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На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и
54/11),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата одборника
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ивани Зимоњић из Ариља, престао мандат одборника у Скупштини
општине Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 Број 112- 37/2015, 20.03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др. Светислав Петровић

На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”
бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13
– одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине
Ариље “ број 6/8, 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 20.03.2015 године
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и
поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин
обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга
питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
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Члан 2
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других
подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима
уређивања.
Члан 3
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за
уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање
објеката комуналне инфраструктуре.
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе и решењем о
одобрењу извођења радова, а на основу обрачуна доприноса који врши ЈП ''Дирекција за
изградњу''Ариље,
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се
тако што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Ариље према последњем
објављеном податку од стране Републичког завода за статистику за територију општине,а која
износи 83.100,00 динара помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње,
израженом у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.
ЈП Дирекција за изградњу вршиће обрачун, евиденцију задужења и уплата, чување и
активирање средстава обезбеђења и покретање поступка принудне наплате код ЛПА
Члан 5
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење и коришћење је земљиште
на коме је изграђен приступни пут са водоводном и канализационом мрежа.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне
мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте
топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
а ) ЗОНЕ
Члан 6
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне и то:
- I зона : обухвата грађевинско земљиште одрђено улицом Стевана Чоловића, па прелазом
преко моста на реци Рзав, обалом реке Рзав до улице Иве Лоле Рибара, улицом Иве Лоле Рибара до
улице Војоде Мишића, улицом Војводе Мишића до улице Љубише Ненадића, улицом Љубише
Ненадића до Првомајске улице, улицом Првомајском до улице Димитрија Туцовића, улицом
Димитзрија Туцовића до Радничке улице, Радничком улицом до улице 22.августа, улицом 22.августа
до улице Виктора Зевника, улицом Виктора зевника до моста на реци Моравици, обалом реке
Моравице до катастарске парцеле број 1091, границом катастарске парцеле број 1089, 1082, 1079 до
улаза на улицу 22. августа, улицом 22. августа до улице Стевана Чоловића, улицом Чачанком до
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катастарске парцеле број 687/2, 688, 687, 815/2, 815/1, 827/5, 827/2, 827/1, улицон Рада Крупниковића
до улице Стевана Чоловића.
Овој зони припадају грађевинске парцеле са обе стране граничних улица, осим улице 22.
августа. Првој зони припада само десна страна, гледано из правца Пожеге. У оквиру прве зоне
издваја се екстра зона, коју чини грађевинско земљиште са обе стране улицве Светог Ахилија, од
раскрснице са улицом Миће Матовића до раскрснице са улицом Браће Михајловића, укључујући и
Граски трг
- II Друга зона оухвата грађевинско земљиште од моста на реци Моравици (улица В.Зевника),
обалом реке Моравице до катастарске парцеле број 443/7, 443/8, 443/2, 442/3 до улаза на улицу 22.
августа, улицом 22. августадо катастарске парцеле 695/3, 695/4, 695/1, парцелом број 712/1, 713/1,
713/3,715/3,715/2, 715/1, 729/1, 732, 733/3, 690/4, улицом Чачнском од катастарске парцеле број 687/2,
688, 687, 815/2, 815/1, 827/5, 827/2, 827/1, улицом Рада Крупниковића до катастарске парцеле број
636/8, 636/7, 636/6, 636/5, 635, 631, 630, 629, 628/1, 619, 618, 616, до улице 7. јула, улицом 7. јула до
катастарске парцеле број 600, 781, 780, 779, улицом Вука Караџића до Панчићеве улице, Пнчићевом
улицом до реке Рзав, преко реке Рзав катастарске парцеле број 293, 294, 296, 290/1, до улице Иве
Лоле Рибара, улицом Иве Лоле Рибара до улице Бошка Бухе, улицом Бошка ВБухе до катастарске
парцеле број 365, улицом Љубише Ненадића до Доситејеве улице, Доситејевом улицом до улице
Драгутина Милошеевића, улицом Драгутина Милошевића до катастарске парцеле број 429,
катастарским парцелама број 430, 433, 1362, `1365, 1361, 1360, 1356, 1328, 1321, 1320, 1319, 1317,
512/18, 512/5, 512/12, 521/1, 526/1, 526/7, 536, 537/2 до изласка на улицу 22.августа, улицом 22.августа
до Миротина, улицом Николе Пашића до реке Моравице, обалом реке Моравице до моста не реци
Моравици у улици Виктора Зевника.
-III зона представља земљиште обухваћено Генералним урбанистичким планом изван
простора који је дединисан као Друга зона.
У оквиру треће зоне прикључак на воводов и канализацију се обрачунава само ако постоје
технички услови за прикључак.
- IV зона представља сво оно земљиште изван простора обухваћеног Генералним
урбанистичим планом, којие је због изграђене магистралне инфрастуктурне мреже погодно за
изградфњу пословних објеката и обухвата територију месних заједница: Вирово, Грдовићи, Вране,
Церова, Драгојевац, Миросаљци, Трешњевица, Ступчевићи, Латвица, Богојевићи, Вигоште и Поглед.
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној
својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне
етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице,
оставе, вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности,
отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти:
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Члан 8
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка
зона
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона

Коефицијент
за стамбене
објекте
0,0360
0,0300
0,0255
0,0210
0,0090

Коефицијент за
комерцијалнe
обј.
0,0360
0,0300
0,0255
0,0210
0,0090

Коефицијент за намену (Кн)1:
Намена објекта
Комерцијална
становање

до 100 м2
1,33
1

Коефицијент за комерцијалне делатности
од 100 до 200 м2 од 200 до 500 м2
1
0,67
1
1

преко 500 м2
0,33
1

ЦЕНА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО М2 НЕТО ПОВРШИНЕ
ОБЈЕКТА
Р.б
1.

2.

Намена
објекта

Цена по метру квадратном нето површине објекта
Површина Екстра
Прва
Друга
Трећа
Четврта
објекта
зона
зона
зона
зона
зона
становање
Укупна
2.992
2.493
2.119
1.745
површина
До 100 м2
3.988
3.324
2.825
2.327
997
Од 1002.992
2.493
2.119
1.745
748
2
Комерцијална
200м
Од 2001.994
1.662
1.413
1.163
499
2
500м
Преко 500
920
831
706
582
249
2
м

Члан 9.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из
члана 3. ове Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно
правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за
грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др. документације прописане важећим
Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима.
Члан 10.
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Допринос за уређивање грађевинског земљишта за изградњу инфраструктуре (електро-енергетски и
телекомуникациони објекти ТЦ, електроводови, телефонски воводови, објекти телекомуникације и

слично), као и за изградњу бензинских станица, резервоара течних и гасовитих материјала, мерних
стубова и друго, плаћа се у износу од 2% прерачунске вредности објекта.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта се за обновљиве изворе енергије (мале
хидроелектране, ветроелектране, биогас, биомасу, солар и друго) плаћа се у износу од 1%
предрачунске вредности објекта.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта из члана 8. ове Одлуке умањује се:
- гаражна места, помоћне зидане објекте уз стамбене објекте (шупе, оставе, котларнице и сл.)
отворене базене и надстрешнице уз објекте комерцијалне и производне делатности (осим
надстрешница објеката бензинских пумпи) и површине отворених простора (балкони, терасе,
тремови и лође), за 50%;
Члан 12.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову)
намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса.
Члан 13
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор
изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат
за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини,
који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 14
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу
изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само
за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који
се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних
књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом
надлежне службе/одељења да је објекат грађен у периоду када за његову изградњу није било
потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке о површини
објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне службе/одељења, или техничке документације која
је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног
лица општинске/градске управе односно ЈП Дирекције.
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III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 15
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:
-

једнократно у целости са умањењем се у износу од 30% или

- у 36 месечних рата, с тим сто прва рата износи 20% обрачунатог доприноса, уз усклађивање рата,
на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према подацима Републичког завода за
статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате инвеститор је дужан да
као средство обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан
износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа
последње рате или
2. успостави хипотеку на објект који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих
рата у корист општине.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката
чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200 м2 и који не садржи више од две
стамбене јединице не достављају се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% на преостали дуг има и инвеститор који плаћање врши у ратама у
случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.
Члан 16.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у
целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату у износу од 20% обрачунатог доприноса и
достави средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве за градњу код издавања грађевинске
дозволе, односно код издавања решења о одобрењу извођења радова из чл.145 Закона у моменту
издавања решења.
Општински орган управе надлежан за издавање:
- дозволе за градњу подноси захтев ЈП „Дирекција за изградњу“ Ариље за обрачун доприноса
за уређење грађевинског земљишта уз који прилаже: извод из пројекта за грађевинску дозволу ,
изјашњење подносиоца захтева о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта као
и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате.
- решења о одобрењу извођења радова из члана 145.Закона подноси захтев ЈП „Дирекција за
изградњу“ Ариље за обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта уз који прилаже:идејни
пројекат или технички опис и попис радова за извођење радова, изјашњење подносиоца захтева о
начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта као и средствима обезбеђења у
случају плаћања на рате.
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ЈП Дирекција за изградњу дужна је да тражени обрачун доприноса достави надлежном органу
у року од 5 дана од дана пријема захтева.

Општински орган управе надлежан за издавање дозволе за градњу или - решења о одобрењу
извођења радова доставља ЈП „Дирекцији за изградњу“ Ариље примерак издате грађевинске
дозволе.односно решења о одобрењу извођења радова.
У поступку издавања решења о одобрењу извођења радова из члана 145.Закона ,
ЈП
''Дирекција за изградњу'' Ариље доставља у року од три дана потврду о извршеном обрачуну и
извршеној уплати обрачунатог доприноса у складу са достављњном техничком документацијом из
овог члана став 2. алинеја 2. .
У поступку пријаве радова на захтев надлежне службе, , уз који се прилажу средства
обезбеђења инвеститора, ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ариље доставља у року од три дана потврду о
извршеној уплати обрачунатог доприноса у складу са издатом грађевинском дозволом.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се
извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему и пореској
администрацији, и поднети пријава надлежном органу Општинске управе.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.

IV

УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ
ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 17

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату
планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола,
може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском
земљишту подноси ЈП „Дирекција за изградњу“ Ариље предлог о финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта.

-

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:
правоснажне локацијске услове
доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради објекта
копија плана за парцеле
предлог динамике и рокова изградње
Члан 18

Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' Ариље, након разматрања предлога лица из става 2.
члана 17. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
- податке о локацији односно зони,
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
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- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ариље да обезбеди стручни надзор у току извођења
радова
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору
извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући
висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.
Члан 19.
На основу елабората из члана 18. ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта између инвеститора и ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ариље.
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу ЈП ''Дирекција за узградњу'' да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке
документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и
рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.

VI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20

Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим
прописима има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у номиналном износу,
уколико од надлежне управе достави потврду да
не може остварити право изградње објекта на
основу важећих планских аката.
Члан 21
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи: Одлука о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта (Службени гласник општине Ариље'' број 3/10)
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Одредбе члана 18.19. 20. и 25. исте одлуке, које се односе на плаћање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у поступку легализације објеката, остају на снази до доношења новог закона
и пратећих подзаконских аката.
Члан 22
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 број 418-2 /15, 20.03.2015

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. Др Светислав Петровић

На основу члана 59.став 1. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/07
и 83/14) и члана 78. Статута општине Ариље („ Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 20. 03. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
У члану 18. Одлуке о организацији Општинске управе ( „Службени гласник општине Ариље“
број 8/12), одељак III, тачка 1. после алинеје 2 додаје се нова алинеја 3 која гласи:
„- спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе;
пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање; односно
прикључење објекта на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које
издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских
услова. грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за
прикључење на инфраструктурну мрежу и упис права својине на изграђеном објекту. “
Досадашње алинеје 3,4,5, 6,7 и 8 постају алинеје 4,5,6,7,8 и 9.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020- 19/2015, 20. 03. 2015. године
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Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 9.став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „Службени гласник
РС“ број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 78. Статута општине Ариље („ Службени гласник општине
Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 20.03.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама Тарифа локалних административних такси
која је саставни део Одлуке о локалним административним таксама мења се у Тарифном броју 7
Тарифе о локалним административним таксама тако што се речи „издавање локацијске дозволе“
замењују речима „издавање локацијских услова“.
Члан 2.
У свим осталим деловима Одлука о локалним административним таксама остаје неизмењена и
на снази.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објављивиће се у „Службеном гласнику
општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 434-04/15, 20.03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 12 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

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 6/10и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље за 2014. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП "Рзав" Ариље
за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа
за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2014. годину који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" својом Одлуком број 244/2015, на седници одржаној дана 26. 02. 2015. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-15/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 13 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2014. годину Јавног
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље , и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима
за 2014. годину Јавног предузећа „ Рзав“ Ариље

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за водоснабдевање
„Рзав“ Ариље, коју је донео Надзорни одбор Ј П „Рзав“ Ариље под бројем 245/2015, на седници
одржаној дана 26. 02. 2015. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 16/2015, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 14 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС», бр.88/11), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 129/07) и члана 39. Статута
општине Ариље (« Службени гласник општине Ариље» бр. 6/08 и 6/10 ),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о јавним паркиралиштима 01 број 344-5/2012 објављена у „Службено
гласнику општине Ариље“ број 10/12, 06/13 и 9/14).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Ариље“.
Општина Ариље
Скупштина општине
01 број: 344- 1/2015, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 15 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Финансијски извештај са извештајем о пословању Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље за
2014. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Финансијски извештај са извештајем о пословању Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски извештај са извештајем о пословању Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ Ариље за 2014. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ својом Одлуком број 96/3-2, на седници одржаној дана 09. 03. 2015. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400 - 34/2015, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 16 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2014. Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ Ариље и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима
за 2014. годину Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима
за 2014. годину Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље, коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Зелен“ под бројем 96/3-2 , на седници одржаној дана 09. 03. 2015. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-17 /2015, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 17 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

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 6/10и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Финансијски извештај са Извештајем о пословању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ариље
за 2014. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Финансијски извештај са Извештајем о пословању Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски извештај са Извештајем о пословању Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Ариље за 2014. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ својом Одлуком број 55/15, на седници одржаној дана 11. 03. 2015. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 19/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 18 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

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 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Извештај о раду Народне библиотеке Ариље за 2014. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народне библиотеке Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Народне библиотеке Ариље за 2014. годину, који је
усвојио Управни одбор Народне библиотеке под бројем 38/15 на седници одржаној 09. 03. 2015.
године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022- 4/2015, 20. 03. 2015. године

Преседник Скупштине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 19 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07),
члана 20. и 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу са финансијским извештајем за 2014. годину, и
донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад у Ариљу са финансијским извештајем
за 2014. годину

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу са финансијским
извештајем за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу
Одлуком број 55100-23-1/15, на седници одржаној дана 27. 02. 2015. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-1/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 20 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07),
члана 19. и 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Програм рада Центра за социјални рад у Ариљу са финансијским планом за 2015. годину , и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад у Ариљу са финансијским
планом за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад у Ариљу са финансијским
планом за 2015. годину који је донео Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу под бројем
55100- 23-2/15, на седници одржаној дана 27. 02. 2015. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-2/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 21 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

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 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Извештај о финансијском пословању Предшколске установе „ Ариље“ у Ариљу за 2014 годину и
донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о финансијском пословању Предшколске установе „ Ариље“ у Ариљу,
за 2014 годину

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о финансијском пословању Предшколске установе „ Ариље“ у
Ариљу, за 2014 годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-33/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др. Светислав Петровић

Страна 22 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

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 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Извештај о раду Туристичке организације општине Ариље за 2014. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Туристичке организације општине Ариље за 2014. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Туристичке организације општине Ариље за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације под бројем 08/15 на седници одржаној
09. 03. 2015. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022- 3/2015, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 23 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

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, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Ариље за 2014. годину и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације
општине Ариље за 2014. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Ариље за 2014.
годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020 - 16/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 24 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

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, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, разматрала је
Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље за 2015. годину и
донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље
за 2015. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Ариље за 2015. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020 - 17/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 25 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 34. Закона о култури («Службени гласник РС» број 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, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 20. 03. 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Народне библиотеке Ариље
I
Именује се Јелисавета Вељовић из Ариља, дипломирани историчар уметности, за директора
Народне библиотеке Ариље.
II
Мандат директора траје 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу 01. 04. 2015. године и објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 30/2015, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

Страна 26 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 14. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и
54/11) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10 и
5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној дана 20.03.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању Изборне комисије општине Ариље
I
Мења се тачка II решења о именовању Изборне комисије општине Ариље и гласи:
„ За секретара Изборне комисије именује се Миљана Вукотић.
- за заменика секретара именује се Ружица Николић Василић .“

II
Мандат секретара и заменика секретара траје до истека мандата Изборне комисије општине Ариље,
именоване решењем Скупштине општине Ариље 01 број 035-5/2014 од 06. 03. 2014. године.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 013-01/15, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 27 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама («Службени гласник РС» број 111/09 и
92/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 10.
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС" број 98/10),
члана 5. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/11), и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 20 .03.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Ариље
I
У тачки III решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Ариље 01
број 112-123/2012 од 30. 08. 2012. године, став 2. мења се и гласи:
„ Чланови Штаба
1. Светислав Петровић, председник Скупштине општине,
2. Ружица Николић Василић, в.д. начелника Општинске управе
3. Милијанко Божовић, комунални инспектор
4. Милијанко Митровић, директор ЈКП «Зелен»,
5. Вукић Миливојевић, директор ЈП «Дирекција за изградњу»,
6. Љубо Лазовић, директор ЈП «Рзав»,
7. Ивана Антовић, в. д. директора Дома здравља,
8. Рајко Радоњић, директор Електродистрибуције,
9. Раде Марковић, руководилац Ватрогасно-спасилачке јединице,
10. Жељко Шаптовић, заменик начелника ПС Ариље,
11. Милица Ћосовић, руководилац Организације «Црвени крст»,
12. Милош Недељковић, председник МЗ Ариље,
13. Љубиша Милијановић, представник привреде
14. Милутин Стефановић, представник привреде,
15. Владе Исаиловић, представник привреде,
16. Бранко Јерковић, представник медија
17. Зоран Радојевић, доктор ветеринарске медицине.“

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-31/2015, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине,
Страна 28 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07), члана 123. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС» 9/11) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 20. 03. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Центра за социјални рад Ариље
I
Разрешава се Милица Дамљановић дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад
у Ариљу.
II
ИМЕНУЈУ СЕ Павле Радовић за члана Управног одбора Центра за социјални рад у Ариљу.

III
Члану управног одбора из тачке II овог решења мандат траје до истека мандата чланова
Управног одбора Центра за социјални рад Ариље, именованих решењем Скупштине општине Ариље
01 број 112- 104/12 од 16. 07. 2012. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 28/15, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

Страна 29 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 127/09),
члана 7. Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Ариље («Службени гласник општине
Ариље», број 10/2012), и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље»,
број 6/2008 и 6/10),
Скупштина општине Ариље на седници, одржаној 20. 03. 2015. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине Ариља

I
РАЗРЕШАВА СЕ Братислав Луковић дужности члана Управног одбора Туристичке
организације општине Ариље, по поднетој оставци.

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

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 34/2015, 20. 03. 2015. године
Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић

Страна 30 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), 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 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Предшколске установе „Ариље“
I
РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Дринчић дужности члана Управног одбора Предшколске установе
„Ариље“, због неприсуствовања седницама Управног одбора.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Весна Миљковић из Ариља, за члана Управног одбора Предшколске установе
„Ариље“, као представник јединице локалне самоуправе.
III
Члану Управног одбора из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата чланова
Управног одбора Предшколске установе „Ариље“, именованих Решењем Скупштине општине Ариље
01 број 112-103/2012 од 16. 7. 2012. године
IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.

V
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 23/2015, 20.03. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 31 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06
и 41/09), 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 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године донела је

OДЛУКУ
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2015. годину

I
УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2015. годину.

II
Саставни део ове Одлуке је текст Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2015. годину

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 320- 11/15, 20. 03. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 32 oд 33

23. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 2

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
129/07) и члана 39. Статута општине Ариље (« Службени гласник општине Ариље» бр. 6/08 и 6/10 ),
Скупштина општине Ариље, на 25. седници одржаној 20. 03. 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
I
Поводом дана општине Ариље уручиће се награда ученицима средњих школа чија је
просечна оцена 5,00 и студентима чија је просечна оцена најмање 8,50, чије је пребивалиште на
територији општине Ариље.
II
Износ награде утврдиће председник општине у зависности од износа
обезбеђених средстава за ове намене у буџету општине.

III
Саставни део ове Одлуке је списак ученика и студената којима ће бити уручена награда из
члана I Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Ариље“.
Општина Ариље
Скупштина општине
01 број: 67- 07/2015, 20. 03. 2015. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине
Проф. др Светислав Петровић

Страна 33 oд 33

