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На основу члана 32.  Закона о локалној  самоуправи («Службени гласник РС» број  129/07),
члана 9. Одлуке о јавним признањима општине Ариље («Општински службени гласник» број 4/06) и
члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 27. 5. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о додели општинских јавних признања у 2013. години

I

Скупштина општине Ариље, додељује

П О Х В А Л У

ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ МЛЕКАРИ „МОРАВИЦА“ за изузетне резултате постигнуте у области
прераде млека и производњи млечних производа.

Млекара Моравица производи здраво пасеризовано млеко,  јогурт,  кисело млеко,  слатку и
киселу павлаку, паприку у павлаци. Има 46 стално запослених радника. Откупљује млеко од преко
500 копераната а  дневно прерађује  15.000 литара млека чији  квалитет  је  потврђен географским
пореклом Златиборског округа и бројним златним медаљама са сајмова у земљи и у иностарству. Има
добар менаџмент. Учесник је низа хуманитарних и добротворних акција.

П О Х В А Л У

ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АРИЉЕ за изузетне резултате постигнуте у организовању помоћи
у кући старим лицима.

Ова Установа је  пре неколико година прва на региону организовала ову врсту помоћи. У
природно нужним променама које доносе заједно старост и болест  услугом помоћи и неге у кући
омогућава се старим и инвалидним лицима  достојан живот у породици и природном окружењу као
смањење потребе за смештајем у домове за старе.

П О Х В А Л У

ИГОРУ ПЕТРОВИЋУ за залагање и изузетне резултате постигнуте у школовању.

Игор Петровић је показао како се вредним радом могу постићи високи резултати и може бити
узор  младима  наше  општине.  Дипломирао  је  и  завршио  мастер  студије  на  Електротехничком
факултету у  Београду са просечном оценом 10,  и на истом Факултету уписао докторске студије.
Објавио 2 научна рада на међународном стручном симпозијуму.  Запослен у немачкој фирми Штук
Електроник, у преставништву у Београду.

П О Х В А Л У

СТЕФАНУ ТЕРЗИЋУ из Церове за изузетне резултате постигнуте у спорту.

Стефан је почео да тренира рукомет у Ариљу са својих 13 година. Примећен као таленат и
тражен од многих клубова одлучио се за Борац из Бања Луке. Након 2 године из Борца одлази у
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рукометни клуб Немачке Хаесве Хамбург. Најмлађи је играч у историји, Лиге шампиона. Каже да је
најпоноснији кад игра за репрезентацију Србије.

П О Х В А Л У

МИЛАНУ ПАЈОВИЋУ из Бјелуше за изузетне резултате постигнуте у сточарству.

Милан је вредни и радни српски домаћин, пољопривнедни произвођач који има регистровано
пољопривредно домаћинство, држи 5 музних крава и годишње произведе око 13.000 литара млека.

П О Х В А Л У

МИЛЕТИ ГОЈКОВИЋУ из Церове за исказану храброст и племенитост у спашавању  три живота.

Милета  је  несебично  ризикујући  свој  живот  скочио  у  реку  Рзав  и  спасао  од   најтежих
последица које су се могле догодити жену и двоје деце који су у саобраћајној несрећи слетели са
моста у реку.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 020- 48/2013, 27. 5.  2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

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  9.  седници одржаној  27.5. 2013.године, а  на  иницијативу
одбора Месне заједнице Гривска, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРИВСКА
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Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Гривска 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 одбора месне заједнице.

         3.   Реконструкција објеката Месне заједнице 

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 08. 2013. године до 31. 07. 2018.
године.

Члан 4.

Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 6.000.000,00 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%

• петнаетоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства
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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,

  контролни број-004-08-ПИБ послодавца, - 10

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

  број-004-08-ПИБ предузетника, - 10

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

  модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица - 10

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.
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Члан 14. 

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

Члан 15.

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

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

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

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

Члан 16.

Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Гривска  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 432-9/2013, 27.5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

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

Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 27.5.2013. године, донела је

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

О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
 НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРИВСКА
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Члан 1.

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

Члан 2.

Непосредно  изјашњавање  грађана  путем  референдума  о  предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса на подручју  Месне заједнице Гривска спровешће се 15.  и 16.  јуна  2013.  године у
времену од 8 - 19 сати на гласачком месту Дом МЗ Гривска.     

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 Гривска“.

Члан 4.

Гласачки листић за изјашњавање грађана садржи:

− Назив органа који је расписао референдум

− Дан одржавања референдума

− Питање о коме грађани треба да се изјасне

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

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

Члан 5.

Комисија за спровођење референдума руководиће спровођењем референдума,  гласањем на
гласачком месту и утврдиће резултате гласања на гласачком месту. 

Члан 6.

У Комисију за гласачко место Гривска, именују се:

1. Саво Бијељић, председник Комисије

- Деспот Бијељић, заменик председника Комисије

2. Милисав Драговић, члан

- Владе Милићевић, заменик члана

3. Радојко Мићовић, члан

- Зоран Гавриловић, 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 432-9-1/2013, 27.5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ БЈЕЛУША

ДАНА 04 И 05 MAJA 2013 ГОДИНЕ

Скупштина  општине  Ариље  на  седници  одржаној  02.04.2013  године  утврдила  је   Предлог  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Бјелуша и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Бјелуша
о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бјелуша.

Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:

-изборно право је имало укупно 386 гласача

-гласало је 203  гласача, односно 52.6 %

-„ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бјелуша  гласало је 198
гласача, односно 51.29 % 

-„ПРОТИВ“   потврђивања  Предлога   Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  за  подручје  Месне  заједнице  Бјелуша
гласало је 5. гласача, односно 1.29 % 

-неважећих гласачких листића било је  0.

-неупотребљених гласачких листића било је  188.
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С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који  су имали право изјашњавања на референдуму то
Комисија  за  спровођење  рефереднума   утврђује  да ЈЕ изгласана  Одлука  о  увођењу самодоприноса  за
подручје Месне заједнице Бјелуша.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

 1.Пајовић Зоран

   (име и презиме и потпис председника)

  2.Пајовић Милан

                   (име и презиме и потпис заменика председника)

          3.Пајовић Драгоман

           (име и презиме и потпис члана)

             4.Симеуновић Драган

            (име и презиме и потпис члана)

                  5.Радосављевић Душан

      (име и презиме и потпис заменика члана)

     6.Јовичић Горан

      (име и презиме и потпис заменика члана)

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 9. седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја

о непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бјелуша,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЈЕЛУША

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бјелуша, коју

су  донели  грађани  Месне  заједнице  Бјелуша  непосредним  изјашњавањем  путем  референдума

одржаног дана 4. и 5. маја 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-8/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Бјелуша („Службени гласнику општине Ариље“ број 3/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Бјелуша  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Бјелуша  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
3/2013)

Грађани Месне заједнице Бјелуша, непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном
дана 4. и 5. маја 2013. године, донели су

О Д Л У К У
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:

3. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

  

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

         3.   Реконструкција дома Месне заједнице у Бјелуши 
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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,

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

Члан 13.

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

Члан 14. 

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

Члан 15.

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

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

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

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

Члан 16.

Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Бјелуша  која  је
донета на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.
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Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

У Бјелуши, дана 4. и 5. маја 2013. године

01 број 432-8/2013

Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије

Зоран Пајовић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ ЦЕРОВА

ДАНА 27 И 28 АПРИЛА 2013 ГОДИНЕ

Скупштина општине Ариље на седници одржаној 02.04.2013 године утврдила је  Предлог Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Церова и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Церова о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Церова.

Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:

-изборно право је имало укупно 998 гласача

-гласало је  592  гласача, односно 59.32 %

-„ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Церова  гласало је 530
гласача, односно 53.11 % 

-„ПРОТИВ“  потврђивања Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Церова  гласало
је 61 гласача, односно 6.11 % 

-неважећих гласачких листића било је  1

-неупотребљених гласачких листића било је  406
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С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који  су имали право изјашњавања на референдуму то
Комисија  за  спровођење  рефереднума   утврђује  да ЈЕ изгласана  Одлука  о  увођењу самодоприноса  за
подручје Месне заједнице Церова.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

    1.Андонов Горги

   (име и презиме и потпис председника)

     2.Јерковић Наца

                   (име и презиме и потпис заменика председника)

3..Лукић Јова

           (име и презиме и потпис члана)

                4.Пеливановић Бранко

            (име и презиме и потпис члана)

            5.Симеуновић Видан

      (име и презиме и потпис заменика члана)

 6.Ђурић Марко

      (име и презиме и потпис заменика члана)

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја о

непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Церова,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕРОВА

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Церова, коју

су донели грађани Месне заједнице Церова непосредним изјашњавањем путем референдума оджаног

дана 27. и 28. априла 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-7/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Церова („Службени гласнику општине Ариље“ број 3/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Церова  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Церова  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
3/2013)

Грађани Месне заједнице Церова,  непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном
дана 27. и 28. априла 2013. године, донели су

О Д Л У К У
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:

5. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

6. Изградњу и реконструкцију водоводне мреже

7. Откуп земљишта за проширење гробаља и одржавања гробаља и спомен обележја

8. Реконструкција дома Месне заједнице у Церови

9. Социјалне помоћи

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

11. Постављање путоказних табли у Месној заједници Церова
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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.

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,
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  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.

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.
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Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

У Церови, дана 27. и 28. априла 2013. године

01 број 432-7/2013

Комисија за спровођење референдума           Комисија за спровођење референдума

                    „Церива Доња“                                             „Церова Горња“

                Председник Комисије                                 Председник Комисије

                    Ђорђе Андонов                                            Радул Луковић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ ДОБРАЧЕ

ДАНА 30 И 31 МАРТА 2013 ГОДИНЕ

Скупштина  општине  Ариље  на  седници  одржаној  06.03.2013 године  утврдила  је   Предлог  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Добраче и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Добраче
о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добраче.

Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:

-изборно право је имало укупно 532 гласача

-гласало је 306 гласача, односно 57 %

-„ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добраче  гласало је
294  гласача, односно 55 % 

-„ПРОТИВ“   потврђивања  Предлога   Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  за  подручје  Месне  заједнице  Добраче
гласало је 12. гласача, односно 4% 

-неважећих гласачких листића било је  1.

-неупотребљених гласачких листића било је  226
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С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који  су имали право изјашњавања на референдуму то
Комисија  за  спровођење  рефереднума   утврђује  да ЈЕ изгласана  Одлука  о  увођењу самодоприноса  за
подручје Месне заједнице Добраче.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

1.Илић Милан

   (име и презиме и потпис председника)

                 2.Новаковић Слободан

                   (име и презиме и потпис заменика председника)

       3.Николић Драган

           (име и презиме и потпис члана)

              4.Обрадовић Радован

            (име и презиме и потпис члана)

             5.Исаковић Момчило

      (име и презиме и потпис заменика члана)

             6.Јоксимовић  Милан

      (име и презиме и потпис заменика члана)

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја о

непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Добраче,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРАЧЕ

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Добраче,

коју су донели грађани Месне заједнице Добраче непосредним изјашњавањем путем референдума

оджаног дана 30. и 31. марта 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-4/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Добраче („Службени гласнику општине Ариље“ број 2/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Добраче  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Добраче  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
2/2013)

Грађани Месне заједнице Добраче, непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном
дана 30. и 31. марта 2013. године, донели су

О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРАЧЕ

Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Добраче уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и на
катастерски приход од пољопривреде.

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се за:

12. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

  

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

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 06. 2013. године до 31. 05. 2018.
године.
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Члан 4.

Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 9.000.000,00 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 2,5%

• на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 4%

• 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,

  контролни број-004-08-ПИБ послодавца, - 11

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

  број-004-08-ПИБ предузетника, - 11

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

  модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица.- 11

Члан 10.

Самодопринос се не плаћа на примања и имовину која су Законом изузета од опорезивања.
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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.

Члан 16.

Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Добраче  која  је
донета на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.

Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
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У Добрачама, дана 30. и 31. марта 2013. године

01 број 432-4/2013

Комисија за спровођење референдума           Комисија за спровођење референдума

                    „Добраче 1“                                                       „Добраче 2“

                Председник Комисије                                 Председник Комисије

                    Драган Николић                                              Милан Илић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ ЛАТВИЦА

ДАНА 06 И 07 2013 ГОДИНЕ

Скупштина  општине  Ариље  на  седници  одржаној  06.03.2013 године  утврдила  је   Предлог  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Латвица и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Латвица
о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Латвица.

Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:

-изборно право је имало укупно 272 гласача

-гласало је 155 гласача, односно 57 %

-„ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Латвица  гласало је 139
гласача, односно 51 % 

-„ПРОТИВ“   потврђивања  Предлога   Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  за  подручје  Месне  заједнице  Латвица
гласало је 15. гласача, односно 0.06% 

-неважећих гласачких листића било је  1.

-неупотребљених гласачких листића било је  117

С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који  су имали право изјашњавања на референдуму то
Комисија  за  спровођење  рефереднума   утврђује  да ЈЕ изгласана  Одлука  о  увођењу самодоприноса  за
подручје Месне заједнице Латвица.
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

1.Луковић Милан

   (име и презиме и потпис председника)

    2.Новаковић лазар

                   (име и презиме и потпис заменика председника)

      3.Крчевинац Марко

           (име и презиме и потпис члана)

            4.Петронијевић Владе

            (име и презиме и потпис члана)

       5.Црнковић Јеврем

      (име и презиме и потпис заменика члана)

      6.Луковић раденко

      (име и презиме и потпис заменика члана)

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја о

непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Латвица,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАТВИЦА

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Латвица,

коју су донели грађани Месне заједнице Латвица непосредним изјашњавањем путем референдума

оджаног дана 6. и 7. априла 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-2/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Латвица („Службени гласнику општине Ариље“ број 2/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Латвица  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Латвица  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
2/2013)

Грађани Месне заједнице Латвица, непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном
дана 6. и 7. априла 2013. године, донели су

О Д Л У К У
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:

14. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

  

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

         

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 4.000.000,00 динара.
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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 2%

• десетоструки 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

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.
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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.

Члан 16.

Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Латвица  која  је
донета на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.
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Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

У Латвици, дана 6. и 7. априла 2013. године

01 број 432-2/2013

Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије

Милан Луковић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ ПОГЛЕД

ДАНА 29. 30 И 31 МАРТА 2013 ГОДИНЕ

Скупштина  општине  Ариље  на  седници  одржаној  06.03.2013 године  утврдила  је   Предлог  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Поглед и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Поглед о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Поглед.

Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:

-изборно право је имало укупно 791 гласача

-гласало је 498  гласача, односно 63 %

-„ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Поглед  гласало је 447
гласача, односно 57 % 

-„ПРОТИВ“  потврђивања Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Поглед  гласало
је 48. гласача, односно 6% 

-неважећих гласачких листића било је  3.

-неупотребљених гласачких листића било је  293.

С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који  су имали право изјашњавања на референдуму то
Комисија  за  спровођење  рефереднума   утврђује  да ЈЕ изгласана  Одлука  о  увођењу самодоприноса  за
подручје Месне заједнице Поглед.
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

                1.Стојадиновић Андрија

   (име и презиме и потпис председника)

             2.Ћирковић Мирослав

                   (име и презиме и потпис заменика председника)

3.Рогић Дарко

           (име и презиме и потпис члана)

             4.Марковић Милорад

            (име и презиме и потпис члана)

        5.Поповић Милан

      (име и презиме и потпис заменика члана)

              6.Ивановић Небојша

      (име и презиме и потпис заменика члана)

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја о

непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Поглед,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОГЛЕД

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Поглед, коју

су донели грађани Месне заједнице Поглед непосредним изјашњавањем путем референдума оджаног

дана 29. 30. и 31. марта 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-3/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Поглед („Службени гласнику општине Ариље“ број 2/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Поглед  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Поглед  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
2/2013)

Грађани Месне заједнице Поглед, непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном
дана 29. 30. и 31. марта 2013. године, донели су

О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОГЛЕД

Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Поглед уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и на
катастерски приход од пољопривреде.

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се за:

16. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

2.  Изградња и реконструкција водоводне мреже  

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

         

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 7.500.000,00 динара.
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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.

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, - 16

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

  број-004-08-ПИБ предузетника, - 16

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

  модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица - 16

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.
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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.

Члан 16.

Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Поглед која је донета
на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.



28  .   мај      2013.     године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                   Страна     35    -  Број        4  

Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

У Погледи, дана 29. 30. и 31. марта 2013. године

01 број 432-3/2013

Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије
Андрија Стојадиновић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ ВИРОВО

ДАНА 30 И 31 МАРТА 2013 ГОДИНЕ

Скупштина  општине  Ариље  на  седници  одржаној  06.03.2013 године  утврдила  је   Предлог  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Вирово и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Вирово о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вирово.

Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:

-изборно право је имало укупно 467 гласача

-гласало је 273  гласача, односно 58.5 %

-„ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вирово  гласало је 251
гласача, односно 53.7 % 

-„ПРОТИВ“  потврђивања Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вирово  гласало
је 22. гласача, односно 0.05% 

-неважећих гласачких листића било је  0.

-неупотребљених гласачких листића било је  194.

С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који  су имали право изјашњавања на референдуму то
Комисија  за  спровођење  рефереднума   утврђује  да ЈЕ изгласана  Одлука  о  увођењу самодоприноса  за
подручје Месне заједнице Вирово.
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

 1.Шендековић Илија

   (име и презиме и потпис председника)

     2.Недељковић Милан

                   (име и презиме и потпис заменика председника)

3.Ћирковић Петар

           (име и презиме и потпис члана)

        4.Недељковић Драган

            (име и презиме и потпис члана)

           5.Дамљановић Жељко

      (име и презиме и потпис заменика члана)

     6.Ћирјаковић Горан

      (име и презиме и потпис заменика члана)

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја о

непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Вирово,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИРОВО

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Вирово, коју

су донели грађани Месне заједнице Вирово непосредним изјашњавањем путем референдума оджаног

дана 30. и 31. марта 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-1/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Витово („Службени гласнику општине Ариље“ број 2/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Вирово  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Вирово  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
2/2013)

Грађани Месне заједнице Вирово,  непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном
дана 30. и 31. марта 2013. године, донели су

О Д Л У К У
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
катастерски приход од пољопривреде.

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се за:

17. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

  

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

         3.   Изградња и реконструкција водоводне мреже 
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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 2%

• 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,

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

Члан 13.

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

Члан 14. 

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

Члан 15.

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

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

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

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

Члан 16.

Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Вирово која је донета
на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.

Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
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У Вирову, дана 30. и 31. марта 2013. године

01 број 432-1/2013

Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије

Илија Шендековић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ ВИСОКА

ДАНА 30 МАРТА 2013 ГОДИНЕ

Скупштина  општине  Ариље  на  седници  одржаној  06.03.2013  године  утврдила  је   Предлог  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Висока и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Висока о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Висока.

Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:

-изборно право је имало укупно 320 гласача

-гласало је 171  гласача, односно 53.4 %

-„ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Висока  гласало је 169
гласача, односно 52.8 % 

-„ПРОТИВ“  потврђивања Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Висока  гласало
је 0. гласача, односно 0 % 

-неважећих гласачких листића било је  2

-неупотребљених гласачких листића било је  149

С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који  су имали право изјашњавања на референдуму то
Комисија  за  спровођење  рефереднума   утврђује  да ЈЕ изгласана  Одлука  о  увођењу самодоприноса  за
подручје Месне заједнице Висока.
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

 1.Брковић Вук

   (име и презиме и потпис председника)

        2.Алексић Здравко

                   (име и презиме и потпис заменика председника)

           3..Николић Милорад

           (име и презиме и потпис члана)

         4.Шаптовић Радоје

            (име и презиме и потпис члана)

5.Сарић Иван

      (име и презиме и потпис заменика члана)

            6.Стаменић Радован

      (име и презиме и потпис заменика члана)

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја о

непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Висока,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИСОКА

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Висока, коју

су донели грађани Месне заједнице Висока непосредним изјашњавањем путем референдума оджаног

дана 30. марта 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-5/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Висока („Службени гласнику општине Ариље“ број 2/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Висока  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Висока  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
2/2013)

Грађани Месне заједнице Висока,  непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном
дана 30. марта 2013. године, донели су

О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИСОКА

Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Висока уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и на
катастерски приход од пољопривреде.

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се за:

19. Изградњу, реконструкцију и одржавање oпштинских и некатегорисаних путева

  

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

          3.  Откуп земљишта за проширење гробаља и одржавање истих.
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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 6.500.000,00 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 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.

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, - 07

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

  број-004-08-ПИБ предузетника, - 07

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

  модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица. - 07
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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, Одбор Месне заједнице информише
грађане на збору грађана подношењем финансијског извештаја једном годишње, преко средстава
јавног информисања и на други погодан начин.

Члан 13.

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

Члан 14. 

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

Члан 15.

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

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

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

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

Члан 16.

Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Висока која је донета
на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.

Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
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У Високој, дана 30. марта 2013. године

01 број 432-5/2013

Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије

Вук Брковић

Образац Р 5

И З В Е Ш Т А Ј
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ ВРАНЕ

ДАНА 29.30 И 31 МАРТА 2013. ГОДИНЕ

Скупштина општине Ариље на седници одржаној 06.03.2013. године утврдила је  Предлог Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Вране  и донела  Одлуку  о начину изјашњавања грађана  МЗ Вране о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вране. 

Комисија за спровођење референдума   утрвдила је следеће:

- изборно право је имало укупно  1.412 гласача

- гласало је  855  гласача, односно  60 %

- „ЗА“ потврђивање Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вране   гласало је 751
гласача, односно 53 % 

-„ПРОТИВ“  потврђивања Предлога  Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вране   гласало је
101 гласача, односно 7% 

- неважећих гласачких листића било је  3

- неупотребљених гласачких листића било је  557

С обзиром да ЈЕ  гласало више од 50%  гласача који су имали право изјашњавања на референдуму то   Комисија
за спровођење  рефереднума  утврђује да   ЈЕ    изгласана Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Богојевићи 
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА

1. Стојковић Видан

(име и презиме председника комисије

2. Андрић Андрија

(име и презиме заменика председника)

     3. Младеновић Раде

 (име и презиме члана комисије)

4. Савић Милијан

(име и презиме члан комисије)

5. Бабић Предраг

  (име и презиме заменика члана)

            6. Маринковић Милисав

(име и презиме заменика члан)

 

На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“,

број 48/94 и 11/98), 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 седници одржаној 27. 5. 2013. године, на основу Извештаја о

непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Вране,

донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАНЕ

ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Вране, коју

су донели грађани Месне заједнице Вране непосредним изјашњавањем путем референдума оджаног

дана 29. 30. и 31. марта 2013. године.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 432-6/2013,  27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС»  бр.  62/2006  и  47/2011),  члана  25.  став  3.  Закона  о  референдуму  и  народној  иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Вране („Службени гласнику општине Ариље“ број 2/2013) и  одредби
Одлуке  о  начину  изјашњавања  грађана  Месне  заједнице  Вране  о  Предлогу  Одлуке  о  увођењу
самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Вране  („Службени  гласнику  општине  Ариље“  број
2/2013)

Грађани  Месне  заједнице  Вране,  непосредним  изјашњавањем  на  референдуму  одржаном
дана 29. 30. и 31. марта 2013. године, донели су

О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАНЕ

Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Вране уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и на
катастерски приход од пољопривреде.

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се за:

21. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

22. Изградњу и реконструкцију водоводне мреже

23. Изградњу и реконструкцију улица

24. Изградњу спортских терена

25. Изградњу уличне расвете

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 06. 2013. године до 31. 05. 2018.
године.
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Члан 4.

Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 17.000.000,00 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 3%

• на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 4%

• десетоструки 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,

  контролни број-004-08-ПИБ послодавца, - 08

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

  број-004-08-ПИБ предузетника, -08

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

  модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица - 08
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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, Одбор Месне заједнице информише
грађане на збору грађана подношењем финансијског извештаја једном годишње, преко средстава
јавног информисања и на други погодан начин.

Члан 13.

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

Члан 14. 

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

Члан 15.

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

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

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

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

Члан 16.

Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  на  подручју  Месне  заједнице  Вране  која  је  донета  на
референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.

Члан 17.

Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
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У Вранама, дана 29. 30. и 31. марта 2013. године

01 број 432-6/2013

Комисија за спровођење референдума           Комисија за спровођење референдума

                    „Вране 1“                                                       „Вране 2“

                Председник Комисије                                 Председник Комисије

                Стојковић Видан                                          Стевановић Бисерка

На основу члана  32.  тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној  самоуправи ("Службени
гласник РС" број 129/07) ), члана  39. тачка 10. и члана 50. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине
Ариље број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 27. маја 2013. године, већином гласова од укупног
броја одборника, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника Скупштине општине Ариље

I

 РАЗРЕШАВА СЕ  Драгиша Терзић, из Церове, функције председника Скупштине општине Ариље.

II

 Решење  ступа на снагу  даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".

Образложење

Дана 27. 5.  2013. године, 18. одборника Скупштине општине Ариље поднело је предлог за разрешење
председника  Скупштине  општине  Драгише  Терзића.  У  образложењу  предлога  наведено  је  да  се  разрешење
предлаже због начина на који председник Скупштине општине Драгиша Терзић води седнице тако да исте дуго трају
из неоправданих разлога, због нетолерантног обраћања одборницима и известиоцима по тачкама дневног реда,
удаљавања истих са говорнице и спречавања известилаца да одговоре на постављена питања одборника. Писано
образложење  известилац  предлагача   допунио  је  усменим  образложењем  да  је  председник  Скупштине  својим
деловањем изгубио подршку коалиционих партнера и већине одборника.

Према члану 38.  Закона о локалној самоуправи председник Скупштине може бити разрешен пре истека
мандата на исти начин на који је биран, односно на предлог најмање једне трћине одборника, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Статут општине Ариље у члану 50. прописује да председник Скупштине може бити разрешен пре истека
мандата оставком, разрешењем или престанком мандата одборника. Предлог се подноси у писаној форми, мора
бити образложен , а разрешење се врши на начин и по поступку предвиђеним за његов избор.
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Чланом  24.  Пословника  Скупштине  општине  Ариље  регулисано  је  да  предлог  за  разрешење
председника  Скупштине  општине  пре  истека  мандата  може  поднети  најмање  једна  трећина
одборника. Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен, а разрешење преседника
Скупштине  општине  врши  се  по  поступку  и  на  начин  који  је  предвиђен  за  избор председника
Скупштине општине.

Скупштина општине је констатовала да је предлог за разрешење председника Скупштине поднет уредно и
од овлашћеног предлагача, јер је исти поднело 18 одборника што представља најмање 1/3, пошто Скупштина има
укупно 34 одборника.

Начин  и  поступак  разрешења  председника  Скупштине  општине  извршен  је  у  складу  са
чланом 38. Закона о локалној самоуправи, чланом 50. а у вези са чланом 48. Статута општине Ариље и чланом 24.
а у вези са чланом 15. Пословника Скупштине општине Ариље.

Према извештају Комисије о утврђивању резултата гласања, за разрешење  председника Скупштине
општине Драгише Терзића, гласало је 22 одборника што представља већину од укупно 34. одборника  Скупштине
општине Ариље.

Са свега напред изнетог доноси се Решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Скупштина општине -

01 број 112- 46/2013, 27. 5. 2013. године

Председавајући седницом Скупштине
општине

Проф.др Светислав Петровић

На основу члана 32. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/07) ), члана 39. тачка 10. и члана 48. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08
и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 27. маја 2013. године, већином гласова од укупног
броја одборника, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника Скупштине општине Ариље

I

 БИРА СЕ  Проф. др Светислав Петровић, из Ариља, за председника Скупштине општине Ариље.

II

 Решење  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у "Службеном гласнику општине Ариље".
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Образложење

Дана 27.  5.  2013. године,  18 одборника Скупштине општине Ариље писаним поднеском предложило је
кандидата Светислава Петровића за председника Скупштине општине Ариље. 

Према члану 38. став 3.  Закона о локалној самоуправи и члану 48.  Статута општине Ариље председник
Скупштине општине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Према извештају Комисије о утврђивању резултата гласања,  за   Светислава Петровића гласало је 23
одборника, што представља већину од укупно 34. одборника Скупштине општине Ариље.

Са свега напред изнетог доноси се Решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 

01 број 112- 47/2013, 27. 5. 2013. године

Председавајући седницим Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

На основу члана  32. тачка 10. и члана 39. Закона о локалној  самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07) ), члана 39. тачка 10. и члана 51. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број  6/08 и
6/10),

Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 27. маја 2013. године, већином гласова од укупног
броја одборника, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу заменика председника Скупштине општине Ариље

I

 РАЗРЕШАВА СЕ Славомир Марковић, функције заменика председника Скупштине општине Ариље.

II

 Решење  ступа на снагу  даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
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Образложење

Дана 27. 5.  2013. године, 18. одборника Скупштине општине Ариље поднело је предлог за разрешење
заменика  председника  Скупштине  општине  Славомира  Марковића.  У  образложењу  предлога  наведено  је  да  је
заменик председника Скупштине својим деловањем изгубио подршку коалиционих партнера и већине одборника.

Према члану 39. Закона о локалној самоуправи заменик председника Скупштине бира се и разрешава на
исти начин као и председник Скупштине.

 Статут општине Ариље у члану 51. прописује да се заменици председника Скупштине бирају и разрешавају
на исти начин као и председник Скупштине. 

Чланом 31. Пословника Скупштине општине Ариље регулисано је да заменику  преседника Скупштине
престаје  функција  пре истека времена на које  је  изабран оставком,  разрешењем или престанком
мандата  одборника,  по  поступку  и  на  начин  предвиђен  за  престанак  функције председника
Скупштине општине.

Скупштина општине је констатовала да је предлог за разрешење заменика председника Скупштине поднет
уредно  и  од  овлашћеног  предлагача,  јер  је  исти  поднело  18  одборника  што  представља  најмање  1/3,  пошто
Скупштина има укупно 34 одборника.

Начин  и  поступак  разрешења  заменика  председника  Скупштине  општине  извршен  је  у
складу са чланом 39. Закона о локалној самоуправи, чланом 51. а у вези са чланом 

48. Статута општине Ариље и чланом 31. а у вези са чланом 24. и 15. Пословника Скупштине општине Ариље.

Према  извештају  Комисије  о  утврђивању  резултата  гласања,  за  разрешење  заменика  председника
Скупштине општине  Славомира  Марковића,  гласало  је  22  одборника  што  представља  већину  од  укупно  34
одборника Скупштине општине Ариље.

Са свега напред изнетог доноси се Решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Скупштина општине -

01 број 112- 48/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
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На основу  члана  32.  и  члана  50.  став  2. Закона  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број
129/07) ), члана 39. и члана 68. став 2. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 27. маја 2013. године, већином гласова од укупног
броја одборника, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Општинског већа општине Ариље

I

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  функције члана Општинског већа Општине Ариље

- Божидар Јовановић

- Владе Исаиловић

- Слободанка Младеновић

- Звонко Петровић

II

 Решење  ступа на снагу  даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".

Образложење

Дана 27. 5.  2013.  године,  18 одборника Скупштине општине Ариље поднело је  предлог за  разрешење
чланова  Општинског  већа  општине  Ариље  и   то:  Божидара  Јовановића,  Влада  Исаиловића,  Слободанке
Младеновић и Звонка Петровића.

Према члану 50. став 2. Закона о локалној самоуправи, члану 68. став 2. Статута општине Ариље и члана
78. став 2. Пословника Скупштине општине Ариље, члан Општинског већа може бити разрешен пре истека времена
на које је биран, на предлог председника општине или најмање једне трћине одборника, на исти начин на који је
изабран.

Скупштина општине је констатовала да је предлог за разрешење чланова Општинског већа општине Ариље
поднет уредно и од овлашћеног предлагача, јер је исти поднело 18 одборника што представља најмање 1/3, пошто
Скупштина има укупно 34 одборника.

Према извештају Комисије о утврђивању резултата гласања, за разрешење  Божидара Јовановића гласало
је 22 одборника, Влада Исаиловића гласало је 20 одборника, Слободанку  Младеновић гласало је 23 одборника и
Звонка Петровића гласало је 22 одборника, што код разрешења сваког члана појединачно представља већину од
укупно 34. одборника Скупштине општине Ариље.

Са свега напред изнетог доноси се Решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 

01 број 112- 49/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
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На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана
39. тачка 12. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 9.  седници одржаној 27. маја 2013. године, већином гласова од укупног
броја одборника, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члaнова Општинског већа Општине Ариље

I

 БИРАЈУ  СЕ за чланове Општинског већа Општине Ариље:

1. Радован Јаковљевић, из Ступчевића

2. Гојко Грујовић, из Ариља

3. Десимир Милинковић, из Вирова

4. Раде Трипковић, из Ариља

II

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

Образложење

Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112- 49/2013, од 27. 5. 2013. године разрешени су функције
члана Општинског већа Општине Ариље Божидар Јовановић, Владе Исаиловић, Слободанка Младеновић и Звонко
Петровић.

Према члану 50. став 3. Закона о локалној самоуправи, члану 68. став 3. Статута општине Ариље и члана
78.  став  3.  Пословника  Скупштине  општине  Ариље,  истовремено  са  предлогом  за  разрешење  члана
Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор
новог члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник  општине  је  за  нове  чланове  Општинског  већа  предложио  Радована  Јаковљевића,  Гојка
Грујовића, Десимира Милинковића и Рада Трипковића.

Према извештају Комисије о утврђивању резултата гласања, за   Радована Јаковљевића гласало је 23
одборника,  Гојка  Грујовића  гласало  је  23  одборника,  Десимира  Милинковића  гласао  је  21  одборник  и  Рада
Трипковића гласало је 20 одборника, што за  избор сваког  члана појединачно представља већину од укупно 34.
одборника Скупштине општине Ариље.

Са свега напред изнетог доноси се Решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 

01 број 112-51/2013, 27. 5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
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На  основу  члана  21.  и  42.  а  у  вези  са  чланом  65.  и  66.  Закона  о  јавним  предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 129/07) члана 59. Оснивачког акта Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 2/2013) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени
гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 27. 5. 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора ЈП «Дирекција за изградњу» Ариље

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Вукић Миливојевић,  дипломирани економиста, из Ариља, за вршиоца дужности директора
Јавног  предузећа  «Дирекција  за  изградњу»  Ариље, на  период  до  избора  директора  Јавног  предузећа
«Дирекција за изградњу» Ариље а најдуже 6. месеци.

II

Ово Решење  ступа на снагу 27.  5.  2013.  године, а  објавиће  се  у  «Службеном гласнику  општине
Ариље».

О б р а з л о ж е њ е

Досадашњем директору Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље, Вукићу Миливојевићу,
именованом Решењем Скупштине општине Ариље  01 број 112-57/09,  од  26. 5. 2009. године истиче
мандат директора закључно са 26. 5. 2013. године.

С обзиром да је  у  току поступак усаглашавања општих аката јавних предузећа са новим
Законом о јавним предузећима и да предстоји расписивање конкурса за директоре у свим јавним
предутећима до 30. јуна 2013. године, како је прописано у члану 66. став 4. Општинско веће општине
Ариље предложило је  досадашњег  директора  Викића Миливојевића за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље, до избора директора наведеног Јавног предузећа.

Ценећи све напред наведено одлучује се као у диспозитиву Решења.

ПРАВНА ПОУКА:   Против овог Решења може се покренути спор тужбом код Вишег суда у
Ужицу у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 112-50/13, 27.5. 2013. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 60. а у вези са
чланом 6.  Закона  о  финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник  РС“  бр.  62/20006,  47/2011 и
93/2012),  члана  5.  став  2.  Закона  о  порезу  на  имовину  („Сл.  гласник  РС“  бр.
26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11 и 57/12) и члана 71. Статута Општине Ариље
(„Сл. гласник општине Ариље“ бр.6/08 и 6/10)

 Општинска управа општине Ариље дана 17.05.2013. године доноси

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ  ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.

Овом  Одлуком  утврђује  се  просечна  тржишна  цена  квадратног  метра  одговарајућих
непокретности  на  територији  општине  Ариље,  као  један  од  основних  елемената  за  утврђивање
пореске основице при обрачуну пореза на имовину физичких лица у складу са Законом о порезима на
имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09 ,101/10,24/11,78/11 и 57/12) за 2013.
годину.

Члан 2.

Просечна  тржишна  цена   квадратног  метра  одговарајућих  непокретности  на  територији
општине Ариље на дан  31.12.2012. године, која ће се користити као једна од основних елемената за
утврђивање пореске  основице  при  обрачуну  пореза  на  имовину  физичких  лица   у  2013.  години,
утврђује се у следећим износима:

Врста непокретности - објекта Цена по 1 м2 динара

станови и стамбене зграде 45.000,00

пословни простор 80.000,00

зграде за одмор и рекреацију 24.000,00

гараже и други грађевински објекти 15.000,00

Према  члану  2.  став  2.  Закона  о  порезима  на  имовину  („Сл.  гласник  РС“  бр.
26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09 ,101/10,24/11,78/11 и 57/12)  непокретностима  сматрају  се:
земљиште, стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, зграде и просторије
за одмор и рекреацију и други грађевински објекти, односно њихови делови.

Члан 3.

Просечна тржишна цена квадратног метра непокретности из члана 2. ове Одлуке утврђена је
на  основу  података  добијених  на  начин  прописан  чланом  4.   Правилника о  начину  утврђивања
основице пореза на имовину на права на непокретностима („Сл. гласник РС“ бр. 38/01, 45/04 и 27/11).

Члан 4.

О примени ове Одлуке стараће се Општинска управа, Одељење за привреду и 
финансије, Одсек локалне пореске администрације општине Ариље.

Члан 5.

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

ОПШТИНЕ АРИЉЕ

01 број 436 - 4/2013,

Датум:17.05.2013. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Миљана Вукотић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), а у

вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06,

47/11 и 93/12), чланом 5. Закона о порезу на имовину («Службени гласник РС» број 26/01, 45/02, 80/02,

135/04, 61/07,  5/09, 101/10, 24/11,  78/11 и 57/12)  и члана 60.  Статута општине Ариље («Службени

гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),,

Општинско веће општине Ариље, на 12. седници одржаној 18. 5. 2012. године, разматрало је

Одлуку о утврђивању тржишне вредности непокретности, и донело

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању

тржишне вредности непокретности

I

ДAJE СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о утврђивању тржишне вредности непокретности коју је

донела Општинска управа општине Ариље под бројем 436-4/2013 дана 17. 5. 2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ

Општинско веће

01 број 436-4/2013, 18. 5. 2013. године

Председник Општинског већа,
Зоран Тодоровић
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На основу члана 93. члана 95. и члана 100. Закона о заштити животне средине  (Службени гласникРС број
135/04), члана 57. и  73. Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 36/09),
члана 64, 65, 66 и 67. Закона о буџетском систему ( Сл. гл.РС број 54/09) и члана 15. и 60. Статута општине Ариље
( Службени гласник општине Ариље број  6/08 и 6/10), 

Општинско веће општине Ариље, на 12.седници одржаној 18. 5. 2013. године, доноси 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ  ЗА 2013.ГОДИНУ

I

         Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава из буџетског Фонда за заштиту животне средине који
су током 2013. године, планирани у буџетским приходима.

II

Средства  у  буџетском  Фонду  за  заштиту  животне  средине  општине  Ариље,  која  по
планираним  приходима  буџета,  у   складу  са  чланом  92.   Закона  о  заштити  животне  средине
(''Службени гласник  РС“,  бр.135/04  и  36/09),  износе  15.165.000,00  динара,   у  целости  ће  бити
коришћена као учешће општине Ариље у финансирању изградње „Регионални центар за управљање
отпадом  Дубоко“  Ужице,  на  основу  Уговора  о  оснивању,  изградњи  и  коришћењу  Регионалне
санитарне депоније „Дубоко“ , број 10-352-55/2005, чији потписник је и општина Ариље.

III

        Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном гласнику Општине Ариље″.

ОПШТИНА АРИЉЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

01 број501-5/13, 18. 5. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Тодоровић  Зоран


