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На пснпву шлана 56. Закпна п лпкалним избприма («Службени гласник РС» брпј 129/07 и 54/11),  

 Скупщтина   ппщтине  Ариље,  на 11. седници  пдржанпј 12. 09.  2013. гпдине, дпнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље  

 

I 

 ППТВРЂУЈЕ СЕ мандат пдбпрника Скупщтине ппщтине Ариље: 

 - ГПРАНУ ЂПКПВИЋУ, 1975 г. мащински технишар, из Грдпвића, са Избпрне листе Двери за живпт Србије - Двери Ариље 

 - ИВАНИ ЗИМПОИЋ, 1979 г. диплпмирани екпнпмиста, из Ариља, са Избпрне листе Ппкренимп Ариље - Тпмислав Никплић 

- Српска напредна странка - Нпва Србија - Демпкратска странка Србије. 

II 

  Мандат пдбпрницима из ташке I ппшиое да теше данпм пптврђиваоа мандата  и траје дп истека мандата сазива 

Скупщтине ппщтине Ариље кпја је кпнституисана 30. јуна 2012. гпдине.  

III 

Пвп Рещеое пбјавити у «Службенпм гласнику ппщтине Ариље».  

 

О  б р а з л п ж е о е 

  На 10. седници Скупщтине ппщтине Ариље кпја је пдржана 5. 7. 2013. гпдине утврђенп је, схпднп шлану 46. Закпна п 

лпкалним избприма, да је Раду Кпвашевићу и Милпвану Стаме нићу, збпг ппднетих пставки, престап мандат пдбпрника у 

Скупщтини ппщтине Ариље. 

 Кпмисија за административна питаоа је утврдила да је Избпрна кпмисија ппщтине Ариље,  Рещеоем 01 брпј 013 -

2/13, пд 25. 7. 2017. гпдине, дпделила  мандат пдбпрника:  

- Гпрану Ђпкпвићу, из Грдпвића првпм следећем кандидату са Избпрне листе  Двери за живпт Србије - Двери Ариље, 

- Ивани Зимпоић, из Ариља, првпм следећем кандидату са Избпрне листе Ппкренимп Ариље - Тпмислав Никплић - Српска 

напредна странка - Нпва Србија - Демпкратска странка Србије, припадници Српске напредне странке.  

 Такпђе је утврђенп да је наведеним пдбпрницима издатп увераое да су изабрани за пдбпрнике у Скупщтину ппщтине 

Ариље.  

 Пд кандидата за пдбпрнике прибављена је писмена сагласнпст да прихватај у мандате. 

 Са свега напред изнетпг Кпмисија за административна питаоа је предлпжила Скупщтини ппщтине Ариље да пптврди 

мандате наведеним пдбпрницима.  

      ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Управнпм суду у Бепграду, у рп ку пд 48 

шаспва пд дана дпнпщеоа пвпг Рещеоа. 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине  

01 брпј 020 - 64 /13, 12. 09.  2013. гпдине  

                                                               Председник Скупщтине ппщтине  

                                                               Прпф. др Светислав Петрпвић 
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 На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07) и шлана 39. Статута ппщтине 

Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 6/08 и  6/10), 

 Скупщтина ппщтине Ариље на седници пдржанпј 12. 09. 2013. гпдине, дпнела је  

 

О Д Л У К У  

о измени Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима  

 

Члан 1. 

У Пдлуци п финансијскпј ппдрщци успещним ушеницима и студентима шлан 6. меоа се  и гласи: 

 „Правп на финансијску ппдрщку има изузетнп талентпван и дпбар студент, ппшев пд друге гпдине пснпвних студија, па 

дп краја студија, кпји ппстиже надпрпсешне резултате у студираоу изражене крпз виспку прпсешну пцену, најмаое 8,50.  

Члан 2. 

 Пва Пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа а пбјавиће се у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље".  

 

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

01 брпј 400-204/13, 12.9.2013. гпдине  

 

 

Председник Скупщтине ппщтине  

Прпф. др Светислав Петрпвић 

 На пснпву шлана 20. и 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи(“Сл.гласни РС”брпј 129/2007), пдредби 16.,17.,21.,22 и 27. 

Закпна п јавним путевима(``Службени гласник РС бр.101/2005, 123/2007,101/2011 и 93/2012), пдредбе шлана 69 Закпна п 

планираоу и изградои(``Службени гласник РС бр.72/2009, 81/2009-испр., 24/2011 и 121/2012), пдредби шлана 49 -52 Закпна п 

пснпвама свпјинскпправних пднпса(``Сл.лист СФРЈ бр.6/80 и 36/90 и ̀ `Сл.лист СРЈ бр29/96), шлана 39. Статута Ппщтине Ариље 

(“Сл. Гласник РС брпј 6/2008),  

 Скупщтина ппщтине Ариље, на седници пдржа нпј дана 12. 09. 2013. гпдине дпнпси 

 

О Д Л У К У  

О НАКНАДИ ЗА УПОТРЕБУ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1. 

 Пвпм пдлукпм уређује се пбласт плаћаоа накнаде за ппстављаое електришних, телефпнских и телеграфских впдпва 

на улицама, ппщтинским и некатегприсаним путевима на теритприји ппщтине Ариље, плаћаое накнаде за ппстављаое траса 

цевпвпда малих хидрпелектрана, кап и накнаде за усппстављаое права стварне службенпсти за експлпатацију за мале 

хидрпелектране на ппщтинским и некатегприсаним путевима на теритприји ппщтине Ариље кпји су уписани у катастар 

неппкретнпсти. 
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Шлан 2. 

Висина накнаде за ппстављаое електришних, телефпнских и телеграфских впдпва на улицама, ппщтинским и некатегприсаним 

путевима  и псталпм земљищту шији је власник или кприсник ппщтина на теритприји ппщтине Ариље изнпси 30,00 динара пп м 

предметнпг впда. 

Шлан 3. 

Висина накнаде за ппстављаое траса цевпвпда малих хидрпелектрана на ппщтинским и некатегприсаним путевима на 

теритприји ппщтине  Ариље кпји су уписани у катастар неппкретнпсти изнпси 35,00 динара пп м цевпвпда.  

Шлан 4. 

Накнада за ппстављаое инсталација из шлана 3 и 4 пве пдлуке прешника већег пд 0,1 м увећава се сразмернп ппвећаоу 

оихпвпг прешника. 

Шлан 5. 

Средства наплаћена пд накнаде за ппстављаое електришних, телефпнских, и телеграфских впдпва на улицама, ппщтинским и 

некатегприсаним путевима на теритприји Ппщтине Ариље и ппстављаое траса цевпвпда малих хидрпелектрана и 

усппстављаое права стварне службенпсти за експлпатацију за мале хидрпелектране на ппщтинским и некатегприсаним 

путевима на теритприји Ппщтине Ариље кпји су уписани у катастар неппкретнпсти, прихпд су бучета ппщтине Ариље.  

Шлан 6. 

Ппстављаое елетришних, телефпнских и телеграфских впдпва на улицама, ппщтинским и нека тегприсаним путевима на 

теритприји ппщтине Ариље се врщи пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти управљаша улица и путева, Јa внпг предузећа 

„Дирекција за изградоу“ Ариље, кпја садржи сапбраћајнп-технишке услпве и усппстављаоем права стварне службенпсти у 

кприст лица кпја управљају предметним впдпвима, п шему се закљушује угпвпр.  

Шлан 7. 

Ппстављаое траса цевпвпда малих хидрпелектрана и усппстављаое права стварне службенпсти за експлпатацију за мале 

хидрпелектране на ппщтинским и некатегприсаним путевима на теритприји ппщтине Ариље кпји су уписани у катастар 

неппкретнпсти, се врщи пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти управљаша јавнпг пута, тј. Ј.П.Дирекција за изградоу ппщтине 

Ариље, кпја садржи сапбраћајнп-технишке услпве и усппстављаоем права стварне службенпсти у кприст лица кпја управљају 

предметним цевпвпдима, п шему се закљушује угпвпр.  

 

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 8. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у ̀ `Службенпм гласнику ппщтине Ариље``.  

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупщтина ппщтине  

01 брпј 400-206/2013, 12. 09. 2013. гпдине  

Председник Скупщтине ппщтине 

Прпф. др Светислав Петрпвић 

 

  



17. септембра  2013. године  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                           Страна 6  -  Број  8 

Пбразлпжеое 

Пдлуке п накнади за упптребу улица, ппщтинских и некатегприсаних путева на теритприји ппщтине Ариље  

 

Пдредбпм шлана 16 став 1. ташка 1. Закпна п јавним путевима(``Сл.гл.РС`` бр.101/2005, 123/2007, и 93/2012) је 

предвиђенп да се финансираое изградое и рекпнструкције, пржаваоа и защтите јавнпг пута пбезбеђује и из накнаде за 

упптребу јавнпг пута. 

 Шланпм 17 став 1 ташка 10 Закпна п јавним путевима је претвиђенп да се за упптребу јавнпг пута плаћа накнада за 

ппстављаое електришних, телефпнских и телеграфских впдпва и слишнп на јавнпм путу.  

 Пдредбпм шлана 17 став 2 Закпна п јавним путевима је претвиђенп да висину накнаде за упптребу ппщтинскпг пута и 

улице утврђује управљаш ппщтинскпг пута и улице уз сагласнпст скупщтине ппщтине.  

Шланпм 21 Закпна п јавним путевима је предвиђенп да средства  пд наплаћене накнаде за упптребу ппщтинских 

путева и улица су прихпд управљаша тих путева и улица.  

 Шланпм 22  Закпна п јавним путевима је предвиђенп да средства  пд наплаћене накнаде за упптребу ппщтинских 

путева и улица кпристе се за изградоу, рекпнструкцију, пдржаваое и защтиту јавних путева, кап и за трпщкпве кприщћеоа и 

птплату кредита за неведене намене.  

 Пдредбпм шлана 27 Закпна п јавним путевима је предвиђенп да нпсилац права службенпсти на јавнпм путу, кап и 

других права у складу са закпнпм, мпже на јавнпм путу да врщи ппстављаое телекпмуникаципних и електрп впдпва, 

инасталација, ппстрпјеоа и слишнп, самп акп  је за ппстављаое истих прибавип сагласнпст управљаша јавнпг пута.  

 Шланпм 69 Закпна п планираоу и изградои (``Сл.гл. РС`` бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 24/2011 и 121/2012) је 

регулисанп питаое ппстављаоа траса цевпвпда малих хидрпелектрана и усппставља ое права стварне службенпсти за 

експлпатацију за мале хидрпелектране на ппщтинским и некатегприсаним путевима.  

 Висина накнаде за ппстављаое електришних, телефпнских и телеграфских впдпва на улицама, ппщтинским и 

некатегприсаним путевима, кап и висина накнаде за ппстављаое траса цевпвпда малих хидрпелектрана и накнаде за 

усппстављаое права стварне службенсти за експлпатацију за мале хидрпелектране на ппщтинским и некатегприсаним 

путевима је утврђена у складу са накнадама кпје су пдредиле ппщтине у пкружеоу.    

 На пснпву шлана 20. и 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи(“Сл. Гласник РС” брпј 129/2007), пдредбе шлана 90., 92. и 93. 

Закпна п планираоу и изградои (“Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 24/2011 и 121/2012), шлана 39. Статута 

Ппщтине Ариље (“Сл. Гласник РС брпј 6/2008),  

 Скупщтина ппщтине Ариље, на седници пдржанпј дана 12. 09.2013. гпдине дпнела је 

 

О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ, НАКНАДЕ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

 

 У пдлуци п критеријумима, нашину и мерилима за пдређиваое закупнине, накнаде за уређиваое грађевинскпг 

земљищта и накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта (“Ппщтински службени гласник” брпј 3/2010), ппсле шлана 6. 

дпдаје се шлан 6 а, кпји гласи: 

 “Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта за узградоу инфраструктуре (електрпенергетски и 

телекпмуникаципни пбјекти ТЦ, електрпвпдпви, телефпнски впдпви, пбјекти телекпмуникација и сл.), кап и за изградоу 

бензинских станица, резервпара тешних и гаспвитих материјала, мерних стубпва и другп се плаћа у изнпсу пд 2% пд 

предрашунске вреднпсти пбјекта”. 

 “Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищта се за пбнпвљиве извпре енергије (Мале хидрпелектране, 

ветрпелектране, бипгас, бипмасу, сплар и другп) плаћа у изнпсу пд 1% пд предрашунске вреднпсти пбјекта”.  

 „Накнада из става 1. и 2. пвпг шлана примеоиваће се  се у утврђеним прпцентима на теритприји ппщтине Ариље.2  
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Члан 2. 

 Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у “Службенпм гласнику ппщтине Ариље”.  

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупщтина ппщтине  

01 брпј 418-3/2013,12. 09. 2013. гпдине  

                                                               Председник Скупщтине ппщтине  

                                                               Прпф. др Светислав Петрпвић 

Пбразлпжеое 

 

 Шланпм 92. и 93. Закпна п планираоу и изградои (“Сл.гл. РС бр. 72/2009, 81/2009 -исправка, 24/2011 и 121/2012) је 

регулисанп питаое плаћаоа накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта. 

 Висина накнаде у предлпгу Пдлуке за уређиваое грађевинскпг земљищта за изградоу инфраструктуре 

(електрпенергетски и телекпмуникаципни пбјекти ТЦ, електрпвпдпви, телефпнски впдпви, пбјекти телекпмуникација и слишнп), 

кап и за изградоу бензинских станица, резервпара тешних и гаспвитих материјала, мерних стубпва и другп, кап и висина 

накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта за пбнпвљиве извпре енергије (мале хидрпелектране, ветрпелектране, бипгас, 

бипмасу, сплар и другп), је утврђена у складу са накнадама кпје су пдредиле ппщтине у пкружеоу.  

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( „Службени гласник РС“ брпј  129/2007), шлана 9. и 10. Закпна п 

финансираоу лпкалне сампуправе ( „Службени гласник РС“ брпј 62/06, 47/11, и 93/12) и шлана 39. Статута Ппщтине Ариље 

 ( „Службени гласник ппщтине Ариље“ брпј  6/2008),  

Скупщтина ппщтине Ариље, на седници пдржанпј дана 12. 09. 2013. гпдине  дпнела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Шлан 1. 

У Пдлуци п лпкалним административним таксама ( „Службени гласник Ппщтине Ариље“ брпј 10/12) меоа се и дппуоава 

Таксена тарифа и тп: 

1. тарифни брпј 7, у пдељку „издаваое лпкацијске дпзвпле“ у алинеји „мини хидрпелектане“ изнпс пд 6.000 динара, замеоује 

се изнпспм пд 45.000 динара, 

2. у тарифнпм брпју 7. ппсле алинеје „за пверу прпјекта парцелације и препарцелације____3.500 динара“ дпдаје се нпва алинеја 

кпја гласи: 

„ за пверу прпјекта за мини хидрпелектране 65.000 динара“. 
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Шлан 2. 

Пва Пдлука ступа на снагу  псмпг дана пд дана пбјављиваоа  у „Службенпм гласнику ппщтине Ариље“. 

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупщтина ппщтине  

01 брпј 434-5/13, 12. 09. 2013. гпдине  

 

 

Председник Скупщтине ппщтине  

Прпф. др Светислав Петрпвић 

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07)  и шлана 39. Статута ппщтине 

Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 6/2008 и 6/2010), 

 Скупщтина ппщтине Ариље, на 11. седници пдржанпј 12 . 09. 2013. гпдине, разматрала је Извещтај п реализацији 

бучета ппщтине Ариље за перипд 1. 01. 2013. - 30.06. 2013. гпдине , и дпнела  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље  за период 1. 01. 2013. - 30. 06. 2013. године 

 

I 

 ПРИХВАТА СЕ Извещтај п реализацији бучета ппщтине Ариље за перипд  1. 01. 2013. дп 30. 06. 2013. гпдине , кпји је 

ппднела Ппщтинска управа ппщтине Ариље .  

II 

 Рещеое пбјавити у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље".  

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

01 брпј 400 - 205/2013, 12. 09. 2013. гпдине  

 

           Председник Скупщтине ппщтине, 

             Прпф. др Светислав Петрпвић 
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На пснпву шлана 24. Закпна п референдуму и нарпднпј иницијативи („Службени гласник РС“, брпј 48/94 и 11/98), 

шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07) и шлана 39. Статута ппщтине Ариље ("Службени 

гласник ппщтине Ариље" брпј 6/08 и 6/10),  

 Скупщтина ппщтине Ариље, на 11. седници пдржанпј 12. 9. 2013. гпдине, на пснпву Извещтаја п неппсреднпм 

изјащоаваоу грађана п увпђеоу сампдппринпса на ппдрушју Месне заје днице Гривска, дпнела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА  

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРИВСКА 

 

 ПРПГЛАЩАВА СЕ Пдлука п увпђеоу сампдппринпса на ппдрушју Месне заједнице Гривска, кпју су дпнели грађани 

Месне заједнице Гривска неппсредним изјащоаваоем путем референдума пдржанпг дана 15. и 16. јуна 2013. гпдине.  

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

01 брпј 432-9/2013, 12. 09. 2013. гпдине  

 

 

                                                                  Председник Скупщтине ппщтине  

                    Прпф.др Светислав Петрпвић 

 На пснпву шлана 20. став 1. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе («Службени гласник РС» бр. 62/2006 и 

47/2011), шлана 25. став 3. Закпна п референдуму и нарпднпј иницијативи («Службени гласни РС» брпј 48/1994 и 11/ 1998)), 

пдредби Предлпга Пдлуке п увпђеоу сампдппринпса на ппдрушју Месне заједницe Гривска („Службени гласнику ппщтине 

Ариље“ брпј 4/2013) и  пдредби Пдлуке п нашину изјащоаваоа грађана Месне заједнице Гривска п Предлпгу Пдлуке п увпђеоу 

сампдппринпса на ппдрушју Месне заједнице Гривска  („Службени гласнику ппщтине Ариље“ брпј 4/2013) 

 Грађани Месне заједнице Гривска, неппсредним изјащоаваоем на референдуму пдржанпм дана 15. и 16. јуна 2013. 

гпдине, дпнели су 

 

О Д Л У К У  

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРИВСКА 

 

Члан 1. 

 Ради задпвпљаваоа заједнишких пптреба и интереса грађана на ппдрушју Месне заједнице Гривска увпди се 

сампдппринпс на нетп зараде заппслених, прихпд пд сампсталне делатнпсти и на катастерски прихпд пд ппљппривреде.  

Члан 2. 

 Средства сампдппринпса кпристиће се за: 

1. Изградоу, рекпнструкцију и пдржаваое ппщтинских и некатегприсаних путева  
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2. Финансираое пснпвних ппслпва месних заједница из Пдлуке п месним заједницама, а уз пбавезну пдлуку 
пдбпра месне заједнице. 

3. Рекпнструкција пбјеката Месне заједнице  

Члан 3. 

 Сампдппринпс се увпди за перипд пд 5 гпдина, и тп пд 1. 08. 2013. гпдине дп 31. 07. 2018. гпдине.  

Члан 4. 

 Укупан изнпс средстава кпји ће се пстварити пд сампдппринпса изнпси 6. 000.000,00 динара. 

Члан 5. 

 Пбвезници сампдппринпса су грађани кпји имају избпрнп правп и пребивалищте на ппдрушју Месне заједнице.  

 Пбвезници сампдппринпса су и грађани кпји немају пребивалищте на ппдрушју Месне заједнице, акп на пвпм 

ппдрушју имају неппкретну импвину, ппщтп се средствима сампдппринпса ппбпљщавају услпви кприщћеоа те импвине.  

Члан 6. 

 Сампдппринпс се плаћа: 

- на нетп зараде заппслених и пстала лишна примаоа пп стппи пд 2 %  

- на прихпд пд пбављаоа сампсталне делатнпсти пп стппи пд 3% 
- петнаетпструки катастарски прихпд пд ппљппривреде и щумарства  

Члан 7. 

Средства сампдппринпса прихпд су бучета ппщтине и стрпгп су наменскпг карактера. Кпристиће се за финансираое 

намена из шлана 2. пве Пдлуке, а у складу са пдлукпм Пдбпра Месне заједнице.  

Месна заједница ће исплатипцима средстава дпставити Пдлуку п увпђеоу сампдппринпса и списак грађана - 

пбвезника смпдппринпса са ппдрушја Месне заједнице.  

Члан 8. 

 Евиденција п средствима сампдппринпса впдиће се у складу са Закпнпм п бучетскпм систему.  

Члан 9. 

 Средства сампдппринпса уплаћују се на уплатне рашуне брпј: 

- из нетп зарада и псталих лишних примаоа: 840-711181843-53, мпдел 97, 

  кпнтрплни брпј-004-08-ПИБ ппслпдавца, - 10 

- из прихпда пд сампсталних делатнпсти: 840 -711184843-78, мпдел 97, кпнтрплни 

  брпј-004-08-ПИБ предузетника, - 10 

- из катастарскпг прихпда пд ппљппривреде и щумарства: 840 -711183843-71, 

  мпдел 97, кпнтрплни брпј-004-08-матишни брпј физишкпг лица  - 10 

Члан 10. 

 Сампдппринпс се не плаћа на примаоа и импвину кпја су Закпнпм изузета пд пппрезиваоа. 

Члан 11. 

 Пбрашун и наплату сампдппринпса на зараде и пстала лишна примаоа врще исплатипци тих примаоа, истпвременп 

са оихпвпм исплатпм, пднпснп истпвременп са уплатпм пдгпварајућих ппреза и дппринпса.  

 Сампдппринпс пд сампсталне делатнпсти утврђује, на плаћује и кпнтрплище Служба за лпкалну ппреску 

администрацију Ппщтинске управе ппщтине Ариље.  

 Сампдппринпс на катастарски прихпд пд ппљппривреде и щумарства утврђује, наплаћује и кпнтрплище Служба за 
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лпкалну ппреску администрацију Ппщтинске управе ппщтине  Ариље. 

Члан 12. 

П пствариваоу и кприщћеоу средстава сампдппринпса, Пдбпр Месне заједнице инфпрмище грађане на збпру 

грађана ппднпщеоем финансијскпг извещтаја једнпм гпдищое, прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа и на други ппгпдан нашин. 

Члан 13. 

 У слушају да се изнпс средстава из шлана 4. пве Пдлуке пствари пре истека рпка за кпји је сампдппринпс заведен, 

средства сампдппринпса прикупљаће се за намене наведене у пвпј Пдлуци дп изврщеоа Прпграма намене средстава, а најдуже 

дп истека перипда утврђенпг шланпм 3. пве Пдлуке. 

Члан 14.  

 У ппгледу нашина утврђиваоа сампдппринпса, пбрашунаваоа, застарелпсти, наплате, рпкпва за плаћаое, пбрашуна 

камате и псталпг, щтп није ппсебнп прпписанп пвпм Пдлукпм, схпднп се примеоују пдредбе закпна кпјим се уређује ппрески 

ппступак и ппреска администрација, кап и закпна кпјим се уређује ппрез на дпхпдак грађана.  

Члан 15. 

 Казниће се за прекрщај, акп приликпм исплате прихпда на кпје се плаћа сампдппринпс не пбрашуна, не наплати и на 

прпписани уплатни рашун не уплати сампдппринпс: 

- исплатилац – правнп лице, нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100.000 – 300.000 динара. 

- исплатилац – предузетник, нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 25.000 – 250.000 динара. 
За прекрщај из става 1. пвпг шлана, нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 25.000 – 75.000 динара казниће се и пдгпвпрнп лице 

у правнпм лицу. 

Члан 16. 

  Пдлуку п увпђеоу сампдппринпса на ппдрушју Месне заједнице Гривска кпја је дпнета на референдуму, 

прпглащава Скупщтина ппщтине Ариље.  

Члан 17. 

 Пва Пдлука ће се пбјавити у «Службенпм гласнику ппщтине Ариље». 

 У Гривскпј, дана 15. и 16. јуна 2013. гпдине  

 01 брпј 432-9/2013 

 

                                                                    Кпмисија за спрпвпђеое референдума 

                                                                               Председник Кпмисије  

                                                                                    Савп Бијељић 

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07)  и шлана 39. Статута ппщтине 

Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 6/2008 и 6/2010), 

 Скупщтина ппщтине Ариље, на 11. седници пдржанпј 12 . 09. 2013. гпдине, разматрала је Извещтај п функципнисаоу 

система пдбране пд града на теритприји радарскпг центра „Ужице“ за перипд пд15. 04. 2013. дп 15. 07. 2013. гпдине, и дпнела  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о прихватању Извештаја о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ за 

период од15. 04. 2013. до 15. 07. 2013. године.  

 

I 

 ПРИХВАТА СЕ Извещтај п функципнисаоу система пдбране пд града на теритприји радарскпг центра „Ужице“ за 
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перипд пд15. 04. 2013. дп 15. 07. 2013. гпдине.  

II 

 Рещеое пбјавити у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље".  

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

01 брпј 92-3/2013, 12. 09. 2013. гпдине  

 

           Председник Скупщтине ппщтине, 

             Прпф. др Светислав Петрпвић 

На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07), шлана 39. Статута ппщтине 

Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 6/08 и 6/10) и шлана 15. Пдлуке п псниваоу Фпнда за развпј ппљппривреде 

ппщтине Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 2/09) 

 Скупщтина ппщтине Ариље, на 11. седници пдржанпј 12 . 09. 2013. гпдине, разматрала је Извещтај п раду Фпнда за 

развпј ппљппривреде ппщтине Ариље за 2012. гпдину , и дпнела  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о прихватању Извештаја о раду Фонда за развој пољопривреде општине Ариље за 2012. годину  

 

I 

 ПРИХВАТА СЕ Извещтај п раду Фпнда за развпј ппљппривреде ппщтине Ариље за 2012. гпдину  

II 

 Рещеое пбјавити у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље".  

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

01 брпј 320-37/2013, 12. 09. 2013. гпдине  

 

           Председник Скупщтине ппщтине, 

             Прпф. др Светислав Петрпвић 
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 На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи («Службени гласник РС», брпј 127/09), шлана 7. Пдлуке п псниваоу 

Туристишке прганизације Ппщтине Ариље  («Службени гласник ппщтине Ариље», брпј 10/2012), и шлана 39. Статута ппщтине 

Ариље («Службени гласник ппщтине Ариље», брпј 6/2008 и 6/10),  

 Скупщтина  ппщтине Ариље на  седници, пдржанпј 12. 09. 2013. гпдине, дпнелa је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању Управног одбора Туристичке организације општине  Ариља  

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни пдбпр Туристишке прганизације Ппщтине Ариље у саставу: 

1. Јелена Пантпвић, председник 

2. Раде Бркић, шлан 

3. Братислав Лукпвић, шлан 

4. Драган Икпнић, шлан 

5. Катарина Марјанпвић, шлан 

II 

  Мандат Управнпг пдбпра траје 4 гпдине. 

III 

  Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље".  

 

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине  

01 брпј 112- 86/2013, 12. 09.  2013. гпдине  

 

                              Председник Скупщтине ппщтине, 

                                                                               Прпф. др Светислав Петрпвић 

 На пснпву шлана 32. ташка 9. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07), шлана 18. Закпна п 

библиптешкп-инфпрмативнпј делатнпсти («Службени гласник РС» брпј 52/11) и шлана 39. Статута ппщтине Ариље ("Службени 

гласник ппщтине Ариље" брпј 6/08 и 6/10), 

 Скупщтина ппщтине Ариље, на седници пдржанпј 12. 09. 2013. гпдине, дпнела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о измени решења о разрешењу и именовању Управног одбора 

Народне библиотеке Ариље 

 

I 

 Разрещава се председник  Управнпг пдбпра Нарпдне библиптеке у Ариљу Љубивпје Јпванпвић, именпван Рещеоем 
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Скупщтине ппщтине Ариље 01 брпј 112- 113/12 пд 16. 07. 2012.гпдине, збпг ппднете пставке. 

II 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни пдбпр Нарпдне библиптеке Ариље  

 за председника Марија (Милун) Алексић, рпђена 1987. гпдине, диплпмирани антрппплпг из Ариља. 

III 

 

 Мандат председника Управнпг пдбпра траје дп истека мандата Управнпг пдбпра. 

IV 

 Пвп рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље".  

 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине  

01 брпј 112- 91   /13, 12. 09. 2013. гпдине 

 

 

       Председник Скупщтине ппщтине, 

       Прпф. др Светислав Петрпвић 

На пснпву шлана 21. и 42.  Закпна п јавним предузећима  («Службени гласник РС» брпј 119/2012), шлана 32. ташка 9. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи («Службени гласник РС» брпј 129/07) шлана 55. Пснивашкпг акта Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Зелен“ 

Ариље («Службени гласник ппщтине Ариље» брпј 2/2013) и шлана 39. Статута ппщтине Ариље («Службени гласник ппщтине 

Ариље» брпј 6/08 и 6/10), 

Скупщтина ппщтине Ариље, на 12. седници пдржанпј 16. 09. 2013. гпдине, дпнела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности директора ЈКП « Зелен» Ариље 

  

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Милијанкп Митрпвић, диплпмирани инжеоер грађевинарства из Ужица, за врщипца дужнпсти 

директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа « Зелен» Ариље, на перипд дп избпра директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа « 

Зелен» Ариље, а најдуже 6 месеци. 

II 

 Пвп Рещеое ступа на снагу 16. 09. 2013. гпдине, а пбјавиће се у «Службенпм гласнику ппщтине Ариље».  

О б р а з л п ж е о е 

 

 Дпсадащоем врщипцу дужнпсти директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа  

«Зелен» Ариље, Слпбпдану Нпвакпвићу, именпванпм Рещеоем Скупщтине ппщтине Ариље 01 брпј 112-126/12, пд 30. 08. 2012. 

гпдине истекап је мандат врщипца дужнпсти директпра закљушнп са 31. 08. 2013. гпдине. 

Скупщтина ппщтине Ариље  на седници пд 05. 07. 2013. гпдине дпнела је Пдлуку п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса за 
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именпваое директпра ЈКП „Зелен“ Ариље01 брпј 112-57/13, рещеое п пбразпваоу Кпмисије за именпваое директпра јавних 

предузећа 01 брпј 112-60/2013  и  усвпјила  Пглас п јавнпм кпнкурсу за именпваое директпра ЈКП „Зелен“ Ариље на перипд пд 

шетири гпдине 01 брпј 112-57/13, а све у складу са шланпм 25. дп 29. Закпна п јавним предузећима. Пглас п јавнпм кпнкурсу за 

именпваое директпра ЈКП „Зелен“ Ариље пбјављен је у „Службенпм гласнику РС“ брпј 63/2013 пд 19. 07. 2013. гпдине и 

дневнпм листу  НПВПСТИ пд 31. 07. 2013. гпдпне у складу са шланпм 29. став 3. Закпна п јавним предузећима. Рпк за ппднпщеое 

пријава пп кпнкурсу пд 15 дана истекап је 03. 08. 2013. гпдине. 

Кпмисија за именпваое директпра јавних предузећа ппщтине Ариље, на седници пдржанпј 08. 08. 2013. гпдине, 

разматрала је пријаве кандидата и утврдила  да кандидати кпји су ппднели пријаве на кпнкурс за раднп местп директпра ЈКП 

„Зелен“ Ариље нису прилпжили све пптребне дпказе п испуоенпсти услпва за наведенп раднп местп и дпнела закљушке, у 

сладу са шланпм 29. став 7. Закпна п јавним предузећима, кпјим се пријаве на кпнкурс пдбацују, те се схпднп шлану 34. Закпна   

спрпвпди нпви јавни кпнкурс. Скупщтина ппщтине Ариље, кап прган надлежан за именпваое директпра  јавнпг предузећа, у 

складу са шланпм 42. Закпна именује врщипца дужнпсти директпра, укпликп је директпру истекап мандат, и тп на перипд  кпји 

није дужи пд щест месеци, а у нарпшитп пправданим слушајевима на јпщ један перипд пд щест месеци.    

Ценећи све напред наведенп пдлушује се кап у дисппзитиву Рещеоа. 

ПРАВНА ППУКА: Прптив пвпг Рещеоа мпже се ппкренути сппр тужбпм кпд Вищег суда у Ужицу у рпку пд 30 дана пд 

дана пријема Рещеоа. 

 

ППЩТИНА АРИЉЕ 

Скупщтина ппщтине  

01 брпј 112- 77/13,16.09. 2013. гпдине 

 

                                                                  Председник Скупщтине ппщтине  

                    Прпф.др Светислав Петрпвић 

На пснпву шлана 46. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07)   и шлана 60. Статута ппщтине 

Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 6/08 и 6/10), 

Ппщтинскп Веће ппщтине Ариље, на  14. седници пдржанпј 03. 09. 2013. гпдине, разматралп је Правилник п 

систематизацији са пписпм ппслпва и брпјем изврщилаца у Нарпднпј библиптеци  Ариље, и дпнелп 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о систематизацији са описом послова и бројем извршилаца у Народној 

библиотеци Ариље 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНПСТ на Правилник п систематизацији са пписпм ппслпва и брпјем изврщилаца у Нарпднпј 

библиптеци Ариље. 

II 

 Рещеое пбјавити у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље".  

ППЩТИНА АРИЉЕ 

 Општинскп веће  

01 брпј 06 - 27/13, 03. 09. 2013. гпдине 

 

                                                                     Председник Ппщтинскпг већа, 

                                                                                            Зпран Тпдпрпвић 


