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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 60. a у вези са
чланом 18. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16. 4. 2014. године, разматрала је Извештај о пословању са
Финансијским извештајем Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2013. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈП "Рзав" Ариље за
2013. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању са Финансијским извештајем Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2013. годину који је утврдио Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање
"Рзав" својом Одлуком број 197/2014, на седници одржаној дана 27. 2. 2014. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-11/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), a у вези са чланом 18.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/2012), члана 36. и 37. Одлуке о организовању Јавног
предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 1/06) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16.4. 2014. године, разматрала је Одлуку Управног одбора ЈП
"Рзав" Ариље о именовању директора и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље о именовању директора

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, број 201/2014 од
27.3.2014. године, којом се предлаже да се за директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље именује
Љубо Лазовић, дипломирани машински инжењер, из Чачка.

17. април 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна 4 - Број 4

II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-14/2014, 16.4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

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 16. седници одржаној 16. 4. 2014. године, разматрала је Одлуку о ценама комуналних
услуга од општег интереса Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних
услуга од општег интереса Јавног комуналног предузећа „Зелен“

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама комуналних услуга од општег интереса Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ Ариље, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“ под бројем 82/3-2, на
седници одржаној дана 18. 3. 2014. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 38-2/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

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 16. седници одржаној 16. 4. 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 2014.
годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2014. годину
који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зелен" под бројем 82/3- 1, на седници одржаној дана
18. 3. 2014. године.
II

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-15/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 60. a у вези са
чланом 18. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16. 4. 2014. године, разматрала је Финансијски извештај са
Извештајем о пословању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ариље за 2013. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Финансијски извештај са Извештајем о пословању Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Ариље за 2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски извештај са Извештајем о пословању Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу“ Ариље за 2013. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ својом
Одлуком број 71/14, на седници одржаној дана 31. 3. 2014. године.
II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-8/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16. 4. 2014. године, разматрала је Извештај о раду Народне
библиотеке Ариље за 2013. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народне библиотеке Ариље за 2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Народне библиотеке Ариље за 2013. годину, који је усвојио Управни
одбор Народне библиотеке под бројем 37/14 на седници одржаној 17. 3. 2014. године.
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II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-6/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2. 4. 2013. године, разматрала је Програм рада и Финансијски
план Народне библиотеке Ариље за 2013. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план
Народне библиотеке Ариље за 2013. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Ариље за 2013. годину, који
је донео Управни одбор Народне библиотеке под бројем 29/13 на седници одржаној 5. 3.2013. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-4/2013, 2. 4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16. 4. 2014. године, разматрала је Уговор о оснивању
Туристичке организације Регије Западна Србија, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Уговор о оснивању Туристичке организације Регије Западна Србија

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Уговор о оснивању Туристичке организације Регије Западна Србија.

II

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-3/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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На основу члана 123. Статута општине Ариље («Службени гласник Општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Општинско веће општине Ариље на 22. седници одржаној дана 8. 4. 2014. године п о д н о с и
ПРЕДЛОГ
за измену и допуну Статута Општине Ариље

Овим предлогом покреће се поступак измене и допуне Статута Општине Ариље и то чланова: 13, 15, 54, 60
и 71.
Образложење
Поступак измене и допуне Статута Општине Ариље предлаже се ради регулисања питања прибављања, коришћења,
управљања и располагања имовином у јавној својини општине, у складу са Законом о јавној својини ("Службени
гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013)

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће
01 број 010 -1/2014, 8. 4. 2014. године

Председник Општинског већа,
Зоран Тодоровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 39. и 123. Статута
општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16. 4. 2014. године, разматрала је Предлог за измену и допуну
Статута општине Ариље, који је поднело Општинско веће општине Ариље, и донела
ОДЛУКУ
о приступању измени и допуни Статута општине Ариље
I
ПРИХВАТА СЕ предлог за измену и допуну Статута општине Ариље, и то чланова: 13, 15, 54, 60 и 71, који је
поднело Општинско веће општине Ариље.
Изменом и допуном Статута општине Ариље регулисаће се питања прибављања, коришћења, управљања и
располагања имовином у јавној својини општине, у складу са Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.
72/2011 и 88/2013)
II
Нацрт Одлуке о измени и допуни Статута општине Ариље припремиће Општинска управа општине Ариље и
доставити Општинском већу, које ће, као овлашћени предлагач, утврдити предлог Одлуке о измени и допуни Статута
општине Ариље и исти поднети Скупштини на разматрање.
III
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Саставни део ове Одлуке чини Предлог о измени и допуни Статута општине Ариље који је поднело
Општинско веће општине Ариље.
IV
Ову Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 010 -1/2014, 16.4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 1. Закона о престанку
важења Закона о порезу на фонд зарада ("Службеном гласнику РС", бр. 33/04) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16.4.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о Фонду за солидарну стамбену изградњу општине Ариље
Члан 1.
Даном ступања на снагу Закона о престанку важења Закона о порезу на фонд зарада ("Службеном гласнику
РС", бр. 33/04) престао је да важи Закон о порезу на фонд зарада ("Службеном гласнику РС", бр. 27/01)
Члан 2.
Ставља се ван снаге Одлука о Фонду за солидарну стамбену изградњу општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 5/01 и 1/06) и Одлука о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава
солидарне стамбене изградње («Службени гласник општине Ариље» број 9/02).
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје са радом Фонд за солидарну стамбену изградњу општине Ариље и
Комисија за расподелу средстава солидарности, као орган управљања и располагања средствима за солидарну
стамбену изградњу и гаси се рачун Фонда.
Члан 4.
На буџет општине Ариље прелазе затечена средства која ће бити исказана на посебној позицији буџета,
као и сва потраживања Фонда за солидарну стамбену изградњу.
Члан 5.
Намена наведених средстава биће у складу са циљевима због којих је Фонд основан, у складу са извором
тих средстава и у складу са начелима солидарности и бриге о социјално угроженим лицима.
Члан 6.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“ Ариље, као субјекат који је вршио административне послове за
Фонд, предаће записнички Општинској управи - служби буџета, печат и књиговодствену документацију Фонда, у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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Записник мора садржати: датум, укупан износ средстава, укупан износ доспелих а ненаплаћених
потраживања и укупан износ годишњих потраживања која доспевају у наредним годинама
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службени гласник општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020 -30/14, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
Образложење

Закон о порезу на фонд зарада ("Службеном гласнику РС", бр. 27/01) био је правни основ за доношење
Одлуке о Фонду за солидарну стамбену изградњу општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 5/01 и
1/06) и Одлуке о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава солидарне стамбене изградње
(«Службени гласник општине Ариље» број 9/02)

Даном ступања на снагу Закона о престанку важења Закона о порезу на фонд зарада ("Службеном гласнику
РС", бр. 33/04) престао је да важи Закон о порезу на фонд зарада ("Службеном гласнику РС", бр. 27/01), а то
представља правни основ за стављање ван снаге наведених одлука Скупштине општине.

Обрађивач
Општинска управа

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06), члана
32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи («Службени гласни РС»бр. 129/07), члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7.
Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» бр. 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16. 04. 2014.године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ AРИЉЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице Aриље уводи се
самодопринос на нето зараде запослених и приход од самосталне делатности.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
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1.

Изградњу, реконструкцију и одржавање улица на територији Месне заједнице Ариље.

2.

Изградњу и реконструкцију водоводне мреже

3.

Откуп земљишта за проширење гробља и одржавање гробља.

4.

Социјалне помоћи

5.

Финансирање рада месне заједнице

6.

Одржавање јавних површина и одржавање обала река

7.

Изградња и реконструкција јавне расвете.
Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 07. 2014. године до 30.06.2019 године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 30.000.000,00 динара.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице.
Обвезници самодоприноса су и грађани који немају пребивалиште на подручју Месне заједнице, ако на
овом подручју имају непокретну имовину, пошто се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те
имовине.
Члан 6.
Самодопринос се плаћа:


на нето зараде запослених и остала лична примања по стопи од 2 %



на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 3%

Члан 7.
Средства самодоприноса приход су буџета општине и строго су наменског карактера. Користиће се за
финансирање намена из члана 2. ове Одлуке, а у складу са одлуком Одбора Месне заједнице.
Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и списак грађана
- обвезника самодоприноса са подручја Месне заједнице.
Члан 8.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 9.
Средства самодоприноса уплаћују се на уплатне рачуне број:
- из нето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-57, модел 97,
контролни број-004-ПИБ послодавца - 01
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни
број-004-ПИБ предузетника - 01
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- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,
модел 97, контролни број-004-матични број физичког лица - 01
Члан 10.
Самодопринос се не плаћа на примања и имовину која су Законом изузета од опорезивања.
Члан 11
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала лична примања врше исплатиоци тих примања,
истовремено са њиховом исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Самодопринос од самосталне делатности утврђује, наплаћује и контролише Служба за локалну пореску
администрацију Општинске управе општине Ариље.
Члан 12.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Одбор Месне заједнице информише грађане на
збору грађана подношењем финансијског извештаја једном годишње, преко средстава јавног информисања и на
други погодан начин.
Члан 13.
У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је самодопринос
заведен, средства самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до извршења Програма намене
средстава, а најдуже до истека периода утврђеног чланом 3. ове Одлуке.

Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате и осталог, што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим
се уређује порески поступак и пореска администрација, као и закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не обрачуна, не
наплати и на прописани уплатни рачун не уплати самодопринос :


исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 – 300.000 динара.



исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 16.
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ариље која је донета на референдуму,
проглашава Скупштина општине Ариље.
Члан 17.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-3/2014, 16. 4. 2014 године

Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 20. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06), члана 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 49. Статута Општине Ариље („Службени гласник
општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 16.04.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АРИЉЕ
О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АРИЉЕ
Члан 1.
О предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ариље грађани се изјашњавају
непосредно путем референдума.
Члан 2.
Непосредно изјашњавање грађана путем референдума о предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједнице Ариље спровешће се од 12.05.2014 године до 18.05.2014 године у времену од 8 - 19 сати
на гласачком месту у просторијама Месне заједнице Ариље, Трг партизана бр.17.
Члан 3.
На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
„Да ли сте за потврђивање предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Ариље.
Члан 4.
Гласачки листић за изјашњавање грађана садржи:
-

Назив органа који је расписао референдум

-

Дан одржавања референдума

-

Питање о коме грађани треба да се изјасне

-

Речи „за“ и „против“, одштампане једна поред друге
На гласачком листићу грађани се изјашњавају заокруживањем речи „за“ и речи „против“.
Члан 5.
Спровођењем референдума руководиће Комисија за спровођење референдума.
Члан 6.
У Комисију се именују:
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1.Богољуб Анђелић, председник комисије
- Милан Ристовић, заменик председника комисије
2.Милисав Лазовић, члан
- Петар Бановић, заменик члана
3.Радомир Лукић, члан
- Небојша Митровић, заменик члана
4.Јелена Обрадовић, члан
- Милица Ћосовић, заменик.
Члан 7.
Комисија за спровођење референдума доставиће Извештај о спроведеном референдуму Скупштини
општине Ариље.
Члан 8.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-3/2014, 16. 4. 2014 године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута
општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/2008 и 6/2010/),
Скупштина општине Ариље, на 16 седници одржаној 16. 4. 2014. године, донела је,
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу имена Општине Ариље
I
ДАЈЕ СЕ сагласност спортском удружењу СПОРТСКОМ САВЕЗУ OПШТИНЕ АРИЉЕ (у оснивању) да може у
свом називу употребити име Општине Ариље.
II
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Спортско удружење Спортски савез Општине Ариље (у оснивању) поднело је захтев за давање сагласности
да у свом имену може користити назив „Ариље“.
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Да би се наведено Удружење регистровало под називом Спортски савез „Ариље“ потребно је сагласност
Скупштина општине да може у свом имену употребити име «Ариље».
Према члану 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи и члану 39. тачка 24. Статута општине Ариље,
Скупштина општине даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020-27/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

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 16. седници одржаној 16. 4. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Ранку Давидовићу из Ариља, са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић,
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».
Образложење
Ранко Давидовић је 16. 4. 2014. године , поднео писану оставку на функцију одборника Скупштине Ариље,
из разлога што истовремено обавља функцију директора Средње школе „Свети Ахилије“ у Ариљу.

Именовани је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 6. 5. 2012. године,
са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић.

Према члану 46. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које је
изабран, подношењем оставке. Скупштина општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао
мандат.

Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду, у року од 48 сати од дана
доношења решења.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-28/2014, 16. 4. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Уставни суд, у саставу: председник др Драгиша Б. Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић,
Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр
Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин
Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној
23. јануара 2014. године, донео је

ОДЛУКУ

Утврђује се да одредбе члана 25. тачка 1. и члана 29. став 1. Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о јавном превозу на територији општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, број 2/07), у време
важења, нису биле у сагласности са Уставом и законом.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости
одредаба члана 25. тачка 1. и члана 29. став 1. Одлуке наведене у изреци.
Иницијатор наводи да су Законом о превозу у друмском саобраћају прописани услови које возило
мора да испуњава како би се истим могао обављати ауто-такси превоз. Према мишљењу иницијатора, прописивањем
додатног услова да возило није старије од десет година општина је прекорачила законом дато овлашћење. Поред
тога, иницијатор сматра да је забраном из члана 29. став 1. оспорене Одлуке којом се одређује да је забрањено
такси возачима који имају дозволе за рад издате у другим општинама да на територији општине врше превоз
путника у локалном саобраћају, повређено уставно право на рад.
У одговору доносиоца оспореног акта се наводи да су оспореном одредбом Одлуке уређени
односи у складу са законом прописаним овлашћењем општине да уређује и обезбеђује посебне услове и
организацију ауто такси превоза (члан 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи). У одговору се, поред
тога, наводи: „У оквиру датих законских овлашћења Скупштина општина Ариље је донела Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о јавном превозу на територији општине Ариље (Сл. гласник општине Ариље, бр 2/07) којом је,
имајући првенствено у виду безбедност свих учесника у саобраћају, прописала и да путничко возило за обављање
такси превоза не може бити старије од 10 година.“. У одговору доносиоца оспореног акта није дата правна
аргументација која се односи на оспорену одредбу члана 29. став 1. Одлуке.
У поступку пред Уставним судом утврђено је: да је оспорену Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о јавном превозу на територији општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, број 20/07) донела
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 5. априла 2007. године, на основу одредаба члана 7. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05 и 91/05), члана 18. тачка 4. и 11.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 18. Статута општине Ариље
(„Службени гласник општине Ариље“, број 4/02 и 8/04); да је оспореном одредбом Одлуке прописано да путничко
возило за обављање такси превоза, поред општих услова прописаних Законом, мора да испуњава и услов да није
старије од 10 година (члан 25. тачка 1.) и да је такси возачима који имају дозволе за рад издате у другим општинама
забрањено да на територији општине врше превоз путника у локалном саобраћају (да започињу вожњу на
територији општине и да исту завршавају на територији)-(члан 29. став 1.). На основу члана 47. Одлуке о ауто-такси
превозу („Службени гласник општине Ариље“, број 3/13), коју је Скупштина општина Ариље донела на седници од 2.
априла 2013. године, престала је да важи Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу на територији
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, број 2/07).
Одредбама Устава Републике Србије утврђено је: да Република Србија уређује и обезбеђује
режим и безбедност у свим врстама саобраћаја (члан 97. тачка 13.); да се јемчи право на рад у складу са законом
(члан 60. став 1.); да сви имају једнак положај на тржишту (члан 84. став 1.), као и да општина, преко својих органа,
у складу са законом, поред осталог, уређује и обезбеђује локални јавни превоз (члан 190. став 1. тачка 3.).
Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/11) прописано je: да „ауто-такси превоз“ јесте ванлинијски превоз путника који се обавља путничким
аутомобилом који испуњава услове прописане овим законом (члан 2. тачка 5)); да се превоз у друмском саобраћају
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обавља возилима која испуњавају услове утврђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и прописима о
стандардима за поједине врсте возила и да се возила којима се обавља јавни превоз и превоз за сопствене потребе
морају редовно одржавати и контролисати ради обезбеђивања њихове сталне техничке исправности и безбедног
коришћења у саобраћају (члан 3. ст. 1. и 2.); да ауто-такси превоз могу обављати правна лица и предузетници чија
је претежна делатност ауто-такси превоз путника, који су за обављање те делатности регистровани у Регистру
привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који имају
одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто-такси превоза путника (члан 6а став 1.); да
привредни субјекти из става 1. овог члана не могу било којом својом радњом која се односи на давање на
коришћење кровне ознаке са називом „TAXI“ давање докумената са својим пословним именом, давање такси
дозволе, давање такси возила и друго да омогуће другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове
прописане овим законом да обављају ауто-такси превоз путника (члан 6а став 2.); да се ауто-такси превоз под
условима из става 1. овог члана може обављати само на територији општине, града и града Београда за коју аутотакси превозник има издато важеће одобрење за обављање ауто-такси делатности (члан 6а став 3.); да, изузетно,
ауто-такси превозник може обавити ауто-такси превоз преко или на територији општине, града и града Београда, од
које нема издато важеће одобрење за обављање ауто-такси делатности, ако је ауто-такси превоз започет на
територији општине, града и града Београда од које ауто-превозник има издато важеће одобрење за обављање
делатности (члан 6а став 4.); да је ауто-такси превозник који обави превоз у смислу става 4. овог члана обавезан да
одмах по обављеном ауто-такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге ауто-такси превоза на
територији општине, града и града Београда, од које нема издато важеће одобрење за обављање ауто-такси
делатности (члан 6а став 5.); да је, у случају превоза из става 4. овог члана, када исти путник има намеру да након
искрцавања истим возилом настави превоз, ауто-такси превозник дужан да уклони кровну ознаку у тренутку када
путник напусти путнички простор возила, чека на путника без заустављања рада таксиметра, а да је по повратку тог
путника у путнички простор возила ауто-такси превозник обавезан да на прописан начин поново истакне ауто-такси
ознаку (члан 6а став 6.);да општина, односно град уређује и обезбеђује, у складу са законом, организацију и начин
обављања јавног превоза путника који се обавља на територији једне општине, односно града и ауто-такси превоза
(члан 7.); да се јавни превоз путника и ствари може обављати као линијски и ванлинијски и ауто-такси превоз (члан
8.); да се ауто-такси превоз путника обавља фабрички произведеним путничким аутомобилом који има највише пет
седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата, да у путничком аутомобилу којим се обавља аутотакси превоз мора бити на видном месту за корисника превоза уграђен исправан, пломбиран и баждарен таксиметар
и истакнут назив ауто-такси превозника и да на крову путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз
мора бити истакнут назив „ТАXI“ (члан 33.); да општина, односно град прописује ближе услове за обављање аутотакси превоза (члан 36. став 1.).
Одредбом члана 18. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/02,
33/04, 135/04 и 62/06), која је наведена као правни основ за доношење оспорене Одлуке, било је прописано да је
општина одговорна да, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, уређује и обезбеђује посебне услове и
организацију аутотакси превоза путника. Овај закон престао је да важи 30. децембра 2007. године, ступањем на
снагу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), којим је прописано да општина, преко
својих органа, у складу с Уставом и законом, уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза
путника (члан 20. тачка 13.).
Наведеним Законом о локалној самоуправи, као ни Законом о превозу у друмском саобраћају,
није ближе одређено који се посебни, односно ближи услови за обављање ауто такси превоза могу прописати актом
јединице локалне самоуправе.
Уставни суд је утврдио да је за оцену законитости оспорене Одлуке од значаја и Закон о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-Одлука УС), којим су,
поред осталог, уређени и услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу. Одредбом члана 246. став
6. Закона прописано је овлашћење министра надлежног за послове саобраћаја да донесе ближе прописе о условима
које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и
опреме и техничких норматива.
Полазећи од тога да су услови које мора да испуњава возило којим се обавља ауто-такси превоз
прописани Законом о превозу у друмском саобраћају, да је тим законом прописано да се превоз у друмском
саобраћају обавља возилима која испуњавају услове утврђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и
прописима и стандардима за поједине врсте возила, да су услови које мора да испуњава возило у саобраћају на
путу уређени Законом о безбедности саобраћаја на путевима, а ближе прописом који доноси надлежни министар,
Уставни суд је оценио да је оспореном одредбом члана 25. тачка 1. Одлуке - одређивањем услова старости возила,
јединица локалне самоуправе прекорачила законом утврђено овлашћење да уређује ближе, односно посебне услове
за обављање ове делатности, јер је уредила односе који су уређени законом и ближе разрађени актом надлежног
министра. Уставни суд подсећа да је идентичан правни став заузео и у Одлуци IУл-335/2009 од 28. октобра 2009.
године („Службени гласник РС“, број 97/10).
У односу на оспорену одредбу члана 29. став 1. Одлуке, Уставни суд констатује да је одредбама
члана 6а Закона о превозу у друмском саобраћају прописано да се ауто-такси превоз под условима из става 1. овог
члана може се обављати само на територији општине, града и града Београда за коју ауто-такси превозник има
издато важеће одобрење за обављање ауто-такси делатности (став 3.), да изузетно, ауто-такси превозник може
обавити ауто-такси превоз преко или на територији општине, града и града Београда, од које нема издато важеће
одобрење за обављање ауто-такси делатности, ако је ауто-такси превоз започет на територији општине, града и
града Београда од које ауто-превозник има издато важеће одобрење за обављање делатности (став 4.), да је аутотакси превозник који обави превоз у смислу става 4. овог члана обавезан да одмах по обављеном ауто-такси превозу
уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге ауто-такси превоза на територији општине, града и града Београда,
од које нема издато важеће одобрење за обављање ауто-такси делатности (став 5.) и да је, у случају превоза из
става 4. овог члана, када исти путник има намеру да након искрцавања истим возилом настави превоз, ауто-такси
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превозник дужан да уклони кровну ознаку у тренутку када путник напусти путнички простор возила, чека на путника
без заустављања рада таксиметра, а по повратку тог путника у путнички простор возила ауто-такси превозник је
обавезан да на прописан начин поново истакне ауто-такси ознаку (став 6.). Наведене законске одредбе ступиле су
на снагу 17. маја 2011. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, број 31/11) - (члан 6.) и биле су на снази у време важења оспорене Одлуке, што
је довело до тога да је одлуком de facto у време њеног важења била уређена законска материја. Поред тога, Уставни
суд констатује да је оспореном одредбом члана 29. став 1. Одлуке била уведена забрана започињања и завршавања
вожње на територији општине. Међутим, Уставни суд је у Решењу IУз-188/2012 од 14. фебруара 2013. године, којим
је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности члана 6а Закона о превозу у друмском
саобраћају, између осталог, констатовао и следеће: „Имајући у виду законско одређење ауто-такси превоза као
локалног превоза, односно превоза који се обавља на територији јединице локалне самоуправе, и уређивање
оспореним одредбама члана 6а ст. 4. до 6. Закона услова и начина обављања такси превоза на територији јединице
локалне самоуправе за коју превозник нема одобрење за обављање делатности, по схватању Суда, има значење
уређивања граничних ситуација, односно одређивања да аутопревозник који је започео превоз на територији
јединице локалне самоуправе од које има издато одобрење за обављање ове делатности може, када захтеви
конкретног превоза налажу, да обави, односно заврши започет превоз на територији јединице локалне самоуправе
за коју нема издато одобрење, али не и да обавља ову делатност на територији те јединице локалне самоуправе, а
што се, сагласно Уставу, уређује законом.“
Полазећи од тога да оспорене одредбе Одлуке нису у сагласности са законом, а да према одредби
члана 195. став 2. Устава статути, одлуке и други општи акти аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
морају бити сагласни са законом, Уставни суд је оценио да наведене одредбе Одлуке нису у сагласности ни са
Уставом.
Уставни суд је, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, бр. 109/07, 99/11 и 18/13-Одлука УС), одлучио без доношења решења о покретању поступка, јер је оценио да је
у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено, да прикупљени подаци пружају поуздан основ за
одлучивање и да о спорним питањима већ има заузет став и судску праксу.
Полазећи од изложеног Уставни суд је, на основу одредаба члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45.
став 1. тачка 1) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
др Драгиша Б. Слијепчевић
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник РС» број 41/09 , 53/09 и
101/11), члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 60. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Општинско веће општине Ариље, на 22. седници одржаној 8. 4. 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима
I
У тачки II Решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 01
број 112 - 128/2012, које је донело Општинско веће општине Ариље на седници одржаној 23. 8. 2012. године године
мења се члан Савета па се уместо „Драгише Терзићa“ поставља „Светислав Петровић“
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".

17. април 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна 20 - Број 4

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће
01 број 112 -26/2014, 8. 4. 2014. године

Председник Општинског већа,
Зоран Тодоровић

