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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

година IX         –            број 7             –           14. октобар 2009. године 
 

 

1. 

 
 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 13. 10. 2008. године, разматрала је Извештај о реализацији буџета за период 1. 1. 
2009. –  27. 9. 2009. године, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље  

за период 1. 1. 2009. – 27. 9. 2009. године 

 

 1. Прихвата се Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 1. 2009. – 27. 9. 2009. године. 

 
 2. Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 

01 број 400-141/09, 13. 10. 2009. године 
                      Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р 
 

2. 
 

 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009) и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 13.10. 2009. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

Члан 1.  
 

У члану 1. Одлуке о буџету општине Ариље за 2009. годину, износ од «334.000.000», замењује се износом «316.100.000» динара. 

 
Члан 2. 
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 У члану 2. алинеја 1. текући приходи, износ од «312.000.000», замењује се износом «291.903.491», алинеја 2. издатака у износу од, 

износ «334.000.000» замењује се износом «316.100.000» и алинеја 3. буџетски дефицит, износ «22.000.000» замењује се износом «24.196.509»;  
 

Члан 3. 
 

 Члан 3 мења се и гласи: Буџетски дефицит покрива се из: 
-утврђивања резултата пословања-пренетих средстава из 2008. године у износу од  «2.046.509,02 динара»; 

-примања од домаћих задуживања у износу од «22.000.000» и 
-примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од «150.000»  

Члан 4. 
 

У члану 5, БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ, врше се измене и допуне на следећим позицијама: 
 

КЛАСА 7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 
 

71 Порези износ «175.860.068» замењује се износом «172.865.483» 

 
 

3. 713 Порез на имовину, износ «21.800.000» замењује се износом «18.300.000»; 

 
-на позицији 3.2.1, економска класификација 71331, порез на наслеђе и поклон, износ  «1.500.000 замењује се износом «2.000.000»; 

-на позицији 3.3.1, економска класификација 71342, порез на капиталне трансакције, износ од «12.300.000» замењује се износом «8.300.000»; 
 

4. 714 Порез на добра и услуге, износ «11.160.068» замењује се износом «11.665.483» 
 

-на позицији 4.2.1. економска класификација 71451, порези, таксе и накнаде за моторна возила, износ од «8.000.000» замењује се износом 

«8.500.000»; 
-на позицији 4.2.5, економска класификација 71457, износ «5.068» замењује се износом «10.483» 

 

73 Донације и трансфери износ «120.843.932» замењује се износом «103.002.008» 
 

7. 733 Трансфери од других нивоа власти, износ «109.843.932» замењује се износом «92.002.008» 
 

-на позицији 7.1.1, економска класификација 733151, Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина, износ «103.843.932» замењује 
се износом «76.002.008» 

-на позицији 7.2.1, економска класификација 73325, Капитални трансфери од других нивоа  власти у корист нивоа општина, износ «0» замењује се 
износом од «10.000.000»; 

 
 

74 Други приходи износ «14.676.000» замењује се износом «14.956.000» 
 

8.   741 Приходи од имовине, износ «7.706.000» замењује се износом «7.906.000» 
 

-на позицији 8.1.1, економска класификација 74115, камате на средства консолидованог рачуна трезора општина «800.000», замењује се износом 

«1.000.000»; 
 

10. 743 Новчане казне и одузета имовинска корист, износ «70.000» замењује се износом «150.000» 
 

-на позицији 10.1. економска класификација 7433 Новчане казне и одузета имовинска корист, износ «70.000» замењује се износом «150.000» 
 

13.  771 Meморандумске ставке за рефундацију расхода, износ «440.000» замењује се износом «900.000» 
 

 

КЛАСА 7-укупно, износ « 312.000.000» замењује се износом «291.903.491». 

 

КЛАСА 3 –ИЗВОРИ КАПИТАЛА,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

-После позиције 14, додаје се позиција 14.а, економска класификација 321, утврђивање резултата пословања и уноси се износ од «2.046.509,02» 

КЛАСА 3 –укупно, износ «0»  замењује се износом «2.046.509,02» 
 

 

КЛАСА 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

-после позиције 15, уноси се позиција 16, економска класификација 921, примања од продаје домаће финансијске имовине и уноси се износ од 
«150.000» 

 

 КЛАСА 9 –укупно, износ «22.000.000»  замењује се износом «22.150.000». 
 

 

Б У Џ Е Т С К И  П Р И Х О Д И –укупно, износ «334.000.000» замењује се износом «316. 100.000» 

У билансу РАСХОДИ,  средства из буџета, врше се следеће измене и допуне: 
 

РАЗДЕО I : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Глава 1: Скупштина општине, 

Функција 111: извршни и законодавни органи 
-позиција 1, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «2.340.000», замењује се износом «2.185.000»; 
-позиција 2, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, износ «420.000», замењује се износом «392.000»; 

-позиција 3, економска класификација 416, награде запосленима и остали посебни расходи, износ «54.000» замењује се износом «1.000»; 

-позиција 5, економска класификација 422, трошкови путовања, износ «160.000» замењује се износом «110.000»; 
-позиција 8, економска класификација 426, материјал, износ «550.000» замењује се износом «500.000»; 

Функција 111, укупно: износ «7.070.000», замењује се износом «6.734.000» 
 

Функција 040: породица и деца 
-позиција 13, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, износ «30.000» замењује се износом  «20.000»;  

-позиција 14, економска класификација 426, текуће поправке и одржавања, износ «30.000» замењује се износом  «20.000»;  

Функција 040, укупно: износ «2.030.000», замењује се износом «2.010.000» 
 

Функција 760: здравство некласификовано на другом месту 
-позиција 18, економска класификација 424, специјализоване услуге износ «260.000» замењује се износом «300.000» 
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Функција 760, укупно: износ «710.000», замењује се износом «750.000» 
 

Функција 830: услуге емитовања и издаваштва 
-позиција 20, економска класификација 423, услуге по уговру, износ «2.110.000» замењује се износом «2.000.000» и то  

-на подпозицији 20.1.2-ТВ Клик, износ «540.000» замењује се износом «500.000»; 

-на подпозицији 20.1.3-снимање и монтажа, износ «540.000» замењује се износом «500.000»; 
- на подпозицији 20.1.4-остали медији, износ «130.000» замењује се износом «100.000»; 

Функција 830, укупно: износ «2.210.000», замењује се износом «2.100.000» 
 

 

 

 

Глава 1: укупно, износ «14.520.000» замењује се износом «»14.094.000» 
 

Глава 2: Председник општине, Општинско веће 
 

Функција 111: извршни и законодавни органи 
 

-позиција 22, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «3.689.000», замењује се износом «2.859.000»; 
-позиција 23, економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, износ «664.000», замењује се износом «512.000»; 

-позиција 24, економска класификација 416, награде запосленима и остали посебни расходи, износ «54.000» замењује се износом «1.000»; 
 

Функција 111, укупно: износ «8.311.095» замењује се износом «»7.276.095» 
 

Глава 2: укупно, износ «8.311.095» замењује се износом «»7.276.095» 
 

Глава 3: Општинска управа 
 

Функција 130, опште услуге 
-позиција 32, економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених,  износ «22.183.000» замењује се износом «22.207.000» 

-позиција 33, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца,, износ «3.971.000,» замењује се износом «3.976.000» 

-позиција 35, економска класификација 414, Социјална давања запосленима, износ «800.000,00», замењује се износом «1.500.000,00» 
-позиција 37 економска класификација 416, награде запосленима и остали посебни расходи, износ «645.000» замењује се износом «53.000»; 

-на позицији 40, економска класификација 423, услуге по уговору износ «900.000» замењује се износом «1.000.000»; 
-на позицији 42, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања  износ «1.500.000» замењује се износом «1.000.000»; 

-на позицији 44, економска класификација 482, порези, обавезне таксе и накнаде износ «200.000» замењује се износом «150.000»; 

-на позицији 46, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «1.000.000» замењује се износом «100.000», 
 

Функција 130, укупно: износ «39.320.000», замењује се износом «38.107.000» 
 

Функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

-позиција 50, економска класификација 424 специјализоване услуге, износ «50.000» замењује се износом «200.000» 

-позиција 53, економска класификација 483, новчане казне и пенали по решењу судова, износ «6.500.000» замењује се износом «3.500.000,00» 
 

Функција 160, укупно: износ «10.111.770», замењује се износом «7.261.770» 
 

 

Функција 620, развој заједнице 
 

-позиција 57, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «50.000» замењује се износом «0»; 
-после позиције 58, уводи се нова позиција 58а, економска класификација 482, порези, обавезне таксе и казне и уноси износ од «100.000»; 

-позиција 59, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти износ од «500.000», замењује се износом од «850.000»; 

-позиција 60, економска класификација 512, машине и опрема, износ од «500.000», замењује се износом од «100.000»; 
-позиција 61, економска класификација 515, нематеријална имовина, износ «500.000» замењује се износом «450.000»; 

-после позиције 61, убацује се позиција 61а, економска класификација 421, стални трошкови и уноси се износ од «168.000»; 
-после позиције 61а, убацује се позиција 61б, економска класификација 422, трошкови путовања  и уноси се износ од «87.000»; 

-позиција 62, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «1.500.000» замењује се износом «1.428.000»; 

-на позицији 62а, економска класификација 424, специјализоване услуге, износ «0», замењује се износом «56.000»; 
-на позицији 63, економска класификација 426, материјал, износ од «500.000» замењује се износом «1.270.000»; 

-после позиције 63, убацује се позиција 63а, економска класификација 481, донације невладиним организацијама и уноси се износ од «158.000»; 
-на позицији 65, економска класификација 512, машине и опрема износ «3.000.000» замењује се износом «2.836.000»; 

-на позицији 66, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «300.000» 

 замењује се износом «»15.000»; 
-на позицији 67, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања износ «1.050.000» замењује се износом «0»; 

-на позицији 68, економска класификација 426, материјал, износ од «50.000» замењује се износом «240.000»; 
-после позиције 68, додаје се нова позиција 68а, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти и уноси се износ од «1.900.000»; 

-на позицији 71, економска класификација 423, услуге по уговору износ «700.000» замењује се износом «600.000»; 

-на позицији 72, економска класификација 426, материјал износ од «1.500.000» замењује се износом «0»; 
-на позицији 73, економска класификација 423, услуге по уговору, износ од «250.000» замењује се износом «80.000»; 

-на позицији 74, економска класификација 426, материјал износ од «50.000» замењује се износом «0»; 
 

Функција 620  укупно: износ «31.109.400», замењује се износом «31.009.400» 
 

Глава 3: укупно, износ «83.071.170», замењује се износом «78.908.170» 
 

Глава 5: Фонд за развој пољопривреде-назив главе мења се и гласи: Фонд за пољопривреду 
 

Глава 6: Месне заједнице 
 

Функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

-на позицији 84, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, износ «21.600.000» замењује се износом «27.476.000» 
 

Функција 620  укупно: износ «21.600.000», замењује се износом «27.476.000» 
 

Глава 6: укупно, износ «21.600.000», замењује се износом «27.476.000» 
 

РАЗДЕО 1: УКУПНО, износ «131.732.265» замењује се износом «131.984.265» 
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РАЗДЕО 2 : ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Глава 1: Предшколско образовање: 
 

Функција 911: предшколско образовање 
 

-на позицији 86, економска класификација 411, плате и додаци запослених, износ «23.902.000» замењује се износом «22.121.000»; 
- на позицији 87, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ «4.280.000» замењује се износом «3.960.000»,  

-на позицији 89, економска класификација 415, накнада трошкова за запослене, износ «515.000» замењује се износом «0»; 
-на позицији 90, економска класификација 416, награде запосленима и остали посебни расходи, износ «83.000» замењује се износом «0»; 

-на позицији 91.економска класификација 421 стални трошкови, у колони средства из буџета, износ «2.000.000» замењује се износом «3.130.000»;  

-на позицији 96, економска класификација 426, материјал у колони издаци из буџета износ «954.000» замењује се износом «2.071.000»;  
-на позицији 99, економска класификација зграде и грађевински објекти у колони средства из буџета износ «1.079.000» замењује се износом 

«1.500.000»; 

Функција 911 предшколско образовање укупно: износ «33.170.000» замењује се износом «33.139.000». 
 

Глава 1: укупно, износ «33.170.000», замењује се износом «33.139.000» 
 

 

Глава 2: Основно образовање 
 

Функција 912: основно образовање 
 

-на позицији 101, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти износ «11.800.000» замењује се износом «11.200.000» 

-на позицији 102, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти износ «2..380.000» замењује се износом «5.100.000» 
-на позицији 103, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти износ «3.000.000» замењује се износом «2.850.000» 

-на позицији 104, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти износ «3.000.000» замењује се износом «2.850.000» 
 

Функција 912, укупно: износ «23.180.000» замењује се износом «22.000.000» 
 

Глава 2: укупно, износ «23.180.000» замењује се износом «22.000.000» 
 

 

Глава 3: Средње образовање 
 

Функција 920: средње образовање 
 

-на позицији 105 економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти износ «7.000.000» замењује се износом «6.650.000» 
 

Функција 920,  укупно: износ «7.000.000»замењује се износом «6.650.000» 
 

Глава 3: укупно, износ «7.000.000»замењује се износом «6.650.000» 
 

 

РАЗДЕО 2: УКУПНО, износ «63.350.000» замењује се износом «61.789.000» 
 

 

 

РАЗДЕО 3 : КУЛТУРА 
 

Глава 1: Народна библиотека 
 

Функција 820: услуге културе 
 

-позиција106.економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, износ «5.626.000» замењује се износом «5.571.000»; 
-позиција 107. економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ «1.008.000» замењује се износом «997.000»; 

-позиција 109. економска класификација 416 награде запосленима и остали посебни расходи, износ «78.000» замењује се износом «0»; 

-позиција 117, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «100.000», замењује се износом «0»; 
-позиција 118 економска класификација 512, машине и опрема, износ «0» замењује се износом «100.000.»; 

-позиција 119, економска класификација 515, нематеријална имовина, износ «320.000», замењује се износом «150.000»; 
 

Функција 820  укупно: износ «9.120.000»замењује се износом «8.806.000»; 
 

Функција 830: услуге емитовања и издаваштва 
 

-позиција 123, економска класификација 416, Награде запосленима и остали посебни расходи, износ «25.000» замењује се износом «0»; 
 

Глава 1: укупно, износ «10.980.000» замењује се износом «10.641.000» 
 

Глава 2 Kултурно-уметничко друштво 
 

Функција 820: услуге културе 
 

-на позицији 129 економска класификација 424, специјализоване услуге износ «250.000» замењује се износом «200.000»; 

-на позицији 131, економска класификација 512, машине и опрема, износ «70.000» замењује се износом «20.000»; 
 

Функција 820, укупно: износ «420.000» замењује се износом «320.000» 
 

Глава 2: укупно, износ «420.000» замењује се износом «320.000» 
 

РАЗДЕО 3 УКУПНО, износ «11.400.000» замењује се износом «10.961.000» 

РАЗДЕО 4 : ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Глава 1: Спортске организације 
 

Функција 810: услуге рекреације и спорта 
 

-на позицији 133, економска класификација 481, Донације невладиним организацијама, износ «5.500.000» замењује се износом «5.000.000» 
 

Функција 810: услуге рекреације и спорта, укупно: износ «5.720.000» замењује се износом «5.220.000» 
 

Глава 1: укупно, износ «5.720.000» замењује се износом «5.220.000» 
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РАЗДЕО 4: УКУПНО, износ «6.100.000» замењује се износом «5.600.000»; 
 

 

РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ 
 

Глава 1: ЈП Дирекција за изградњу 
 

Функција 660:  стамбени развој и развој заједнице некласифик. на другом месту 
 

-на позицији 139, економска класификација 411, плате и додаци запослених, износ «8.700.000» замењује се износом «8.595.000»,  

-на позицији 140, економска класификација 412, социјални доприноси на терет послодавца, износ «1.558.000» замењује се износом «1.539.000» 
-на позицији 142, економска класификација 416, награде запосленима и остали посебни расходи, износ «388.000» замењује се износом «0»; 

-на позицији 143, економска класификација 421, стални трошкови, износ «900.000» замењује се износом «700»; 
-на позицији 144, економска класификација 422, трошкови путовања, износ «327.000» замењује се износом «177.000»; 

-на позицији 146, економска ласификација 424, специјализоване услуге, износ «224.000» замењује се износом «70.000»; 

-на позицији 148, економска класификација 426, материјал, износ «655.000» замењује се износом «500.000»; 
-на позицији 151, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «110.000» замењује се износом «260.000»; 

-на позицији 152, економска класификација 512, машине и опрема, износ «170.000» замењује се износом «20.000»; 

Функција 660, укупно, износ «14.380.000» замењује се износом «13.209.000» 
 

Функција 451:  друмски транспорт 
 

-после позиције 152, уноси се нова позиција 152а, економска класификација 423, услуге по уговору и уноси се износ «10.000»; 

-на позицији 154, економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, износ «3.000.000» замењује се износом «4.500.000»; 

-на позицији 155, економска класификација 426, материјал, износ «1.000.000» замењује се износом «1.100.000»; 
-на позицији 156, економска класификација 485, накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа, износ «200.000» замењује се 

износом «100.000» 
-на позицији 157, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «17.000.000» замењује се износом «13.059.000» 

-на позицији 158, економска класификација 541, земљиште, износ «1.000.000» замењује се износом «8.000.000» 
 

Функција 451, укупно, износ «28.600.000» замењује се износом «33.169.000» 
 

Функција 520:  управљање отпадним водама 
 

-на позицији 160, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «1.200.000» замењује се износом «3.000.000»; 
 

Функција 520, укупно: износ «1.300.000» замењује се износом «3.100.000»: 
 

Функција 620:  развој заједнице 
 

-на позицији 163 економска класификација 424, специјализоване услуге, износ «1.500.000» замењује се износом «750.000» 
-на позицији 164 економска класификација 425, текуће поправке и одржавања, износ «1.200.000» замењује се износом «100.000» 

-позиција 165, економска класификација 483, новчане казне и пенали по решењу судова износ «200.000» замењује се износом «100.000»; 
-на позицији 167, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «13.503.300» замењује се износом «14.603.300» 

-на позицији 168 економска класификација 541, земљиште, износ «8.000.000,00» замењује се износом «0,00» 
 

Функција 620, укупно, износ «24.503.000» замењује се износом «15.653.300» 
 

Функција 630:  водоснабдевање 
 

-на позицији 170, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «12.500.000» замењује се износом «8.500.000» 
 

Функција 630, укупно, износ «13.500.000» замењује се износом «9.500.000» 
 

Глава 1: укупно, износ «95.583.300», замењује се износом «85.719.000» 
 

Глава 2: ЈПВ Рзав 
 

Функција 630:  водоснабдевање 
 

-на позицији 174, економска класификација 451, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ «4.750.000» замењује 
се износом «1.750.000» 

 

Функција 630, укупно, износ «4.750.000» замењује се износом «1.750.000» 

 

Глава 2: укупно, износ «4.750.000» замењује се износом «1.750.000» 

Глава 3: Регионална депонија Дубоко 
 

Функција 510:  управљање отпадом 
 

-на позицији 175, економска класификација 451, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ «15.000.000» замењује 
се износом «10.000.000» 

 

Функција 510  укупно: износ «15.000.000» замењује се износом «10.000.000» 
 

Глава 3: укупно, износ «15.000.000» замењује се износом «10.000.00» 
 

РАЗДЕО 6: УКУПНО, износ «115.333.300» замењује се износом «99.681.300» 
 

 

РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА УКУПНО: Износ «334.000.000» замењује се износом «316.100.000» 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 

01 број 400- 136/09, 13.10. 2009. године 
                                                                                                   Председник Скупштине општине, 

                                                                                                 др Момо Плазинчић, с.р. 
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3. 

      

 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“ број 129/07), члана 60, а у вези са чланом 6. 
Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ бр. 62/06) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље» број 6/08), 
Скупштина општине Ариље на седници одржаној дана  13.10. 2009. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се тржишна вредност непокретности на територији општине Ариље, као основица при обрачуну пореза на 

имовину физичких лица у складу са Законом о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09). 

 

 

 

 

Члан 2. 
 Тржишна вредност квадратног метра непокретности на територији општине Ариље на дан 31.12.2008. године, која ће се користити као 

основица при обрачуну пореза на имовину физичких лица у 2009. години, утврђује се у следећим износима: 

 

 

Врста непокретности-објекта Цена по 1м2 - динара 

Станови и стамбене зграде 33.104,80 

Пословни простор 86.769,03 

Зграде за одмор и рекреацију 23.445,06 

Гараже и други објекти 19.538,30 

 

 Објекат у смислу ове Одлуке је грађевина дефинисана чланом 2. тачка 22. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 

број 47/03 и 34/06). 
 

Члан 3. 
 

 Тржишна вредност квадратног метра непокретности из члана 2. ове Одлуке утврђена је на основу података добијених на начин 

прописан чланом 4. став 1. и став 2. Правилника о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима ("Службени 

гласник РС“ број 38/01 и 45/04). 
 

Члан 4. 
 

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

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 400-137/09, 13.10.2009. године 
        Председник Скупштине општине, 

         др Момо Плазинчић, с.р. 

4. 

 

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  13. 10.  2009.  године,  
донела је 

 

О Д Л У К  У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

Члан 1. 
 

У Oдлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 3/09), у делу 
Tаксена тарифа локалних комуналних такси, Тарифни број 4 (у целости) и Тарифни број 5. за Тачке 1, 2 и 3 додаје се став: „Обвезницима ових 

Тарифних бројева који таксу уплате до 5. у месецу за текући месец такса се умањује за 20%.  
 

Члан 2. 
 

У делу Таксена тарифа локалних комуналних такси, Тарифни број 1, уместо навода „до 31. августа“ мења се и стоји до „1. децембра  

2009.године.“ 
 

Члан 3. 
 

Измена из члана 2. ове  Одлуке  односи се само на текућу 2009. годину. 
 

Члан 4. 
 

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

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
01 број 434-2/09,  13.10. 2009. године 

Председник Скупштине општине 

                                                                                                   др Момо Плазинчић, с.р. 
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5. 

 

 На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09), 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 13.10. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Основне школе у Крушчици 

 

I 

 Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе «Ратко Јовановић» у Крушчици: 
 

представник родитеља 

- Мишо Савић 

II 

 

 Именује се за члана Школског одбора Основне школе «Ратко Јовановић» у Крушчици: 

 
представник родитеља 

- Рада Лангура 

III 

 Члану Школског одбора из тачке 2. овог решења мандат траје до истека мандата Школског одбора Основне школе који је именован 

Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-44/06 од 3. 7. 2006. године. 
 

IV 

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

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 

01 број 112-86/09, 13.10. 2009. године 
             Председник Скупштине општине, 

                др Момо Плазинчић, с.р. 
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