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На основу члана 32.  Закона о локалној  самоуправи («Службени гласник РС» број  129/07),

члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број  119/2012), а сходно одредбама

Одлуке  о  организовању  Јавног  предузећа  за  водоснабдевање  "Рзав"  Ариље  и  члана  39.  Статута

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2. 4. 2013. године, разматрала је Одлуку

о покрићу губитка исказаног у пословању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље за 2012.

годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка исказаног у пословању ЈП «Рзав» Ариље за 2012. годину

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу губитка исказаног у пословању Јавног предузећа за

водоснабдевање «Рзав» Ариље за 2012. годину, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа "Рзав"

под бројем 149/2013, на седници одржаној 28. 2. 2013. године. 

II

Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 023-10/2013, 2. 4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

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 119/2012),

и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина  општине  Ариље,  на  8.  седници  одржаној  2.  4.   2013. године,  разматрала  је

Извештај  о  пословању  са  Финансијским  извештајем  Јавног  предузећа  за  водоснабдевање  "Рзав"

Ариље за 2012. годину, и донела
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Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈП "Рзав" Ариље за 2012. годину

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању са Финансијским извештајем Јавног предузећа за

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2012. годину који је утврдио Управни одбор Јавног предузећа за

водоснабдевање "Рзав" својом Одлуком број 148/2013, на седници одржаној дана 28. 2. 2013. године.

II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 023-8/2013, 2. 4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), и

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина  општине  Ариље,  на  8.  седници  одржаној  2.  4.  2013.  године,  разматрала  је

Извештај  о  раду и финансијском пословању Центра за социјални рад у Ариљу за 2012.  годину,  и

донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању 

Центра за социјални рад у Ариљу за 2012. годину

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду и финансијском пословању Центра за социјални рад у

Ариљу за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу Одлуком број

55100-20/13, на седници одржаној дана 25. 2. 2013. године.
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II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 022-2/2013, 2. 4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина  општине  Ариље,  на  8.  седници  одржаној  2.  4.  2013.  године,  разматрала  је

Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад у Ариљу за 2013. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 

Центра за социјални рад у Ариљу за 2013. годину

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план Центра за социјални рад у Ариљу за

2013. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу под бројем 55100-20-1/13,

на седници одржаној дана 25. 2. 2013. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 022-1/2013, 2. 4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07) и

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина  општине  Ариље,  на  8.  седници  одржаној  2.  4.  2013.  године,  разматрала  је

Извештај о раду Народне библиотеке Ариље за 2012. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о раду 

Народне библиотеке Ариље за 2012. годину

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Народне библиотеке Ариље за 2012. годину, који је

усвојио Управни одбор Народне библиотеке под бројем 29/13 на седници одржаној 5. 3. 2013. године. 

II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 022-4/2013, 2. 4. 2013. године
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Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број  129/07) и

члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина  општине  Ариље,  на  8.  седници  одржаној  2.  4.  2013.  године,  разматрала  је

Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Ариље за 2013. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 

Народне библиотеке Ариље за 2013. годину

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Ариље за 2013.

годину, који је донео Управни одбор Народне библиотеке под бројем 29/13 на седници одржаној 5.

3.2013. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 022-4/2013, 2. 4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 7. и члана 36. став 1. 44. 44а., 44б. Закона о превозу у друмском саобраћају 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 4. Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/05, 116/08 и 111/09) и члана 39. Статута 
општине Ариље, 

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној дана 2.4.2013 године, донела је
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О Д Л У К У
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овом одлуком уређују се организација, начин обављања и ближи услови за обављање ауто-такси 
превоза путника на територији општине Ариље (у даљем тексту: такси превоз).

Такси превоз је вид јавног превоза путника који се обавља путничким аутомобилом који испуњава 
услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају (у даљем тексту Закон) и овом Одлуком.

Такси превоз је ванлинијски превоз путника, где путник утврђује релацију и за то плаћа цену превоза 
на основу износа утврђеног радом таксиметра.

Такси-превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице 
регистровано за обављање ове делатности, који испуњавају услове прописане Законом и овом 
Oдлуком (у даљем тексту: превозник).

 

Такси-возач је физичко лице које обавља такси-превоз као предузетник или као запослени у 
привредном друштву, односно другом правном лицу, у складу са Законом и овом Oдлуком (у даљем 
тексту: такси-возач).

Такси стајалиште је одређено и уређено место на јавној саобраћајној површини на коме такси возила 
пристају, чекају и примају путнике.

Општинско веће општине Ариље, у складу са саобраћајно-техничким условима, доноси годишњи 
програм којим дефинише оптимално организовање такси превоза.

Саобраћајно - техничке услове из става 1 . овог члана утврђује Стручна организација и дефинишу се у
текућој за наредну годину, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи, потреба за 
обављањем такси превоза, решења садржаних у урбанистичким плановима и другим документима 
општине.

Превозник може да почне са радом, односно да обавља такси-превоз, када поред Законом утврђених 
услова, испуни и услове утврђене овом Oдлуком.

Акт о испуњености услова из ове Одлуке у смислу става 1. овог члана доноси надлежна 
организациона јединица општинске управе (Одсек за послове саобраћаја, и сл.).

II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА

А) ПРЕДУЗЕТНИК

За обављање такси-превоза предузетник, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и 
следеће услове:

• да има возачку дозволу одговарајуће категорије, најмање пет година;
• да има најмање осмогодишњу школу;
• да има лекарско уверење о способности за возача за управљање возилом којим се обавља 

такси-превоз, које није старије од шест месеци;
• да је власник такси-возила којим се обавља такси-превоз путника, односно да поседује 

правни акт којим се утврђује право коришћења моторног возила (лизинг),
• да му није изречена мера забране управљања моторним возилом одговарајуће категорије, 
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што се доказује уверењем које није старије од тридесет дана;
• да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности, 

односно да му правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања делатности, док трају правне последице осуде, односно мере, што се доказује 
уверењем које није старије од тридесет дана;

• да је извршен естетски преглед такси-возила од стране инспектора за (друмски) саобраћај 
Општинске управе, што се доказује Решењем о испуњености услова прописаних законом и 
овом Oдлуком;

• да је измирио пореске обавезе по основу јавних прихода, што доказује уверењем надлежног 
органа, а које није старије од тридесет дана;

• Да има пебивалиште на територији општине Ариље
• Ако физичко лице намерава да такси превоз обавља као запослени у правном лицу 

регистрованом за обављање ове врсте делатности онда мора имати закључен уговор о раду 
са правним лицем.

• Такси превозник је у обавези да поседује полису за осигурање путника
• Такси превозник мора поседовати Решење о праву коришћења такси места издату од 

надлежног  органа локалне самоуправе.
Предузетник може да обавља такси-превоз само једним такси-возилом за које му је одређен 
евиденциони број и за које је издата такси-легитимација и исто не може уступити другим 
превозницима.

Б) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ

За обављање такси-превоза, привредно друштво, односно друго правно лице регистровано за 
обављање ове делатности, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и услове из чл. 7. 
став 1. тач. 4. 6. 7. 8. 9. 11. 12 и 13. ове Oдлуке.

Превозник из става 1. овог члана, одговоран је да се такси-возач, у прописаном року, подвргне 
редовном годишњем здравственом прегледу и да води евиденцију о тим прегледима.

Привредно друштво, односно друго правно лице не може уступити такси- возило за које је издат 
евидациони број и за које су издате такси-легитимације, другим превозницима.

В) ТАКСИ-ВОЗАЧ

Такси-возач мора да испуњава услове прописане чланом 7. став 1, тачке 1. 2.  3. 5. 9. и 10. ове Oдлуке

Поред услова из става 1. овог члана, такси-возач мора да има закључен уговор о раду са превозником
и пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М-1).

Г) ТАКСИ-ВОЗИЛО

Такси-возило којим се обавља такси-превоз, поред услова прописаних законом мора да испуњава и 
следеће услове:

• да има највише пет седишта рачунајући и седиште возача;
• да има најмање петоро врата;
• да има уграђен исправан, пломбиран и баждарен таксиметар, који мора бити постављен 

тако да износ на таксиметру буде путнику видљив и опремљен са инсталацијама да се 
његовим укључењем, светло на кровној такси-табли искључује;

• да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе, на 
приступачном месту;

• да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
• да је чисто, уредно обојено и без унутрашњих и спољашњих оштећења (естетски изглед);
• да је важећи ценовник услуга тако постављен у такси-возилу да је видљив путнику;
• да има на видном месту истакнуту налепницу, у складу са чланом 12. став 4. ове Oдлуке, 

такси-легитимацију такси-возила и такси-легитимацију такси-возача;
• да такси-возило испуњава услове прописане нормом „ЕУРО-3“ у погледу емисије 
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издувних гасова
• да на крову возила има такси-таблу жуте боје , висине од 14-20 цм, дужине 40-60 цм која 

је са обе стране истог изгледа, постављена паралелно са ветробранским стаклом, 
опремљена уређајем за осветљење и садржи податке прописане чланом 30. ове Oдлуке.

• Да је возило регистровано на територији Републике Србије.
Образац ценовника из става 1. тачке 7. овог члана прописује општинско Веће. 

Инспектор за (друмски) саобраћај Општинске управе , утврђује испуњеност услова за такси-возило за 
обављање такси превоза прописаних Законом и  овом Oдлуком, о чему доноси решење и издаје 
налепницу која садржи: грб општине Ариље, време важења Решења, евиденциони број такси-возила и
регистарски број возила.

Испуњеност услова утврђених Законом и овом Одлуком, инспектор за саобраћај општинске управе , 
утврђује прегледом возила и увидом у следећу документацију: 

-важећу саобраћајно - техничку документацију (саобраћајну дозволу, возачку дозволу), 

-потврду о стандарду мотора и 

-полису осигурања путника и пртљага од последица несрећног случаја у јавном превозу.

-уверење од надлежног Суда да возач такси возила није кривично осуђиван и да се против њега не  
води кривични поступак.

О донетим решењима и издатим налепницама, инспектор за саобраћај општинске управе води 
евиденцију такси превозника (регистар).

Превозник је дужан да налепницу постави у горњи, десни угао предњег ветробранског стакла са 
унутрашње стране, након добијања решења из члана 13. став 3. ове Oдлуке.

Превозник је дужан да сваких шест месеци изврши редован естетски преглед такси-возила у 
Одељењу општинске управе надлежном за инспекцијске послове, најкасније месец дана пре истека 
важења решења о испуњености услова за такси-возило из става 1. овог члана.

Образац налепнице из става 1. овог члана, прописује Начелник Општинске управе.

Превозник је дужан да приликом регистрације такси-возила осигура путнике и пртљаг од последица 
несрећног случаја.

III. ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

Захтев за издавање евиденционог броја, такси-легитимације такси-возила и такси-легитимације 
такси-возача, такси превозник подноси надлежној  служби општинске управе.

Уз захтев из става 1. овог члана, подносилац је дужан да приложи Решење о регистрацији у Агенцији 
привредних субјеката и доказе о испуњености услова из члана 7. став 1. и члана 11. став 1. ове 
Oдлуке.

На основу доказа из става 2. овог члана, ако се утврди да су испуњени услови за обављање такси 
превоза, доноси се решење о одређивању евиденционог броја за такси-возило, и издаје 
такси-легитимација такси-возилу и такси-легитимација такси-возачу.

За такси-возило којим се обавља такси-превоз може се одредити само један евиденциони број и 
издати једна такси-легитимација такси-возила из става 3. овог члана.

О додељеним евиденционим бројевима и издатим такси-легитимацијама надлежна служба општинске
управе води евиденцију (регистар).
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Образце такси-легитимације из члана 13. став 3. ове Oдлуком прописује Начелник општинске Управе 
уз сагласност општинског Већа.

Такси легитимација такси возила предузетника садржи следеће податке:

• редни број регистра ,
• име, презиме предузетника и његов јединствени матични број,
• порески идентификациони број (ПИБ),
• адресу седишта и пребивалишта предузетника,
• регистарску ознаку, марку и тип такси-возила,
• регистарски број саобраћајне дозволе и датум издавања,
• евиденциони број такси-возила,
• датум издавања такси-легитимације,
• назив такси-удружења, уколико је предузетник његов члан.

У такси-легитимацију такси-возила привредног друштва, односно другог правног лица, поред 
података из става 2. тач. 1, 3, 5, 6, 7 и 8, овог члана, уноси се и његов назив и седиште.

Такси-легитимација такси-возача садржи следеће податке:

• редни број регистра,
• фотографију возача,
• име, презиме и јединствени матични број,
• адресу пребивалишта,
• регистарски број возачке дозволе, датум издавања и рок важења,
• датум издавања такси-легитимације.

Такси-легитимација такси-возача запосленог код привредног друштва, односно другог правног лица 
поред података из става 1. овог члана садржи и назив привредног друштва, односно другог правног 
лица код кога је такси-возач запослен.

Превозник је дужан да :

1. сваку промену података које садржи такси-легитимације и друге исправе у смислу ове 
Oдлуке писаним путем пријави надлежној служби општинске управе, у року од осам дана од 
дана настале промене,

2. сваку промену која се односи на такси-возило писаним путем пријави општинској 
управи-надлежној служби, у року од осам дана од дана настале промене,

3. у случају привременог односно трајног престанка обављања делатности такси-превоза, 
писаним путем обавести надлежну службу општинске управе у року од осам дана од дана 
подношења захтева регистру за привредне регистре и врати такси-легитимацију 
такси-возила и такси-легитмацију такси-возача.

IV. ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА

Такси-стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су одређене и уређене саобраћајне површине за 
организовано обављање такси превоза , која испуњавају услове за безбедан пријем путника и 
укључење возила у саобраћај и на којима није дозвољено паркирање других моторних возила.

Стајалишта из става 1. овог члана одређује одлуком општинског Већа на предлог Дирекције за 
изградњу.

Стајалишта могу да буду стална, привремена и повремена. 

Стална стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине за организовано обављање 
такси-превоза, односно за укрцај и искрцај путника и пријем позива од стране путника или 
диспечерског центра .
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Привремена стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе до привођења намени 
утврђеној Урбанистичким планом.

Повремена стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе за време одржавања 
сајмова, већих спортских и културних манифестација и значајних скупова.

На сталном стајалишту се места за стајање такси-возила обележавају хоризонталном сигнализацијом 
жуте боје, а на почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује се ознака „ТАХI“.

Стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним знаком: (II-34) „забрањено заустављање и 
паркирање“ и допунском таблом: „осим за TAXI возила“ са исписаним укупним бројем такси места.

Такси возач у време обављања такси делатности не сме такси возило паркирати ван такси 
стајалишта.

О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на стајалиштима, одржавању 
постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и летњим условима, стара 
се Дирекција за изградњу ( у даљем тексту: Јавно предузеће) .

Локације стајалишта одређује општинска управа општине Ариље уз сагласност МУП-а.

За коришћење и одржавање такси стајалишта из става 1. овог члана плаћа се комунална такса на 
годишњем нивоу по такси возилу у висини прописаној Одлуком о комуналним таксама, а на основу 
решења општинског органа управе надлежног за послове привреде.

Рад и распоред рада такси превозника на такси станицама, организују удружења такси превозника и 
правна лица својим актима о правилима понашања којих су дужни да се придржавају сви такси 
превозници.

Стајалишта могу да користе само ауто такси превозници који имају одређен евиденциони број и 
такси-легитимације из члана 13. ове Oдлуке.

На стајалишту се такси-возила постављају према редоследу долазака и у границама обележених 
такси-места.

За време коришћења стајалишта такси-возач је дужан да остане поред возила или у возилу.

V. НАЧИН РАДА ТАКСИ-ВОЗАЧА

За време вршења услуга такси-превоза, такси-возач код себе (у возилу)

мора да има:

• важећу налепницу,
• важећу такси-легитимацију такси-возила,
• важећу такси-легитимацију такси-возача,
• решење о испуњености услова такси-возила за обављање такси-превоза,
• полису осигурања путника и пртљага од последица несрећног случаја у јавном превозу која 

одговара возилу којим се управља.

Такси-возач може такси-превоз да започне са стајалишта, на телефонски позив путника, на радио и 
телефонски позив из диспечерског центра или на заустављање путника у складу са Законом.

Путник на такси стајалишту користи такси-возило по редоследу стајања, осим када је телефонским 
позивом наручио вожњу.
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Путник може да одбије да уђе у такси-возило наручено путем телефонског позива, ако основано 
посумња да је такси-возач под утицајем алкохола или опојних дрога, ако је неуредан или ако је 
унутрашњост возила неуредно.

Такси-возач је дужан да у слободно такси-возило прими сваког путника, као и лични пртљаг путника 
према величини простора за пртљаг и носивости такси-возила.

Такси-возач није дужан да у такси прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога или оболела од 
заразних болести, лица са изузетно запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника којим би се 
угрозила безбедност и здравље људи, испрљало или оштетило такси-возило.

Такси-возач не сме да прими у такси-возило децу до шест година без пратиоца.

Такси-возилом не могу се без пристанка такси-возача превозити кућни љубимци.

Такси-возач је обавезан да се за време обављања такси-превоза према путницима опходи са пажњом 
и поштовањем.

Такси-возач је обавезан да за време такси-превоза буде уредан (чист, подшишан, обријан или са 
уредном брадом и брковима), да буде прикладно одевен и да не пуши у такси-возилу за време вожње,
као и да није под утицајем алкохола или опојне дроге.

Под неприкладном одећом и обућом сматра се: кратке панталоне, бермуде, мајца без рукава, папуче 
и кломпе.

Такси-возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником, укључи таксиметар и да 
га искључи одмах након завршене вожње.

У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није у обавези да плати 
цену услуге такси-превоза.

Такси-возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који 
путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.

Такси возач у време обављања такси превоза не сме такси возило паркирати ван такси стајалишта, а 
нарочито на стајалиштима намењеним за градски и приградски превоз путника.

VI. ТАКСИ-ТАБЛА

Такси-табла служи за идентификацију такси-возила и садржи:

1. натпис „TAXI“ црне боје, висине 14-20 цм и ширине 40-60 цм. 
2. евиденциони број,

Такси-табле возила превозника који су чланови удружења, садржи, поред података из става 1. овог 
члана и назив удружења.

Такси-возач је дужан да такси-таблу држи укључену увек када је возило слободно.

На такси-табли не могу се постављати рекламно-пропагандне поруке.

Уколико такси-возач такси-возило користи за сопствене потребе или уколико не обавља делатност 
такси-превоза, дужан је да такси-таблу привремено прекрије или скине са такси-возила.
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VII. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА

Накнада за обављање такси-превоза утврђује се на основу важећег и истакнутог ценовника услуга, а 
наплаћује се у износу који покаже таксиметар, на месту опредељења путника.

Ценовник мора да садржи податак о почетној цени превоза по пређеном километру и цени за посебне
услуге уколико су предвиђене. 

Ценовник је сачињен на начин да не доводи путника у заблуду у погледу цене услуге.

У цену такси-превоза урачунат је и превоз личног пртљага.

Под личним пртљагом подразумевају се ташне, несесери, кесе и мање путне торбе, за које се не 
користи пртљажник такси возила.

Ценовником услуга утврђује се посебна доплата за пртљаг за који се користи пртљажник такси 
возила.

Са посебном доплатом за пртљаг из претходног става овог члана, путник мора бити упознат и 
сагласан пре започињања такси превоза, у супротном путник није у обавези да исти доплати.

Општинско Веће општине Ариље Решењем утврђује највиши економски износ цена услуга у такси 
превозу.

Такси-возач је дужан да на захтев путника изда такси-рачун о пруженој услузи,у складу са Законом, а
који мора да садржи следеће податке:

• назив такси радње, удружења (ако му припада)  или привредног друштва

• идентификациони број

• датум и време вожње

• износ накнаде за извршену услугу

• печат и потпис возача

У случају да такси-возач не изда путнику такси-рачун из става 1. овог члана, на крају вожње, путник 
није у обавези да плати цену услуге такси-превоза.

У случају немогућности да заврши започети такси-превоз, такси-возачу припада као накнада износ 
који покаже таксиметар у моменту прекида такси-превоза, уз обавезу обезбеђивања наставка 
започетог такси-превоза другим такси-возилом.

О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује путник који је започео 
коришћење такси превоза, уз сагласност такси возача.

Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза после места 
опредељења путника који је започео коришћење овог превоза, наставак вожње се сматра 
започињањем такси превоза.

Ако више путника истовремено користи превоз до истог места опредељења, цену такси превоза 
плаћа путник који је започео коришћење такси превоза.
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VIII. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ-ПРЕВОЗА

Решење из члана 13, став 3. ове Одлуке, које је издато предузетнику, престаје да важи, у случају:

• брисања из надлежног регистра,
• ако престане да испуњава неки од услова утврђених Законом и овом Одлуком
• у другим случајевима предвиђеним Законом за престанак рада предузетника.

Привредном друштву односно другом правном лицу престаје важност решења из члана 13. став 3. ове
Одлуке, у случају:

• брисања из надлежног регистра,
• ако престане да испуњава услове предвиђене законом и чланом 8. ове Одлуке, и
• у другим случајевима предвиђеним законом за престанак рада привредног друштва, односно 

другог правног лица.

У случајевима из члана 36. ове Одлуке, општинска управа – Одељење за привреду и финансије донеће
решење о престанку важења решења из члана 14. став 3. ове Одлуке.

IX. НАДЗОР

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа – надлежна служба.

Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши Инспектор за (друмски) саобраћај Општинске 
управе као поверене послове.

Превозник и такси-возач су дужни да инспектору за друмски саобраћај омогуће несметано вршење 
послова, ставе на увид потребна документа и у року који им одреди инспектор за саобраћај, доставе 
потребне податке и поступе по налогу инспектора.

Инспектор за саобраћај из члана 38. став 2. ове Одлуке, у вршењу послова инспекцијског надзора има
дужности и овлашћења утврђена Законом којим се уређује превоз у друмском саобраћају, односно 
може да:

• искључи такси-возило којим се врши такси-превоз противно одредбама закона и ове Одлуке, 
одреди место паркирања и одузме такси-легитимацију такси-возача, такси-легитимацију 
такси-возила и саобраћајну дозволу у трајaњу од 48 сати, а у случају поновног искључивања 
такси-возила истог превозника, у трајању од пет дана,

• привремено одузме такси-возило које је употребљено за извршење прекршаја или 
привредног преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за 
привредне преступе и изда потврду о одузимању такси-возила.

Поред наведених саобраћајни инспектор има и следећа овлашћења и дужности:
1. контролише да ли се такси превоз врши у складу са одредбама ове Одлуке
2. контролише да ли такси возило испуњава прописане услове
3. контролише исправе и другу документацију која се односи на такси превоз
4. утврђује идентитет такси возача и такси превозника
5. наређује отклањање недостатака у погледу испуњавања прописаних услова за обављање 

такси превоза, као и остале услове из Закона и ове Одлуке. 
6. Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка
7. Саобраћајни инспектор има право да ради вршења контроле на путевима заустави такси 

возило. У случају да се такси возило у току обављања превоза заустави ради вршења 
контроле или искључи из саобраћаја због утврђених неправилности , такси превознику не 
припада надокнада за започети превоз.

Заустављање такси возила врши се истицањем саобраћајног знака-таблице „забрана саобраћаја у оба
смера“ на коме је уписано СТОП.

Привремено одузето такси-возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног 
преступа чува се, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе, 
о трошку превозника.
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Чување и поступање са такси-возилом из става 1. овог члана врши се у складу са Актом о начину 
одузимања, чувања и поступања са такси-возилом који прописује министар надлежан за послове 
саобраћаја.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, односно 
друго правно лице ако:

• обавља такси превоз а није регистровано за обављање те врсте делатности (члан 3. Одлуке),
• ако поступи супротно одредбама члана 8. став 2. ове Одлуке,
• ако уступи такси возило другим превозницима ( члан 8. став 3. ове Одлуке )
• ако не закључи уговор о раду са такси возачем у складу са чланом 9. Став 2. ове Одлуке,
• обавља делатност такси-превоза путника такси-возилом које не испуњава услове из члана 10.

став 1. ове Одлуке,
• не постави налепницу на начин уређен чланом 11. став 4. ове Одлуке, 
• не изврши редован естетски преглед у року утврђеном чланом 11. став 5. ове Одлуке,
• не осигура путнике и пртљаг од последица несрећног случаја ,члан 12. Одлуке,
• не поступи у складу са чланом 16. ове Одлуке,
• користи такси стајалиште супротно одредби члана 20. ове Одлуке,
• истакне такси-таблу која није у складу са чланом 29. ове Одлуке,
• не поступи у складу са чланом 39. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву односно 
другом правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 динара до 75.000 динара.

За прекршај из става 1. казниће се предузетник новчаном казном у износу од 10.000 динара до 
250.000 динара.

Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетник уколико обавља 
такси-превоз а поступа супротно одредбама члана 7. ове Одлуке.

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај Јавно предузеће ако не 
поступа у складу са чланом 19. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Јавном предузећу новчаном казном 
у износу од 5.000 динара до 75.000 динара

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај такси-возач, ако:

• не испуњава услов из члана 9.  ове Одлуке,
• на стајалишту постави такси возило супротно одредби члана 20. ове Одлуке,
• не поступа у складу са чланом 18. став 7.
• за време вршења услуга такси превоза нема код себе документацију прописану чланом 21. 

ове Одлуке
• не поступа у складу са чланом 22. ове Одлуке,
• одбије да прими путника у такси-возило (члан 24.),
• ако у такси-возило прими децу до шест година без пратиоца (члан 24. став 3.),
• не поступи у складу са чланом 25. ове Одлуке,
• поступи супротно одредбама члана 26. ове Одлуке,
• путника не превезе најкраћим путем (члан 27.),
• у време обављања такси превоза паркира такси возило на начин супротан одредбама члана 

28. ове Одлуке,
• такси таблу не држи укључену када је такси возило слободно ( члан 29. став 3. Одлуке)
• такси-возило користи за сопствене потребе , а не скине такси-таблу (члан 29, став 5.),
• наплати накнаду за обављање такси-превоза супротно члану 30. ове Одлуке,
• путнику не изда рачун у складу са чланом 32. ове Одлуке ,
• не поступи у складу са чланом 33. ове Одлуке и
• не поступи у складу са чланом 38. став 3. ове Одлуке.
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Превозници који су регистровани за обављање делатности такси-превоза пре ступања на снагу ове 
Одлуке, дужни су да ускладе своје пословање са одредбама ове Одлуке у року од 6 месеци од дана 
њеног ступања на снагу.

Уколико превозник не усклади своје пословање у складу са ставом 1. овог члана, надлежна служба 
Општинске управе, обавестиће Агенцију за привредне регистре, да не испуњава услове за обављање 
такси-превоза.

Општинско Веће, односно Начелник општинске управе Ариље, у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке, израдиће образац ценовника из члана 10. ове Одлуке, образац налепнице за такси 
возила из члана 14. ове Одлуке, образац такси-легитимације такси-возила и образац 
такси-легитимације такси-возача из члана 15. ове Одлуке.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на 
територији општине Ариље ( „Општински службени гласник “, број 1/97 од 13.02.1997.) и Одлука о 
изменама и допунама Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Ариље 
(„Сл. гласник општине Ариље“, бр.2/07).

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

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 022-5/2013, 2.4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 49. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011) члана 32.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007) и члана 39. Статута општине
Ариље („Службени  гласник oпштинe Ариље“ број 6/2008 и 6/2010),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2.4. 2013. године, донела је

О Д Л У К У  
 О УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛИХ ХИДРО-ЕЛЕКТРАНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се регулишу међусобни односи Општине Ариље и инвеститора који произилазе
изградњом малих хидроелектрана на подручју општине Ариље.
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Члан 2.

Мале  хидроелектране  на  подручју  општине  Ариље  градиће  се  на  локацијама  утврђеним
Просторним планом општине Ариље.

Мале хидроелектране градиће се на начин и у поступку прописаном Законом о планирању и
изградњи, Законом о енергетици и овом Одлуком.

Члан 3.

Општина Ариље као власник имовинских права и ствари обавезује се:

• да  инвенститору  омогући  полагање  цевовода  преко  земљишта  које  се  налази   у  јавној
својини општине Ариље;

• да инванеститору омогући коришћење података са којима располажу органи управе општине
Ариље, који су од утицаја за реализацију инвенстиције;

• да инвенститору пружи неопходну административну и стручну помоћ;

• да  инвенститору  који  општини  Ариље,  понуди  највећи  проценат  удела  у  произведеној
електричној енергији омогући приоритет за добијање локације за коју је заинтересован.

Члан 4.

На  име  уложених  имовинских  права  и  ствари  из  члана  3.  ове  Одлуке,  инвенститор  који
оствари право градње мини хидроелектране дужан је по изградњи и прикључењу исте на електро
мрежу, општини Ариље, на име удела у капиталу плаћати месечно најмање 5% вредности испоручене
електричне  енергије,  односно  у  проценту  који  је  понудио  најповољнији  понуђач,  који  износ  ће
плаћати најкасније до 15-ог текућег месеца за предходни месец, уз приложени доказ о количини
испоручене електричне енергије у предходном месецу за који се врши плаћање.

.

Члан 5.

Поступак за остваривање права за изградњу мини хидроелектране на одређеној локацији
покреће се јавним позивом за прикупљање понуда који расписује орган управе надлежан за послове
урбанизма.

Јавни позив  поред података о локацији и почетног  износа процента из члана 4. ове Одлуке
треба да садржи висину износа депозита, рок трајања јавног позива као и друге податке од утицаја
за рангирање и избор најповољнијег понуђача уз напомену да ће се депозит вратити подносиоцу
понуде чија понуда није најповољнија у року од 30 дана од дана достављања обавештења о избору
најповољнијег понуђача, а да  ће се депозит најповољнијег понуђача урачунати у уплате накнада из
члана 4. ове Одлуке.
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Понуде пријављених инвенститора на јавни позив  поред података о инвенститору треба да
садрже:

• износ процента који ће инвенститор месечно  плаћати општини од вредности испоручене
електричне енергије;

• планирани број радника који ће запослити;

• доказ о уплати депозита;

• доказ о бонитету инвенститора;

• доказ о референцама:

• изјаву  да  ће  у  року  од  8  дана  од  дана  добијања  обавештења  да  је  његова  понуда
најповољнија са општином закључити уговор о регулисању међусобних права и обавеза.

Ако за одређену локацију два или више инвенститора понуде исти проценат месечне накнаде
из  члана  4.  ове  Одлуке,  предност  има  инвенститор  који  прихвати  обавезу  да  запосли  већи  број
радника, затим инвенститор са бољим бонитетом, затим инвенститор са бољим референцама.

Члан 6.

По избору најповољнијег понуђача, најповољнији понуђач дужан је у року од 8 дана од дана
добијања  обавештења  о  избору  са  општином  Ариље,  закључити  уговор  којим  ће  се  регулисати
међусобна права и обавезе. У случају да у наведеном року не закључи уговор губи право на повраћај
депозита, у том случају понудиће се закључење уговора  са инвенститором који је други по реду на
ранг листи.

Уговор из става један овог члана у име општине Ариље, закључује председник општине по
претходној сагласности Општинског већа општине Ариље.

Члан 7.

Уговор из предходног члана треба да садржи:

• обавезу инвеститора да на рачун буџета општине Ариље, уплати депозит у износу од 40
ЕУР-а по КW инсталисане снаге, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у
динарској противувредности.

Депозит се може уплатити у најмање три једнаке рате и то:

I рата одмах по потписивању уговора

II рата 6 месеци по потписивању уговора

III рата 12 месеци по потписивању уговора
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Члан 8.

Инвенститор је дужан да у року од 24 месеца од дана закључења уговора прибави локацијску
дозволу.

На захтев инвенститора рок из става 1 овог члана, Општинско веће општине Ариље, може
продужити  уколико  инвенститор  оправда  разлоге  због  којих  није  био  у  могућности  да  прибави
локацијску дозволу.

Члан 9.

Општинска  управа  општине  Ариље  води  регистар  изграђених  малих  хидроелектрана  на
подручју општине Ариље .

Члан 10.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  8.  дана  од  дана  објављивања у  „Службени  гласник  општине
Ариље“.

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 350-31/2013, 2.4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

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  уз сагласност

Министарства  пољопривреде,  трговине,  шумарства  и  водопривреде,  Управе  за  пољопривредно

земљиште, број 320-11-2447/2013-14 од 2.4. 2013.године.

Скупштина општине Ариље на 8. седници одржаној 2. 4.2013. године донела је

O Д Л У К У
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2013. годину
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I

УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за

2013. годину.

II

Саставни  део  ове  Одлуке  је  текст  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења

пољопривредног земљишта за 2013. годину

ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 

01 број 320-8/13, 2. 4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС» бр. 62/06), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи («Службени гласни РС» број 129/07),
члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље»
број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2.4.2013. године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕРОВА

Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Церова 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. Изградњу и реконструкцију водоводне мреже
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3. Откуп земљишта за проширење гробаља и одржавања гробаља и спомен обележја

4. Реконструкција дома Месне заједнице у Церови

5. Социјалне помоћи

6. Финансирање  основних  послова  месне  заједнице  из  Одлуке  о  месним  заједницама,  а  уз
обавезну одлуку одбора месне заједнице.

7. Постављање путоказних табли у Месној заједници Церова

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 06. 2013. године до 31. 05. 2018.
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 Одбора Месне
заједнице.

Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и
списак грађана - обвезника смодоприноса са подручја Месне заједнице.

Члан 8.

Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
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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, - 22

• из  прихода  од  самосталних  делатности:  840-711184843-78,  модел  97,  контролни
број-004-08-ПИБ предузетника, -22

• из  катастарског  прихода  од  пољопривреде  и  шумарства:  840-711183843-71,  модел  97,
контролни број-004-08-матични број физичког лица - 22

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, Одбор Месне заједнице информише
грађане на збору грађана подношењем финансијског извештаја једном годишње, преко средстава
јавног информисања и на други погодан начин.

Члан 13.

У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је
самодопринос заведен, средства самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до
извршења Програма намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног чланом 3. ове Одлуке.

Члан 14. 

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за  плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог,  што  није  посебно  прописано  овом  Одлуком,  сходно  се
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и закона
којим се уређује порез на доходак грађана.

Члан 15.

Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не
обрачуна, не наплати и на прописани уплатни рачун не уплати самодопринос:

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

• исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара
казниће се и одговорно лице у правном лицу.

Члан 16.

Одлуку о увођењу самодоприноса на  подручју  Месне заједнице Церова 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 432-7-/2013, 6. 3. 2013. године

Председник Скупштине општине,

Драгиша Терзић

На основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени гласник РС“ број  129/07),
члана 20. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06), члана 2.
Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 39.
Статута Општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2.4.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕРОВА 

О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
 НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕРОВА

Члан 1.

О предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Церова грађани се
изјашњавају непосредно путем референдума.

Члан 2.

Непосредно  изјашњавање  грађана  путем  референдума  о  предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице Церова спровешће се 27. и 28. априла 2013. године у
времену од 7 - 20 сати на гласачком месту Церова Доња у Старој школи и на гласачком месту Церова
Горња у Дому Месне заједнице.
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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 Церова“.

Члан 4.

Гласачки листић за изјашњавање грађана садржи:

− Назив органа који је расписао референдум

− Дан одржавања референдума

− Питање о коме грађани треба да се изјасне

− Речи „за“ и „против“, одштампане једна поред друге

На гласачком листићу грађани се изјашњавају заокруживањем речи „за“ или речи „против“.

Члан 5.

Спровођењем референдума руководиће Комисија за спровођење референдума.

Члан 6.

У Комисију за гласачко место Церова Доња, именују се:

1. Андонов Ђорђе, председник Комисије

- Јерковић Наца, заменик председника Комисије

2.Лукић Јован , члан

- Симеоновић Видан, заменик члана

3. Пеливановић Бранко, члан

- Ђурић Марко, заменик члана

У Комисију за гласачко место Церова Горња, именују се:

1. Луковић Радул, председник Комисије

- Радуловић Драгиша, заменик председника Комисије

2. Цветић Мирко, члан

- Сузовић Александар, заменик члана

3. Габуровић Горан, члан

- Цветић Иван, заменик члана
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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 432-7-1/2013, 2.4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС» бр. 62/06), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи («Службени гласни РС» број 129/07),
члана 25. став 3. и члана 39. тачка 7. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље»
број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2.4.2013. године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЈЕЛУША

Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Бјелуша 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
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2. Финансирање  основних  послова  месне  заједнице  из  Одлуке  о  месним  заједницама,  а  уз
обавезну одлуку одбора месне заједнице.

3. Реконструкција дома Месне заједнице у Бјелуши 

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 06. 2013. године до 31. 05. 2018.
године.

Члан 4.

Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 1.500.000,00 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 2,5 %

• на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 2,5%

• 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 Одбора Месне
заједнице.

Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и
списак грађана - обвезника смодоприноса 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,
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  контролни број-004-08-ПИБ послодавца, - 02

- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни

  број-004-08-ПИБ предузетника, - 02

- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,

  модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица - 02

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, Одбор Месне заједнице информише
грађане на збору грађана подношењем финансијског извештаја једном годишње, преко средстава
јавног информисања и на други погодан начин.

Члан 13.

У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је
самодопринос заведен, средства самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до
извршења Програма намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног чланом 3. ове Одлуке.

Члан 14. 

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за  плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог,  што  није  посебно  прописано  овом  Одлуком,  сходно  се
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и закона
којим се уређује порез на доходак грађана.

Члан 15.

Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не
обрачуна, не наплати и на прописани уплатни рачун не уплати самодопринос:

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

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

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара
казниће се и одговорно лице у правном лицу.
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Члан 16.

Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Бјелуша  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 432-8/2013, 2.4. 2013. године

Председник Скупштине општине,

Драгиша Терзић

На основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени гласник РС“ број  129/07),
члана 20. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06), члана 2.
Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 39.
Статута Општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2.4.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЈЕЛУША

О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
 НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЈЕЛУША

Члан 1.

О предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бјелуша грађани
се изјашњавају непосредно путем референдума.

Члан 2.

Непосредно  изјашњавање  грађана  путем  референдума  о  предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Бјелуша  спровешће  се  4.  и  5.  маја  2013.  године  у
времену од 8 - 19 сати на гласачком месту Бјелуша у просторијама Месне заједнице.

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 Бјелуша“.
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Члан 4.

Гласачки листић за изјашњавање грађана садржи:

− Назив органа који је расписао референдум

− Дан одржавања референдума

− Питање о коме грађани треба да се изјасне

− Речи „за“ и „против“, одштампане једна поред друге

На гласачком листићу грађани се изјашњавају заокруживањем речи „за“ или речи „против“.

Члан 5.

Спровођењем референдума руководиће Комисија за спровођење референдума.

Члан 6.

У Комисију за гласачко место Бјелуша, именују се:

1. Пајовић Зоран, председник Комисије

- Пајовић Милан, заменик председника Комисије

2.Пајовић Драгоман , члан

- Симеуновић Драган, заменик члана

3. Радосављевић Душан, члан

- Јовичић Горан, 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“.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-8-1/2013, 2.4. 2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 34. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» број 72/2009 и 52/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/2007) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени  гласник oпштинe Ариље“ број 6/2008
и 6/2010),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2.4. 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на промену назива Установе за предшколско васпитање и образовање

деце Дечји вртић Ариље

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  да  се  досадашњи  назив  Установе  за  предшколско  васпитање  и
образовање деце Дечји вртић Ариље промени у нови назив који гласи: 

- Предшколска установа „Ариље“ Ариље.

Образложење

Према  члану  34.  став  3.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања  одлуку  о
промени назива или седишта установе доноси орган управљања, уз сагласност оснивача, а када је
оснивач Република Србија,  аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,  уз  сагласност
Министарства.

Управни одбор Установе за предшколско васпитање и образовање деце Дечји вртић Ариље
донео је Одлуку о промени назива Установе у нови назив који гласи: Предшколска установа „Ариље“
Ариље.

Скупштина општине прихвата Одлуку Управни одбор Установе и одлучује као у диспозитиву
овог Решења.           

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 022-3/2013, 2.4. 2013. године
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Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На основу члана 34. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» број 72/2009 и 52/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/2007) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени  гласник oпштинe Ариље“ број 6/2008
и 6/2010),

Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 2.4.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ ДАЈЕ СЕ сагласност да се досадашњи назив Основне школе „Ратко Јовановић“ Крушчица
промени у нови назив - Основна школа „Крушчица“ Крушчица.

Образложење

Према  члану  34.  став  3.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања  одлуку  о
промени назива или седишта установе доноси орган управљања, уз сагласност оснивача, а када је
оснивач Република Србија,  аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,  уз  сагласност
Министарства.

Школски одбор Основне школе „Ратко Јовановић“ Крушчица донео је  Одлуку да промени
досадашњи назив Основне школе у нови назив који гласи: Основна школа „Крушчица“ Крушчица.

Скупштина општине Ариље не прихвата Одлуку Школског одбора Основне школе и предлаже
да Школски одбор још једном сагледа ово питање.

Са свега изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

          

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 022-5/2013,  2013. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић


