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На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16),
члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број
111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07), члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље број 6/08, 6/10 и
5/14) ,
Скупштина општине Ариље на 17. седници одржаној 10. 05. 2017. године донела је

OДЛУКУ
о усвајању Оперативног планa одбране од поплава за подручје општине Ариље за воде
другог реда у 2018. години

I
УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од поплава за подручје општине Ариље за воде
другог реда у 2018. години.
II
Саставни део ове Одлуке је текст Оперативног планa одбране од поплава за подручје
општине Ариље за воде другог реда у 2018. години.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 217-3/18, 10. 05. 2018. године

Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( "Сл.гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014.),члана 87.
Закона о заштити животне средине(”Сл.гласникРС“бр.135/2004,36/2009,36/2009др.закон,72/2009др.закон,43/2011)
Oдлука УС и бр.14/2016),члана 4.став1.тачка1)и тачка2) Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС" бр.135/2004,36/2009),члан 1. став 1. и члан 2.Уредбe о одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину Владе Републике Србије ("Службени гласник РС",бр. 109/2009 и 8/2010),члан 1. ,члан 2. и члан
3.,Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде
(„Сл.гласник РС“,бр. 111/2009) и члана 39. Статута општине Ариље (“Службени гласник општине Ариље", бр.6/08., 6/10
и 5/14) Скупштина општине Ариље на седници одржаној 10.05.2018. године донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
АРИЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Ариље
број 01 број 501-80/2017 од 20.12.2017.године („Сл. гласник општине Ариље“ број 25/2017).
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Накнадом из члана 1. ове Одлуке сматра се новчани износ, који обвезници плаћају на име унапређивања и
заштите животне средине. Средства остварена од накнаде, приход су буџета Општине Ариље и уплаћују се на рачун
прописан за уплату накнаде и реализоваће се у целости у оквиру Програма 6. Заштита животне средине .
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Обвезници плаћања накнаде су:
1. Привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији општине обављају одређене
активности које утичу на животну средину дефинисане Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину (''Сл. гласник РС' бр. 109/2009 и 8/2010), у висини од 0,05 % оствареног прихода на годишњем нивоу од
продаје производа, сировина, полупроизвода или производа у земљи и иностранству.
2. Власници односно закупци пословних зграда и пословних просторија(правна лица и предузетници) у којима се обавља
делатност у висини од 1,5 динара (један динар и педесет пара)по квадратном метру на месечном нивоу
3. Власници односно закупци(правна лица и предузетници)који користе земљиште за обављања пословне делатности на
територији општине у висини од 0,25 динара (двадесет пет пара ) по квадратном метру на месечном нивоу.
Члан 4.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
Обвезник плаћања накнаде може бити само по једном од наведених критеријума из члана 4. Одлуке, према
наведеном редоследу.
Члан 5.
Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
Средства накнаде користе се наменски за финансирање послова заштите и унапређивања животне средине а
према утврђеном Програму коришћења средстава буџета општине Ариље за текућу годину опредељених за заштиту и
унапређивање животне средине.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ариље.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРИЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
III број 501 - 21/2018
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Терзић
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На основу члана 24. став 3. и члана 41. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 15/16) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине
Ариље“ број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈКП „Зелен“ Ариље

I
Именује се Милијанко Митровић, дипломирани грађевински инжењер, из Ужица за
директора Јавног комуналног предузећа „ Зелен“ Ариље, на мандатни период од четири године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном гласнику
општине Ариље“ и на интернет страници општине Ариље.
О бразложење
Правни основ за доношење решења представљају одредбе члана 41. став 3. Закона о јавним
предузећима, којима је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања
достављене листе и предлога акта одлучује о именовању директора јавног предузећа,
изјашњавањем о доношењу решења о именовању првог кандидата са ранг листе и одредбе члана
39. Статута општине Ариље којим је прописано да Скупштина општине именује и разрешава
директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Ариље на 15. седници одржаној 02. 03. 2018. године донела је одлуку
о спровођењу јавног конкурса, огласила јавни конкурс за именовање директора ЈКП „ Зелен“
Ариље и донела одлуку о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа општине
Ариље.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „ Зелен“ Ариље објављен је у
„Службеном гласнику РС“ број 19/2018 од 14. 03. 2018. године и у дневном листу „Информер“.
Рок за подношење пријава од 30 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС“
истекао је закључно са 13. 04. 2018. године.
Комисија за именовања је на седници одржаној 17. 04. 2018. године у 12,00 часова
констатовала је да је пријаве на конкурс поднео један кандидат, Милијанко Митровић. Комисија је
утврдила да Милијанко Митровић испуњава услове конкурса, односно да је уз пријаву приложио
све потребне доказе. Сходно члану 40. став 5. Закона о јавним предузећима, Комисија је упутила
обавештење кандидату Митровић Милијанку о отпочињању изборног поступка.
Дана 26. 04. 2018. године у 12,00 часова Комисија за именовања је , у складу са чланом 40.
Закона о јавним предузећима, обавила усмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата у два дела.
На 3. седници одржаној 27. 04. 2018. године Комисија је извршила бодовање кандидата за
именовање директора ЈКП „Зелен“ Ариље у складу са Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа.
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Комисија је Општинском већу општине Ариље доставила:
- Записник са 1. седнице од 17. 04. 2018. године о отварању пријава;
- Записник са 2. седнице од 26. 04. 2018. године о обављеној усменој провери стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата која је спроведена у два дела;
- Записник са 3. седнице од 27. 04. 2018. године на којој је извршено бодовање кандидата за
именовање директора ЈКП „Зелен“ Ариље.
Општинско веће је, у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима, припремило
предлог решења о именовању директора ЈКП „Зелен“ и доставило га Скупштини општине Ариље,
као органу надлежном за именовање.
У складу са наведеним, а на основу члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима и члана
39. Статута општине Ариље, Скупштина општине Ариље, донела је решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор код надлежног
суда у року од 15 дана од дана пријема истог.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 112- 53/2018, 10. 05. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

4

14.05.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

БРОЈ 11

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 52. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлука 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 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни решења о именовању Комисије за планове Општине Ариље
I
Мења се тачка 1. решења о именовању Комисије за планове Општине Ариље
и гласи:
„1. Комисија има председника и четири члана.“
II
Мења се тачка 2. решења и гласи:
„2. У Комисију за планове општине Ариље именују се:
за председника
- Мирко Пеливановић
за чланове:
- Раде Јовичић
- Бранко Бошковић
- Нада Красић
- Слађана Шарић.“
III
Мандат чланова Комисије из тачке II овог решења траје до истека мандата Комисије за планове општине
Ариље именоване Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112- 67/16 од 31. 08. 2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Ариље“.
Општина Ариље
Скупштина општине
III број 112- ____/ 2018, 10. 05. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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Образложење
Одредбом члана 52. Закона о планирању и изградњи прописано је, да ради обављања стручних
послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву
општинске управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује Комисију за планове.
Председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област планирања и изградње,
који имају високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу Инжењерске коморе Србије и најмање пет
година радног искуства у струци.
Једна трећина чланова Комисије именује се на предлог министра надлежног за послове планирања и
урбанизма.
Мандат председника и чланова Комисије траје 4 године.
Број чланова, начин рада, састав и друга питања, од значаја за рад Комисије одређују се актом о
образовању Комисије.
Решење које се мења и његове претходне измене
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 52.
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 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 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 3. седници одржаној 31. 08. 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за планове општине Ариље
1. Комисија има председника и 6 чланa.
2. У Комисију за планове именују се:
за председника
- Зоран Чемерикић
за чланове
- Мирко Пеливановић
- Верица Тодоровић
- Александар Митровић
- Раде Јовичић
3. Представници министарства надлежног за послове планирања и урбанизма биће именовани
посебним решењем након достављеног предлога министра.
4. Комисија за планове обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских
докумената из надлежности Општине , обавља стручну контролу планских докумената из надлежности
јединице локалне самоуправе и послове јавног увида у плански документ из надлежности општине Ариље,
у складу са Законом.
5. Стручно-административне послове за Kомисију врши Општинска управе општине Ариље.
6. Мандат Комисије траје 4 године.
7. Накнада за рад Председника и чланова Комисије утврдиће се посебним решењем Општинског већа.
Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу јединице локалне
самоуправе који спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног увида и којима није у опису посла
обављање послова из делокруга рада Комисије из тачке 4. овог решења.
8. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 67/16, 31. 08. 2016. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 52. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлука 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 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 4. седници одржаној 07. 11. 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању Комисије за планове општине Ариље
1. Разрешава се Верица Тодоровић функције члана Комисије за планове општине Ариље.
2. У Комисију за планове именује се Драган Чворовић.
3. Мандат члана комисије из тачке 2. овог решења траје до истека мандата члановима комисије
именованим решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112- 67/2016 од 31. 08. 2016. године
4. Мења се тачка 7. решења 01 број 112- 67/2016 од 31. 08. 2016. године и гласи:
“ Накнаду за рад чланова Комисије утврдиће Комисија за административна питања Скупштине општине
Ариље.
Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу јединице локалне
самоуправе који спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног увида и којима није у опису посла
обављање послова из делокруга рада Комисије из тачке 4. овог решења.“
5. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 118/16, 07. 11. 2016. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 52.
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 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 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 5. седници одржаној 29. 11. 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о допуни решења о именовању Комисије за планове Општине Ариље
1. У Комисију за планове именују се:
- Нада Красић, дипломирани просторни планер, из Лучана
- Слађана Шарић, дипломирани инжењер архитектуре, из Краљева
2. Мандат чланова Комисије из тачке 1. траје до истека мандата Комисије за планове општине
Ариље именоване Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112- 67/16 од 31. 08. 2016. године.
.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-67/16, 29. 11. 2016. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16-др закон и 96/17), члана 32. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласни РС» број 129/07), члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7. Статута општине
Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 10. 05. 2018. године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАТВИЦА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице Латвица
уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и на катастерски
приход од пољопривреде.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
1.

Изградњу,реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

2.

Финансирање основних послова месних заједница из Одлуке о месним заједницама, а уз
обавезну одлуку Савета месне заједнице.
Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 07. 2018. године до 30. 06. 2023. године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 4.000.000,00 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 1,5 %
- на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 2%
- дванаестоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства
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 сaмодоприноса 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: 840-711181843-53, модел 97,
контролни број-004-08-ПИБ послодавца, - 14
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни број-004-08-ПИБ
предузетника, - 14
- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,
модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица. - 14
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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.
Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде и шумарства утврђује, наплаћује и
контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ариље.
Члан 12.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Савет 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 динара.
- исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 16.
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Латвица која је донета на
референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.
Члан 17.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-1/2018, 10. 05. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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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, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15,
83/16, 91/16, 104/16-др закон и 96/17), члана 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 39. Статута Општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“
број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАТВИЦА
О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАТВИЦА
Члан 1.
О предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Латвица грађани се
изјашњавају непосредно путем референдума.
Члан 2.
Непосредно изјашњавање грађана путем референдума о предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједнице Латвица спровешће се 27. маја 2018. године у времену од 7 - 19 сати на
гласачком месту Латвица.
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
Латвица“.
Члан 4.
Гласачки листић за изјашњавање грађана садржи:
1. Назив органа који је расписао референдум
2. Дан одржавања референдума
3. Питање о коме грађани треба да се изјасне
4. 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 за гласачко место Латвица, именују се:
1. Поповић Милован, председник Комисије
- Луковић Радован, заменик председника Комисије
2. Крчевинац Мирко, члан
- Луковић Милан, заменик члана
3. Ненадић Јован, члан
- Крчевинац Милан, заменик члана
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 432-2/2018, 10. 05. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16-др закон и 96/17), члана 32. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласни РС» број 129/07), члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7. Статута општине
Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 10. 05. 2018. године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИРОВО
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице Вирово
уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и на катастарски
приход од пољопривреде.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
3.
4.

Изградњу,реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева
Изградњу јавне расвете, у складу са Одлуком СО Ариље

5.

Финансирање основних послова месних заједница из Одлуке о месним заједницама, а уз
обавезну одлуку Савета месне заједнице.
Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 07. 2018. године до 30. 06. 2023. године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 7.000.000,00 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 %
- двадесетоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства.
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 Савета Месне заједнице.
Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и списак
грађана - обвезника сaмодоприноса 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: 840-711181843-53, модел 97,
контролни број-004-08-ПИБ послодавца - 06
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни број-004-08-ПИБ
предузетника - 06
- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,
модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица - 06.
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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.
Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде и шумарства утврђује, наплаћује и
контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ариље.
Члан 12.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Савет 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 динара.
- исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 16.
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Вирово која је донета на
референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.
Члан 17.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-3/2018, 10. 05. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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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, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15,
83/16, 91/16, 104/16-др закон и 96/17), члана 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 39. Статута Општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“
број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИРОВО
О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИРОВО
Члан 1.
О предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Вирово грађани се
изјашњавају непосредно путем референдума.
Члан 2.
Непосредно изјашњавање грађана путем референдума о предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједнице Вирово спровешће се 27. маја 2018. године у времену од 7 - 19 сати на
гласачком месту Вирово.
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
Вирово“.
Члан 4.
Гласачки листић за изјашњавање грађана садржи:
1. Назив органа који је расписао референдум
2. Дан одржавања референдума
3. Питање о коме грађани треба да се изјасне
4. 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 за гласачко место Вирово, именују се:
1. Данијела Милинковић, председник Комисије
- Небојша Недељковић, заменик председника Комисије
2. Жељко Дамљановић, члан
- Милан Недљковић, заменик члана
3. Ружица Јоксимовић, члан
- Душко Недељковић, заменик члана
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 432-4/2018, 10. 05. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 54.
Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/2009. 52/2011
и 55/2013 ) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бреково“ у Брекову
I
За чланове Школског одбора Основне школе у Брекову, именују се:
представници запослених
- Савић Зорица
- Попадић Славица
- Ајдачић Данијела
представници родитеља
- Луковић Петар
- Луковић Горица
- Николић Дијана
представници јединице локалне самоуправе
- Милан Пајовић
- Жикица Василијевић
- Милун Марковић
II
Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 01. 08. 2018. године.
III
Ово решење је коначно у управном поступку.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“.
Образложење
Према члану 116. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник
РС» број 88/17 и 27/18-др. закон), чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања.
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда
родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног предлагача.
Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 47/2018, 10. 05. 2018. год.
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана
116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17 и
27/18 - др. закон) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број
6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе "Ратко Јовановић“ у Крушчици
I
За чланове Школског одбора Основне школе "Ратко Јовановић“ у Крушчици именују се:
представници запослених
- Петар Марјановић
- Милош Јоксимовић
- Душко Бјекић
представници родитеља
- Томо Ковачевић
- Милан Гојковић
- Драган Лучић
представници јединице локалне самоуправе
- Драган Алексић
- Срећко Станковић
- Срећко Николић
II
Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 01. 08.2018. године.
III
Ово Решење је коначно у управном поступку.
IV
Ово Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“.
Образложење
Према члану 116. Закона о основама система образовања и васпитања, чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда
родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем.
Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног предлагача.
Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-50/2018, 10. 05. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана
39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/2008, 6/2010/ и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је,
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу имена Општине Ариље
I
ДАЈЕ СЕ сагласност МАРСО ПРОДУКТ Д О О Ариље, да у називу правног лица може
употребити име Општине «Ариље», тако што ће постојећи назив правног лица променити у
АРИЉСКИ ДУЋАНИ Д О О.
II
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
МАРСО ПРОДУКТ Д О О Ариље, поднео је захтев за давање сагласности да у називу
правног лица користи реч „АРИЉЕ“, тако што ће назив правног лица променити у АРИЉСКИ
ДУЋАНИ Д О О.
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.
Из изнетог, донето је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020- 31/2018, 10. 05. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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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, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 10. 05. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Шаптовић Ацу из Високе, са Изборне листе Др. Зоран МићовићДемократска странка, Социјалдемократска странка, Нова странка -ПРОВЕРЕНО НАЈБОЉЕ,
престаје мандат одборника у Скупштини општине Ариље, због поднете усмене оставке.

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

Образложење
Ацо Шаптовић је дана 10. 05. 2018. године, на 17. седници СО Ариље, поднео усмену
оставку на функцију одборника Скупштине општине Ариље. Скупштина је, у складу са чланом 46.
Закона о локалним изборима, на истој седници утврдила 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.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 013-1/2018, 10. 05. 2018. године

Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић

17

