013. годину

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја ЈКП
„Зелен“ Ариље за 2013. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-37/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

Страна 34 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010 ),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Одлуку о ценама услуга јавних паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље, и донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о ценама
услуга јавних паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Зелен“

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама услуга јавних паркиралишта Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ Ариље, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“ под
бројем 82/7-5, на седници одржаној дана 09. 12. 2014. године, изузев тачке 5. Одлуке ( посебна цена
по налогу за плаћање дневне карте) која се брише у сладу са предлогом Општинског већа.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 38-5/2014, 22. 12. 2014. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

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 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, разматрала је
Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за 2015. годину, и
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план
Туристичке организације општине Ариље за 2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине
Ариље за 2015. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације под бројем 35/13 на
седници одржаној 18.12.2013. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-10/2013, 27. 12. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 36 oд 37

22. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 11

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланa 17,18 и 19. Закона о јавним службама («Службени гласник РС» број број 42/91 и 71/94), члана
7. Одлуке о оснивању Туристичке организације Ариље («Службени гласник општине Ариље» број
10/12), и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и
5/14),
Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 22. 12. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Туристичке организације Ариље

I
РАЗРЕШАВА СЕ Ана Ковачевић, економиста за туризам из Ариља, послова вршиоца
дужности директора Туристичке организације Ариље, закључно са 03. 01. 2015. године, због истека
времена на које је именована решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-111/13 од 27. 12.
2013. године.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ Братислав Луковић, дипломирани економиста- менаџер у туризму, спорту и
рекреацији, из Ариља, за директора Туристичке организације Ариље, на период од четири године.

III
Ово Решење ступа на снагу 4.1.2015. године, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-138/14, 22.12. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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