
06. мај 2009 године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                          Страна 1  - Број  3 

 

АРИЉСКИ  
ХОРИЗОНТИ 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
година IX         –            број 3             –           06.мај 2009. године 

 

1. 
          
 На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06), 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 5. 5. 2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
 
 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Одлуком о локалним комуналним таксама на територији општине Ариље уводе се локалне комуналне таксе које плаћају правна и 
физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Ариље и утврђује висина, обвезници, олакшице, рокови и начин 
плаћања локалних комуналних такси. 
 

Члан 2. 
 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору 
2. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 

(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 
4. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија 
5. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 
6. Држање средстава за игру («забавне игре») 
7. Држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима 
8. Коришћење рекламних паноа 
9. Коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 
10. Коришћење обале у пословне и било које друге сврхе 
11. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. 

 
Члан 3. 

 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
 Обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
локалне комуналне таксе. 

Члан 5. 
 Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем износу, односно сразмерно времену коришћења права предмета и услуга. 
 

Члан 6. 
 Обвезници локалне комуналне таксе које се плаћају у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу 
комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање комуналне таксе, односно у року од 15 дана од 
дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена локална комунална такса. 
 Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка 
промене. 
 У случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним роковима, Општинска управа општине Ариље – Служба за локалну пореску 
администрацију донеће решење на основу акта органа који врши упис у регистар, као и на основу података других надлежних органа. 
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Члан 7. 

 Ако је за коришћење одређених права, предмета и услуга за које је утврђена комуанлна такса потребно одобрење или дозвола, 
надлежни орган за издавање таквог одобрења, одбиће његово издавање ако обвезник не пружи доказ да је платио комуналну таксу. 
 

Члан 8. 
 У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања застарелости, рокова за плаћање, обрачуна камате и остало 
примењују се одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на 
доходак грађана и Закона о порезу на добит корпорације. 
 

Члан 9. 
 Таксе из Тарифног броја 1 плаћају се у четири годишње рате. 
 Прва рата доспева 15. фебруара текуће године. 
 Друга рата доспева 15. маја текуће године. 
 Трећа рата доспева 15. августа текуће године. 
 Четврта рата доспева 15. новембра текуће године. 
 

Члан 10. 
 Висина локалних комуналних такси утврђује се Таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке. 
 Висина такси у тарифном броју 1 утврђује се по зонама. 
 Зоне по којима се утврђује висина такси су: 

1. Прва зона: Улица Светог Ахилија и Трг партизана 
2. Друга зона: улице Хероја Шоше, Војводе Мишића, Венац победе, Виктора Зевника до укрштања са магистралним путем, Пут 22 

август, Небојше Јерковића, Стевана Чоловића, Љубе Стојића, Трг братства и јединства, Омладинска, Иве Лоле Рибара, Кеј хероја, 
Солунских ратника, Чајничка, Златиборски пролаз, Змај Јовина, Милоша Глишића, Браће Михајиловића, Нушићева, Мишарска, 
Браће Васиљевића, Жртава фашизма, Мали Остреш, Војислава Пајића, Војводе Степе, Видана Маслара, Моравичка, Пинкијева, 
Миће Матовића, Краља Драгутина, Светолика Лазаревића, Браће Вукотића, Бошка Савовића, Љубише Петровића, Браће 
Вукајловића, Масарикова, Требче, Ариљске чете, Родољуба Чолаковића, Раденка Мандића, Саве Ковачевића, Радоша Бојовића, 
Здравка Александрића, Партизанке Ђорђевић, Милосава Вујовића, Друге пролетерске, Милојка Ћирјаковића, Његошева, 
Владислава Поповића, 

3. Трећа зона: месне заједнице Вирово, Грдовићи, Вране, Поглед, Вигоште, Церова, Драгојевац, Миросаљци, Богојевићи, Латвица, 
Ступчевићи, Трешњевица и територија МЗ Ариље која није обухваћена 1. и 2. зоном 

4. Четврта зона: Радобуђа, Гривска, Северово, Крушчица, Радошево, Висока, Добраче, Бреково, Бјелуша, 
 

Члан 11. 
 Послове утврђивања, контроле и наплате комуналних такси врши Општинска управа општине Ариље, осим ако је у појединим 
таксеним тарифама другачије одређено. 
 

Члан 12. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Комунална инспекција Општинске управе. 
 
 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 Новчаном казном од 500,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице - таксени обвезник који у прописаном року не 
пријави постојање основа за плаћање таксе или не плати таксу. 
 Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице – таксени обвезник који у прописаном року не 
пријави постојање основа за плаћање таксе или не плати таксу или не наплати таксу прописану Таксеном тарифом или ако у прописаном року 
наплаћену таксу не уплати на рачун буџета општине Ариље. 
 За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 500,00 до 25.000,00 динара. 
 Новчаном казном у висни од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се таксени обвезник – предузетник ако у прописаном року не 
пријави постојање основа за плаћање таксе или не плати таксу. 
 
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа. 
 

Члан 15. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама («Службени гласник општине Ариље» број 
9/02, 1/05  и 2/06). 

 
Члан 16. 

 
 Пријаве из члана 6. ове Одлуке за 2009. годину подносе се до 30. јуна 2009. године. 
 

Члан 17. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 434-2/09, 5. 5. 2009. године 
 

       Председник Скупштине општине, 
          др Момо Плазинчић, с.р. 
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ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 

Тарифни број 1. 
 За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу, и то:  
 
 1. За делатност банкарства, осигурања имовине 
и лица, поштанских услуга и услуга мобилне и фиксне 
телефоније,........................................................................... 200.000 динара 

2. За делатност електропривреде и делатност  
газдовања шумама – ЈП «Србијашуме» Ревир Ариље.............. 180.000 динара 

3. За кабловско-дистрибутивни систем и предузећа 
из области путне привреде .....................................................   90.000 динара 

4. За правна лица која обављају делатности које  
нису наведене у тачкама 1, 2, и 3 а налазе се у првој,  
другој, трећој и четвртој зони плаћају таксу у  
годишњем износу од .............................................................. 400.000 динара 
 Обвезницима по овом тарифном броју утврђују се олакшице. 
 За предузећа са годишњим приходом у претходној години: 
  - до 3 милиона   98% 
  - од 3-5 милиона   97% 
  - од 5-10 милиона   95,5% 
  - од 10-20 милиона   93% 
  - од 20-40 милиона   90% 
  - од 40-80 милиона   85% 
  - од 80-150 милиона   77,5% 
  - од 150-300 милиона  70% 
  - од 300-600 милиона  55% 
  - од 600-1.200 милиона  35%. 
 Обвезницима из тачке 4, који се налазе у 4. зони, локална комунална такса, умањује се за 20%. 
 5. За правна лица која нису обухваћена тачкама 
1, 2, 3 и 4 овог тарифног броја плаћају таксу, и то: 
 5.1. За делатност трговине нафтом, дериватима 
нафте, гасом и делатност приређивања игара на срећу........... 100.000 динара 
 5.2. За делатност трговине са површином 
пословног простора преко 300 м2.............................................   95.000 динара 
 6. Сва остала правна лица која нису обухваћена 
тачкама 1, 2, 3, 4 и 5 плаћају таксу у износу од.........................   20.000 динара 
 7. Радње и други облици организовања који немају 
својство правног лица по Закону о привредним друштвима 
плаћају таксу у годишњем износу, и то: 
  - у првој зони .....................................................   18.000 динара 
  - у другој зони ....................................................   12.000 динара 
  - у трећој зони ....................................................     6.000 динара 
  - у четвртој зони .................................................     4.000 динара 
 Обвезници комуналне таксе по овом тарифном броју, који до 31. августа измире све доспеле обавезе по овом основу, са припадајућом 
каматом, ослобађају се плаћања преосталог дела обавезе. 
 Плаћања таксе из тачке 7. ослобађају се занатске радње старих заната и домаће радиности у смислу члана 3. и 4. Правилника о 
одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности («Службени гласник РС» број 9/96). 
 

 НАПОМЕНА: 
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се за сваку истакнуту фирму, односно за седиште, представништво и сваку пословну јединицу. 
За сваку следећу истакнуту фирму истог обвезника на територији општине Ариље такса се умањује за 30%. 

 2. Наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа општине Ариље – Служба локалне пореске администрације. 
 3. Такса се плаћа на уплатни рачун јавних прихода број 840-716111843-35, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 2. 
 За истицање и исписивање фирме ван пословног простора 
на објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере 
и сл.) такса се плаћа у месечном износу, по сваком започетом 
м2, за сваку истакнуту фирму........................................................... 300 динара 
 НАПОМЕНА: 
 Утврђивање и обрачун таксе по овом Тарифном броју врши Општинска управа општине Ариље. 
 Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-716112843-42, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 3. 
 За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина плаћа се такса у годишњем износу, и то: 
 1. камиони, камионети и специјална моторна возила 
намењена за превоз одређеног терета, по тони носивости.............. 400 динара 
 2. теретне приколице и полуприколице, по тони носивости... 400 динара 
 3. тегљачи по киловату снаге мотора.....................................   30 динара 
 4. трактори по киловату снаге мотора ..................................   30 динара 
 5. радна возила............................................................................   2.000 динара 
 6. аутобуски комбибуси, по регистрованом седишту.............. 100 динара 
 7. путнички аутомобили и комбинована возила 
према радној запремини мотора 
  - до 900 ццм ..................................................... 300 динара 
  - од 900-1.150 ццм ....................................................  400 динара 
  - од 1.150-1.350 ццм.................................................... 500 динара 
  - од 1.350-1.800 ццм.................................................... 800 динара 
  - од 1.800-2.500 ццм....................................................   1.200 динара 
  - од 2.500-3.150 ццм....................................................   2.000 динара 
  - преко 3.150 ццм........................................................   3.500 динара 
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8. такси возила.....................................................................   1.000 динара 
9. мотоцикли, према радној запремини мотора: 
 - до 125 ццм................................................................ 100 динара 
 - од 125-250 ццм.......................................................... 200 динара 
 - од 250-500 ццм.......................................................... 500 динара 
 - од 500-1.000 ццм ................................................. 1.000 динара 
 - преко 1.000 ццм........................................................2.000 динара 

 
 НАПОМЕНА: 
 Такси возила плаћају таксу према радној запремини мотора из тачке 7 овог тарифног броја, као и комуналну таксу из тачке 8 овог 
тарифног броја. 
 Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила на уплатни рачун јавних прихода 840-714513843-04, модел 97, 
позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 4. 
 За коришћење витрина и полица ради излагања робе 
или излагања робе на други начин ван пословних просторија 
плаћа се такса месечно по м2 изложбене површине.........................   1.500 динара 
 
 НАПОМЕНА: 
 Утврђивање, обрачун и наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа општине Ариље приликом издавања одобрења 
за постављање витрине, полице и сл. 
 Такса се плаћа на уплатни рачун јавних прихода број 840-714573843-36, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 5. 
 За коришћење простора на јавним површинама и испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео или започет квадратни метар коришћеног простора 
плаћа се такса, у износу: 

1. испред пословног простора у пословне сврхе, 
по м2, дневно..................................................................................   20 динара 
 2. за покретне, угоститељске и друге објекте, месечно..........   2.000 динара 
 3. за уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, 
кокице и освежавајућа безалкохолна пића плаћа се по  
апарату, месечно  ..........................................................................   1.500 динара 
 4. за постављање тезги или коришћења простора 
у дане вашара и празника по м2, дневно......................................... 500 динара 
 5. за постављање шатри по м2 дневно 
 - у дане вашара.....................................................................   60 динара 
 - за забавне паркове и циркусе.............................................   40 динара 
 
 НАПОМЕНА: 
 Утврђивање, обрачун и наплату таксе из овог тарифног броја врши Општинска управа општине Ариље приликом издавања решења за 
коришћење простора на јавним површинама. 
 Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако фактичко заузимање и коришћење јавних површина, без обзира да ли је корисник 
простора, односно обвезник плаћања таксе прибавио за то потребно одобрење. 
 Служба локалне пореске администрације дужна је да води евиденцију обвезника те таксе са подацима о задужењу и наплати. 
 Такса се плаћа на уплатни рачун јавних прихода број 840-741531843-77, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 6. 
 За држање апарата за забавне игре (забавне игре на 
рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима, 
билијару, пикаду и сл.) плаћа се такса месечно по апарату, 
у износу........................................................................................... 500 динара 
 НАПОМЕНА: 
 Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице или предузетник – физичко лице) које држи приређује 
забавне игре на основу акта надлежног органа о регистрацији делатности. 
 Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава – апарата за забавну игру Општинској управи општине Ариље – Служби за 
локалну пореску администрацију, која врши наплату таксе по овом тарифном броју. 
 Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. Пријава 
се подноси у року од 8 дана од дана стујпања на снагу ове Одлуке, односно дана почетка коришћења апарата. 
 Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе, на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-714572843-29, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 7. 
 За држање музичких уређаја и приређивање музичког 
програма у угоститељским објектима ангажовањем музичара 
и других лица такса се плаћа дневно, у износу................................ 500 динара 
 НАПОМЕНА 
 Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско предузеће, односно самостални угоститељ у чијем се угоститерљском објекту 
приређује музички програм, сразмерно броју дана у којима је приређен музички програм у току месеца.  
 Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање музичког програма Служби за локалну пореску администрацију која врши 
утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју. 
 Пријава садржи: назив фирме и седиште таксеног обвезника, име и презиме одговорног лица, односно власника угоститељског објекта 
и број дана у месецу у којима се приређује музички програм. 
 Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-714421843-39, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 8. 
 За коришћење рекламних паноа такса се плаћа 
по сваком започетом м2 рекламне површине, месечно 
у износу........................................................................................... 300 динара 
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 НАПОМЕНА: 
 Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Општинска управа општине Ариље. 
 Такса се плаћа на уплатни рачун јавних прихода број 840-714431843-12, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 9. 
 За коришћење простора за паркирање друмских, 
моторнихи и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима плаћа се по сваком започетом сату коришћења 
простора..........................................................................................   20 динара 
 НАПОМЕНА: 
 Наплату таксе из овог тарифног броја врши правно или физичко лице коме је поверено одржавање и уређење паркинг простора, а које 
је дужно да наплаћене таксе уплати на уплатни рачун јавних прихода број 840-741532843-84, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 10. 
 За коришћење обале у пословне или било које друге 
сврхе, месечно............................................................................ ......   4.000 динара 
 НАПОМЕНА: 
 Утврђивање и наплату таксе из овог Тарифног броја врши Служба локалне пореске администрације. 
 Такса се плаћа на уплатни рачун јавних прихода број 840-741541843-50, модел 97, позив на број 86-004. 
 

Тарифни број 11. 
 За заузеће јавне површине грађевинским материјалом 
и за извођење грађевинских радова, по м2 дневно .........................   50 динара 
 НАПОМЕНА: 
 Таксу из овог тарифног броја утврђује и наплаћује Општинска управа општине Ариље приликом издавања одобрења за раскопавање, 
односно заузеће јавне површине. 
 Такса се плаћа на уплатни рачун јавних прихода број 840-741535843-08, модел 97, позив на број 86-004. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 434-2/09, 5. 5. 2009. године 
 

       Председник Скупштине општине, 
          др Момо Плазинчић, с.р 

 
2. 

 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 10. и 39. Статута општине Ариље 
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. 5. 2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСТАНОВЉЕЊУ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком установљава се звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ и одређују се услови и поступак доделе тог звања. 
 
 Звање почасни грађанин општине Ариље највеће је признање које Скупштина општине Ариље може доделити појединцу. 
 

Члан 2. 
Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ може се доделити за изузетан, неизбрисив и непроцењив креативни допринос у 

области науке, привреде, културе, уметности, духовности, здравства, хуманитарног рада и других области људског стваралаштва. 
 

Почаст се указује појединцу који је, унапређујући ресурс у коме је живео и стварао, показао и повезаност са Ариљем, чинећи већим 
углед и достојанство града са вишевековном традицијом. 
 

Члан 3. 
 Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ може се доделити домаћем или страном држављанину. 
 

Члан 4. 
 Годишње се може доделити највише једно звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ. 
 

Члан 5. 
 Признање из члана 1. ове Одлуке додељује се у облику медаље и дипломе. 
 Медаља садржи: на предњој страни (лице медаље) рељефну интерпретацију грба општине округлог облика пречника 50 мм, у 
галванизацији позлате, а на задњљој страни (наличје медаље) угравирани текст: почасни грађанин, име и презиме добитника и годину уручења. 
 Медаља се уручује у кутији краљевско црвене боје. 
 Диплома се израђује на дволистку формата А4 израђена од квалитетног графичког папира. 
 На левој страни налази се велики грб Ариља. На десној страни исписује се текст: 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
поводом свечаног обележавања Дана општине 

д о д е љ у ј е 
Д И П Л О М У 

____________________ 
(име и презиме) 

у знак захвалности за неизмеран допринос добробити, развоју 
и афирмацији општине Ариље 

У Ариљу, 28. маја _________ године 
 

Председник општине,  М.П.     Председник Скупштине општине, 
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 Диплома се уручује у фасцикли направљеној од коже на којој је изгравиран велики грб општине. 
 

Члан 6. 
 Одлуку о додели звања ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ доноси Скупштина општине Ариље двотрећинском већином. 
 

Предлог за доделу овог признања може потећи из различитих извора и институција локалне самоуправе али претходно мора бити 
разматран у широким скупштинским консултацијама. 
 

Члан 7. 
 Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ уручује председник Скупштине општине. На свечаној седници Скупштине 
општине поводом Дана општине – 28. маја. 
 

Члан 8. 
 ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ се обавезно позива на свечане седнице Скупштине општине – 28. маја, на празнике, као и 
свечаности чији је организатор Скупштина општине. 
 

Члан 10. 
 Административне и стручне послове у спровођењу ове Одлуке врши Служба за скупштинске послове Општинске управе општине 
Ариље. 
 

Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 020-34/09, 5. 5. 2009. године 
       Председник Скупштине општине, 

         др Момо Плазинчић, с.р. 
 
 

3. 
 

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), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Општинског јавног 
правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од 1.1. 2008. до 31. 12. 2008. године, и донела 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног 
 правобранилаштва у Ариљу за 2008. годину 

 

I 
 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва у Ариљу за извештајни период од 1. 1. 2008.  до 31. 12. 2008. 
године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 021-2/09, 5. 5. 2009. године 
           Председник Скупштине општине, 

                      др Момо Плазинчић, с.р. 
 
 

4. 
 

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), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о функционисању система одбране од 
града на територији Радарског центра «Ужице» за 2008. годину, и донела 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о функционисању система одбране од 
града на територији Радарског центра «Ужице» за 2008. годину 

 

I 
 
 ПРИХВАТА СЕ Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра «Ужице» за 2008. годину који је 
поднео Републички хидрометеоролошки завод из Београда. 

 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 92-1/09, 5. 5. 2009. године 
           Председник Скупштине општине, 

                     др Момо Плазинчић, с.р. 
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5. 
 
 На основу члана 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 
25/02, 107/05 и 108/05), 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 5. 5. 2009. године, разматрала је Одлуку о измени Програма пословања Јавног 
предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље за 2009. годину, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања 

ЈП «Дирекција за изградњу" Ариље за 2009. годину 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље за 2009. годину коју је 
донео Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем 56/09, на седници одржаној дана 16. марта 2009. године. 
 

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

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 023-2/09, 5. 5. 2009. године 
              Председник Скупштине општине, 

                др Момо Плазинчић, с.р. 
 

6. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 9. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа «Зелен» Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 1/06) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник 
општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. 5. 2009. године, разматрала је Одлуку о измени Статута Јавног комуналног 
предузећа «Зелен» Ариље и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о измени Статута  

Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље коју је донео Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа «Зелен» под бројем 13/3-5, на седници одржаној дана 21. 4. 2009. године, с тим: 

- у члану 22. став 5. Статута, уместо речи «присутних», да стоји: «од укупног броја»; 
- у члану 35. став 6. Статута, уместо речи «присутних», да стоји: «од укупног броја». 

 
II 

 
 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 023-18/09, 5. 5. 2009. године 
              Председник Скупштине општине, 

                др Момо Плазинчић, с.р. 
7. 

 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 2/09) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник 
општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. 5. 2009. године, разматрала је Статут Фонда за развој пољопривреде општине 
Ариље, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут Фонда за развој 

пољопривреде општине Ариље 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Фонда за развој пољопривреде општине Ариље који је донео Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде под бројем 320-9/09-01, на седници одржаној 16. 4. 2009. године. 
 

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

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 320-9/09, 5. 5. 2009. године 
              Председник Скупштине општине, 

                др Момо Плазинчић, с.р. 
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8. 
 
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), 
 
Скупштина општине Ариље на седници одржаној 5. 5. 2009. године, доноси  
 

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ИНТЕГРАТИВНОГ РАЗВОЈА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА 

Члан 1. 

Овом Одлуком општина Ариље приступа изради Плана интегративног развоја Златиборског округа (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је повећање апсорпционих капацитета Златиборског округа за коришћење националних и међународних фондова. 

Члан 3. 

Кључне области које ће бити обрађене Планом су: економија, туризам, рурални развој, људски ресурси и инфраструктура. 

Члан 4. 

Општина Ариље је сагласна да послове око израде Плана води и координаира  Регионална развојна агенција „Златибор“ из Ужица. 

Члан 5. 

Средства за израду Плана обезбедиће Регионална развојна агенција „Златибор из Ужица. 

Члан 6. 

Председник општине Ариље, уз консултације са шефовима одборничких клубова, именује координаторе испред општине Ариље за области из 
члана 3. ове Одлуке. 
Координатори су дужни да активно сарађују са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“, а у интересу општине Ариље. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Општине Ариље». 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 020-35/09, од 5. 5. 2009. године 
                                                                                  Председник Скупштине општине, 

 др Момо Плазинчић, с.р. 
 
 

9. 
 

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 39. Статута општине 
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. 5. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Надзорног одбора ЈКП «Регионална 

санитарна депонија Дубоко»  
 

I 
 

Именује се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Регионална санитарна депонија «Дубоко» Ужице: 
 
 - Радомир Топаловић. 

II 
 

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

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-58/09, 5. 5. 2009. године 
           Председник Скупштине општине, 

             др Момо Плазинчић, с.р. 
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10. 
 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 6. Одлуке о установљењу звања 
почасни грађанин општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 3/09) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник 
општоне Ариље» број 6/08), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5.5.2009. године, донела је 
 

ЈЕДНОГЛАСНУ О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 Скупштина општине Ариље, додељује: 
ЗВАЊЕ ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 СРПСКОМ КЊИЖЕВНИКУ - ДОБРИЛУ НЕНАДИЋУ ИЗ АРИЉА за изузетан, неизбрисив и непроцењив допринос у области 
књижевности чинећи већим углед и достојанство града са вишевековном традицијом.  
 Добрило Ненадић је наш Ариљац, познати српски књижевник. Написао је 15 романа: Доротеј, Киша, Врева, Поплава, Статист, Дивље 
звезде, Роман о Обилићу, Поларна светлост, Деспот и жртва, Ураган, Брајан, Сабља грофа Вронског, Победници, Мрзовоља кнеза Бизмарка и 
Хермелин. Такође је написао новелу Ахилије и драму Магла. Роман Доротеј има 11 издања у земљи и 3 у иностранству - словеначко, руско и 
пољско издање. Роман Деспот и жртва има 7 издања, роман Победници 4 издања, а и остали романи су такође штампани у више издања. Године 
2007. објављена су његова сабрана дела, а исте године добио је националну пензију. 
 Добрило Ненадић је добитник 9 награда: 
 1. Награда Народне библиотеке Србије за најчитанију књигу  
     - за роман Доротеј 1978. 
     - за роман Деспот и жртва 1999. 
 2. Награда Меша Селимовић  
      - за роман Деспот и жртва 1998. 
 3. Просветина награда 
      - за роман Деспот и Жртва 1998. 
 4. Награда Златни бестселер  
     - за роман Деспот и жртва 1998. 
     - за роман Брајан 2000. 
 5. Рачанска повеља за романе са историјском темом за роман Брајан 
 6. Библиос, за 2000. и 2001. за укупно стваралаштво 
 7. Награда Светозар Ћоровић  
     - за роман Победници 2005. 
 8. Награда Бора Станковић 
                - за роман Мрзовоља кнеза Бизмарка 
 9. Повеља за животно дело Удружења књижевника Србије 2006. године 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 020-37/09, 5. 5. 2009. године 
                     Председник Скупштине општине, 

                      др Момо Плазинчић, с.р. 
11. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 9. Одлуке о јавним признањима 
општине Ариље ("Општински службени гласник" број 4/06) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5.5.2009.год. донела је 
 

О Д Л У К У 
о додели јавних признања у 2009. години 

 

I 
 Скупштина општине Ариље, додељује 
 

П О В Е Љ У 
 ПРОФ. ДР СРЕЋКУ НЕДЕЉКОВИЋУ за допринос развоју медицине у области кардиологије. 
 Проф. др Срећко Недељковић је наш Ариљац, рођен 1923. године у Вирову, специјалиста интерне медицине, кардиолог, доктор наука, 
редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду у пензији, оснивач и једно време директор Института за кардио-васкуларне 
болести, био је управник Клинике за кардиологију интерних клиника А и Б, потпредседник Академије медицинских наука Српског лекарског 
друштва, члан међународних организација у области кардиологије, главни и одговорни уредник 3 издања «Кардиологије» 1986, 1994. и 2000. год. 
Добитник високих друштвених и стручних признања за свој рад.  
 

II 
 Скупштина општине Ариље, додељује 
 

П О Х В А Л У 
 НАГРАДНОЈ ФОНДАЦИЈИ «УЧИТЕЉИ ВЛАДИМИР И ЉУБИНКА МЕЛОВИЋ» за изузетан допринос развоју просветитељства 
и културе. 
 Наградна фондација постоји 31 годину. Награђује сваке године по 2 одлична ученика који свој успех постижу под тежим условима у 
односу на остале ученике. Ученици добијају диплому, новчани износ и биографију у којима су истакнута начела учитеља – оснивача Фондације, а 
која се завршавају васпитном поруком: 
 «Теби добитниче ове награде, саветујемо да се чешће сетиш начела ових старих учитеља да: «што можеш урадити данас не остављај за 
сутра, да оно што почнеш мораш то и завршити и да је у здравом телу здрав дух». Ако о овоме будеш водио рачуна, сигурни смо да ће наше 
Друштво добити још једног члана кога ће красити вредноћа, упорност и висока воља и морал». 
 

П О Х В А Л У 
ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «СТЕФАН» ИЗ АРИЉА за резултате постигнуте у области текстилне индустрије. 
Предузеће «Стефан» је породично предузеће, производи кућни текстил, успешно послује преко 20 година, упошљава 120 радника, своје 

производе излаже на сајмовима и продаје у земљи и иностранству. 
П О Х В А Л У 

 ЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ «БРАНКО ЂОНОВИЋ» АРИЉЕ за изузетне заслуге у очувању природе и насељавању дивљачи. 
 Ловачко удружење је изградило прихватилиште за фазанску пилад, прихватилиште за срнећу дивљач у површини од 10 хектара која је 
ограђена плетеном жицом, 11 ловачких кућа - скоро у свим месним заједницама, 20 високих чека за осматрање дивљачи. 
 



06. мај 2009 године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                          Страна 10  - Број  3 

П О Х В А Л У 
 

 ДУКИЋ ГОРАНУ ИЗ АРИЉА за изузетне заслуге и резултате постигнуте у области народног стваралаштва и раду са децом 
 Горан Дукић је након дугогодишње паузе обновио рад културно-уметничког друштва Ариље 2001. године. Културно-уметничко 
друштво Ариље већ 8 година успешно репрезентује наш град на фестивалима фолклора у земљи и иностранству. На Фестивалу фолклора у 
Пољској победило је у конкуренцији 5 држава, а учествовало је и на фестивалима у Словачкој и Португалији. Извођачки ансамбл има 55 чланова 
које чине фолклорци, солисти певачи и народни оркестар. 
 

П О Х В А Л У 
 

ЖИВКУ ЈОВАНОВИЋУ ИЗ БРЕКОВА за допринос развоју и унапређењу пољопривредне производње у ариљском крају. 
Живко Јовановић је примеран пољопривредник и прави српски домаћин, остварује изузетне резултате у више области пољопривреде, 

има 10 музних крава, сеје око 15 хектара кромпира. 
 

III 
 

 Скупштина општине Ариље, додељује 
 

З А Х В А Л Н И Ц У 
 

МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за помоћ у превазилажењу кризне ситуације у снабдевању Ариља водом 
Ариље је задесила елементарна непогода лета 2008. године због несташице воде. Ово Министарство је тада притекло у помоћ 

грађанима Ариља и дало цистерне за воду.  
 

З А Х В А Л Н И Ц У 
 

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за помоћ у превазилажењу кризне ситуације у снабдевању 
Ариља водом 

Ариље је задесила елементарна непогода лета 2008. године због несташице воде. Ово Министарство је тада притекло у помоћ 
грађанима Ариља и дало цистерне за воду.  
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 020-38/09, 5. 5. 2009. године 
                Председник Скупштине општине, 

                                   др Момо Плазинчић,с.р. 
 

12. 
 
 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), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. 5. 2009. године, даје 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
 

I 
 

 Овим се овлашћује Општинска управа општине Ариље да у управном поступку издавања Акта о урбанистичким условима за изградњу 
дистрибутивне гасне мреже на територији општине Ариље, као урбанистички основ користи Генерални пројекат дистрибутивне гасне мреже 
израђен од стране Energo invest group d.o.o. из Београда који је прихватило Општинско веће општине Ариље Закључком 020-66/08 од 27. 11. 2008. 
године. 
 

II 
 

Ово овлашћење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 020-36/09, 5. 5. 2009. године 
            Председник Скупштине општине, 

              др Момо Плазинчић, с.р. 
 

 
 
 
 
 

Садржај: 
 
 

1. О Д Л У К А  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ............................................................1 
2. О Д Л У К А  О УСТАНОВЉЕЊУ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ......................................................................5 
3. Р Е Ш Е Њ Е  о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног  правобранилаштва у Ариљу за 2008. годину....................................6 
4. Р Е Ш Е Њ Е  о прихватању Извештаја о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра «Ужице» за 2008... 6 
5. Р Е Ш Е Њ Е  о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања ЈП «Дирекција за изградњу" Ариље за 2009. годину.........7 
6. Р Е Ш Е Њ Е  о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље..........................................7 
7 Р Е Ш Е Њ Е  о давању сагласности на Статут Фонда за развој пољопривреде општине Ариље.......................................................................7 
8. О Д Л У К А  О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ИНТЕГРАТИВНОГ РАЗВОЈА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА..........................................8 
9. Р Е Ш Е Њ Е  о именовању члана Надзорног одбора ЈКП «Регионална санитарна депонија Дубоко»..............................................................8 
10. ЈЕДНОГЛАСНА О Д Л У К А  О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ АРИЉЕ...............................................................9 
11. О Д Л У К А  о додели јавних признања у 2009. години.......................................................................................................................................9 
12. О В Л А Ш Ћ Е Њ Е...............................................................................................................................................................................10 
13.  Садржај................................................................................................................................................................................................10 

 

 

Издаввач: Народна библиотека Ариље,  Штампа: Скупштина општине Ариље,  Тираж: 100 примерака 


