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На основу члана 50.  Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/07 и 47/18), 

члана 58. и 68. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 и 5/14),  

      Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године, донела је 

 

 

Решење 

 

I 

 

       Велибору Стојадиновићу из Ариља, престаје мандат члана Општинског већа, по поднетој оставци 

закључно са 26. 02. 2019. године. 

 

II 

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

Ариље". 

 

Образложење 

 

 Дана 18. 02. 2019. године, Велибор Стојадиновић, поднео је оставку на функцију члана 

Општинског већа општине Ариље.  

 

            Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи уређено је да о поднетој оставци 

председника општине, заменика председника општине или члана општинског већа, председник 

скупштине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице скупштине општине. 

 

 Статут општине Ариље у члану 68. прописује да члану Општинског већа престаје функција 

пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем.  

 

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 - 

III број 112- 39 /2019, 26. 02. 2019. године 

 

 

Председник Скупштине општине, 

Драгиша Терзић с.р. 
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На основу члана 65. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине 

Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14), 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године, разматрала је 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за период 

од 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа Регионални центар за 

управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 

за период од 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање 

отпадом „Дубоко“ Ужице за период од 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године, који је усвојио Управни 

одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 

својом Одлуком број 122/3, на седници одржаној дана 29. 01. 2019. године. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 1/2019, 26. 02. 2019. године 

 

 

                                                                  Председник Скупштине општине 

                                                                Драгиша Терзић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. 

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

 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној  26. 02. 2019. године, разматрала је 

Програм рада са финансијским планом Туристичке организације регије Западна Србија за 2019. 

годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације 

регије Западна Србија за 2019. годину 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације 

регије Западна Србија за 2019. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације регије 

Западна Србија под бројем 181/18 на седници одржаној 26. 12. 2018. године. 

 

 

II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 332-3/2019, 26. 02. 2019. године 

 

 

                                                               Председник Скупштине општине, 

                                                                        Драгиша Терзић с.р.  

 

 

 

 

На основу члана 60, члана 6. став 1, тачка 3, чланa 11. и 15. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16-

др.закон, 96/17 i 95/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07 и 47/18) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 

6/10 и 5/14 ), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној   26. 02.  2019. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АРИЉЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту:комуналне таксе) на територији 

општине Ариље. 

 

Члан 2. 

Комуналне таксе уводе се за: 
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1.истицање фирме на пословном простору; 

 

2.држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 

 

Члан 3. 

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и  услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалне комуналне таксе ( у даљем тексту: таксени обвезник). 

 

Члан 4. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћење права, предмета или услуга. 

 

Члан 5. 

Локалне комуналне таксе не наплаћују се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних 

органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне 

самоуправе. 

 

Члан 6. 

Таксени обвезник је дужан да пре отпочињања коришћења права, предмета или услуга  поднесе 

пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе Општинској управи општине Ариље, 

Одељењу за привреду и финансије,Одсеку за локалну пореску администрацију,а  најкасније до 31. 

марта године за коју се врши утврђивање комуналне таксе. 

Пријава из предходног става се подноси на обрасцу чији облик и садржину утврђује Одсек за локалну 

пореску администрацију. 

Уз пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору таксени обвезник подноси и доказ о висини годишњег прихода оствареног у предходној 

години као и верификовано обавештење о разврставању по величини од стране Агенције за 

привредне регистре. 

Таксени обвезник који је поднео таксену пријаву, није у обавези да за исту таксену обавезу подноси 

нову пријаву, осим у случају промене података које су од утицаја на постојање и висину комуналне 

таксе. 

У случају из предходног става, пријава се подноси у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Ако таксени обвезник не поднесе таксену пријаву или не пријави промену података из таксене 

пријаве, комунална такса  ће се утврдити на основу података којима орган надлежан за утврђивање 

комуналне таксе располаже. 

                       

Члан 7. 

Утврђивање, контролу и наплату комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору врши 

општинска управа општине Ариље-Одељење за привреду и финансије-Одсек за локалну пореску 

администрацију, на основу података из таксене пријаве, пословних књига таксеног обвезника и 

других података којима располаже, а од значаја су за утврђивање таксене обавезе. 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем износу, 

а плаћа тромесечно 45 дана од дана почетка тромесечја. 

 

Члан 8. 

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина плаћа се приликом регистрације и обнављања регистрације возила. 

 

Члан 9. 

Уплате прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода 

прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих рачуна. 
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Члан 10. 

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење поједниних права, предмета и 

услуга. 

 

Члан 11. 

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начинима и роковима плаћања, 

камате, прекњижавања и повраћаја, застарелости, принудне наплате, прекршајних одредби и осталог 

што није предвиђено овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 

 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Ариље, а примењиваће  се од 01.марта 2019. године. 

 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама на 

територији општине Ариље ( „Службени гласник општине Ариље“ број 10/12) Одлука о измени и 

допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Ариље ( „Службени гласник 

општине Ариље“ 12/13), Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији 

општине Ариље  („Службени гласник општине Ариље“ 10/15), Одлука о измени  Одлуке о локалним 

комуналним таксама на територији општине Ариље ( „Службени гласник општине Ариље“ 7/17), 

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Ариље ( 

„Службени гласник општине Ариље“ 21/17),  Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним 

таксама на територији општине Ариље ( „Службени гласник општине Ариље“ 07/18)  и Одлука о 

измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Ариље ( „Службени гласник 

општине Ариље“ 22/18.) 

 

 

Члан 14. 

До ступања на снагу ове Одлуке примењиваће се одредбе Одлуке о локалним комуналним таксама на 

територији општине Ариље из члана 13. Ове Одлуке,ако нису у супротности са одредбама Закона о 

финансирању локалне самоуправе. 

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

Тарифни број 1 

Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

1.Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору ( у даљем тексту:фирмарина) плаћају: 

1.1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

(осим предузетника и правних лица која обављају делатности; банкарства; осигурања имовине и 

лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 

дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу од две просечне зараде 

1.2. Правна лица која су према закону којим се уређије рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности; банкарства; осигурања имовине и 

лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 

дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 
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електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу од три просечне зараде. 

1.3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и 

мала правна лица и предузетници , а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека фирмарину плаћају на годишњем нивоу од десет просечних зарада 

1.4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и 

мала правна лица и предузетници , а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека, а која имају пословно седиште на територији општине Ариље фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу од две просечне зараде 

1.5. Правна лица и предузетници који имају седиште ван територије општине Ариље, а која обављају 

делатност на територији општине Ариље у пословном простору површине до 200 м2 (осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности; банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека) локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у зависности од тога 

како су разврстани према закону којим се уређује рачуноводство: 

• Предузетници и мала правна лица 

са годишњим приходом преко 50.000.000,00 динара плаћају локалну комуналну таксу у висини од 

.....................................................20.000,00 динара 

• Средња правна лица 

плаћају локалну комуналну таксу у висини од.........................30.000,00 динара 

• Велика правна лица 

плаћају локалну комуналну таксу у висини од...................... 50.000,00 динара 

1.6. Правна лица која имају седиште ван територије општине, а која обављајају делатност на 

територији општине Ариље у пословном простору површине преко 200,00 м2 (осим предузетника и 

правних лица која обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 

локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају према тарифном број 1 

тачка 1.1. и 1.2. 

 

НАПОМЕНЕ 

Под просечном зарадом у смислу овог тарифног броја, сматра се просечна зарада по запосленом 

остварена на територији општине Ариље у периоду од јануар- 

август године која предходи години за коју се утврђује фирмарина, а према подацима републичког 

органа надлежног за послове статистике. 

Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да таксени обвезник 

обавља одређену делатност, без обзира да ли је назив истакнут на објекту са улице, ходнику, 

дворишту, степеништу, улазним вратима, поштанском сандучету или ма ком другом делу објекта у 

коме се налазе пословне просторије таксеног обвезника. 

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог таксеног обвезника, такса 

се плаћа само за једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 
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Под делатносима из овог тарифног броја подразумевају се делатности из важеће Уредбе о 

класификацији делатности, при чему се за потребе утврђивања фирмарине узима претежна делатност 

таксеног обвезника, а која је као таква регистрована  у складу за законом о регистрацији. 

Седиште таксеног обвезника је место из кога се управаља пословима таксеног обвезника, и које је као 

такво регистровано у складу са законом којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору плаћа се на рачун јавног 

прихода 840-716111843-35. 

 

Тарифни број 2 

Комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 

приликом регистрације возила плаћа се комунална такса у износу од 

 

усклађени износ у динарима 

1) за теретна возила 

• за камионе до 2t носивости.........................................................1.730,00 динара 

• за камионе од 2t до 5t носивости................................................2.300,00 динара 

• за камионе од 5t до 12t носивости..............................................4.020,00 динара 

• за камионе преко 12t носивости  ............................................ ...5.740,00 динара 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).... 570,00 динара 

3) за путничка возила 

• до 1.150 cm3  ...................................................................................570,00 динара 

• преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3.....................................................1.140,00 динара 

• преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3.....................................................1.720,00 динара 

• преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3.....................................................2.300,00 динара 

• преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3.....................................................3.470,00 динара 

• преко 3.000 cm3........................................................................... 5.740,00 динара 

 

4) за мотоцикле 

• до 125 cm3.......................................................................................460,00 динара 

• преко 125 cm3 до 250 cm3............................................................. 680,00 динара 

• преко 250 cm3 до 500 cm3...........................................................1.140,00 динара 

• преко 500 cm3 до 1.200 cm3........................................................1.390,00 динара 

• преко 1.200 cm3............................................................................1.720,00 динара 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту.............50,00 динара 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

• 1т носивости....................................................................................460,00 динара 

• од 1 t до 5 t носивости.....................................................................800,00 динара 

• од 5 t до 10 t носивости................................................................1.090,00 динара 

• од 10 t до 12 t носивости..............................................................1.500,00 динара 

• носивости преко 12 t.....................................................................2.300,00 динара 

7) за вучна возила (тегљаче): 

• чија је снага мотора до 66 киловата............................................1.720,00 динара 

• чија је снага мотора од 66 - 96 киловата.....................................2.300,00 динара 

• чија је снага мотора од 96 - 132 киловата...................................2.900,00 динара 

• чија је снага мотора од 132 - 177 киловата.................................3.470,00 динара 

• чија је снага мотора преко 177 киловата.....................................4.610,00 динара 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила зе превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз 

пчела..........................................................................................................1.140,00 динара 
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НАПОМЕНЕ 

Износ локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађује се годишње, са годишњим 

индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при 

чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир,а износ преко пет 

динара заокружује на десет динара. 

Плаћање таксе из овог тарифног броја ослобађају се: 

-особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једној години; 

-особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност 

доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на њено име прво 

региструје у једној години; 

-родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи 

непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво 

региструје у једној години; 

-организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са 

инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом-за возила прилагођена искључиво за превоз 

њихових чланова 

Лица која испуњавају услове за остваривање права из предходног става, подносе доказ о 

испуњености услова за годину у којој се врши регистрација. 

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина плаћа се на уплатни рачун јавног прихода  840-714513843-04 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

III Број 434- 6/19 од 26. 02. 2019 

АРИЉЕ 
 

 

                                                          Председник Супштине општине,               

                                                                                       Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 60, члана 6. став 1, тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16-

др.закон, 96/17 i 95/18-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07 и 47/18), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ 

број 95/18) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 

и 5/14 ), Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 

Члан 1. 
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Овом Одлуком уводе се накнаде за коришћење јавних површина  на територији општине Ариље и 

утврђују обвезници, висина накнада, олакшице као и начин утврђивања и рокови плаћања. 

 

Члан 2. 

Накнаде за коришћење јавне површине су: 

 

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности; 

2) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу. 

 

Члан 3. 

Јавна површина у смислу закона којим се уређује накнада за коришћење јавних добара, јесте 

површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим 

корисницима под једнаким условима: 

 

-јавна собраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 

-трг; 

-јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 

-јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 

 

Члан 4. 

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу тачке 1) члана 2. 

ове Одлуке , сматра се заузеће јавне површине: 

 

-објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 

продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, 

монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа,телефонска говорница и 

слични објекти, башта угоститељског објекта; 

-за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других 

манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за 

коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку 

возача и друго. 

 

Члан 5. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу тачка 1) члана 2. ове 

Одлуке односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење 

трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 

Члан 6. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

                       

Члан 7. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (м2). 

 

Члан 8. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, 

сразмерно времену коришћења тог простора. 

Одељење за урбанизам и инспекцијске послове доноси решење о одобрењу за коришћење јавне 

површине ( које садржи податке о кориснику, површину простора која је одобрена за коришћење 
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изражену у м2 као и период коришћења простора), при чему један примерак решења доставља 

Одељењу за финансије-Одсеку за локалну пореску администрацију. 

Накнаду из става 1 овог члана решењем утврђује Одељење за привреду и финансије, Одсек за 

локалну пореску администрацију, а на основу решења о одобрењу за коришћење јавне површине . 

 

Члан 9. 

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

предходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана 

од дана достављања решења. 

Против решења из став 1 овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су надлежности 

послови финансија, а преко Одсека за локалну пореску администрацију. 

Члан 10. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских 

средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине врши због 

изградње, реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и приликом 

извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објекта у функцију. Под довођењем 

објекта у функцију подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не 

издаје одобрење по Закону о планирању и изградњи. 

 

Члан 11. 

Уплата прихода оствaрених од накнаде за коришћење јавних површина врши се на прописане рачуне 

за уплату јавних прихода : 

 

-840-714565843-77- „Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности“ 

 

-840-714567843-91-  „Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу“ 

 

Члан 12. 

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начинима и роковима плаћања, 

камате, прекњижавања и повраћаја, застарелости, принудне наплате, прекршаја и осталог што није 

предвиђено овом Одлуком примењиваће се одредбе закона којим се уређују накнаде за коришћење 

јавних добара као и одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 13. 

Саставни део ове Одлуке предтавља Тарифа накнада за коришћење јавних површина. 

  

Члан 14. 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Ариље. 

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

 

Тарифни број 1 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности 
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Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности плаћа се дневно за сваки цео и започети м2 у износу од 20,00 динара. 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности у дане вашара плаћа се дневно за сваки цео и започети м2 у износу од 122,00 динара. 

 

НАПОМЕНЕ 

Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности.Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната 

и домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупном прописаном износу из 

овог тарифног броја.  

  

 

Тарифни број 2 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу 

 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи плаћа се у 

износу од 180,00 динара дневно. 

 

НАПОМЕНЕ 

Накнада по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 

радова увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. 

Под продужењем рока подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у 

писменој изјави инвеститора о почетку грађења односно извођења 

радова и року завршетка грађења, односно извођења радова према закону о планирању и изградњи. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

III Број 434- 5 /19 од 26. 02.  2019. годинe 

АРИЉЕ 

 

 

                                                          Председник Супштине општине               

                                                      Драгиша Терзић с.р. 
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник.РС“,број 88/2017),члана 2. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018) и 

члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08,6/10 и 5/14), 

Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној дана 26. 02. 2019. године 2019. године донела 

је, 

 

 

ОДЛУКА 

о мрежи предшколских  установа на територији општине Ариље 

 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Ариље (у даљем тексту: 

Мрежа предшколских установа) утврђују се број и просторни распоред предшколских установа, 

седиште и  издвојена одељења-објекти предшколске установе или други  простор, према врсти и 

структури уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу 

оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање 

делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од  шест месеци до поласка у 

основну школу. 

 

Члан 2. 

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од годину дана до поласка у основну 

школу  на територији општине Ариље обављаће Предшколска установа „Ариље“,Ариље, Милоша 

Глишића 34(у даљем тексту: Предшколска установа). 

Мрежу  Предшколске установе  чине : 

а) Предшколска установа „Ариље“,Ариље, Милоша Глишића 34: 

     У седишту установе 

    14 група- 6 јаслених и 8 вртићких, односно 14 радних соба 

    Издвојено одељење Поглед 

     5 група- 2 јаслене и 3 вртићке, односно 5 радних соба 

    Издвојено одељење у Ариљу, улица Браће Михајловић 8 

    7 група - припремни предшколски програм, односно 7 радних соба 

 

б)Издвојена одељења у основним школама (предшколске групе): 

    ОШ „Јездимир Трипковић“ Латвица 

      1 група 

    ОШ „Јездимир Трипковић“ Латвица ИО Миросаљци 

      1 група 

        ОШ „Јездимир Трипковић“ Латвица ИО Трешњевица 

      1 група 

   ОШ „Бреково“ Бреково 

      1 група 

   ОШ „Бреково“ Бреково ИО Добраче  

      1 група 

   ОШ „Ратко Јовановић“ Крушчица 

      1 група 

   ОШ „Ратко Јовановић“ Крушчица ИО Радошева 

      1 група 

   ОШ „Ратко Јовановић“ Крушчица ИО Висока 

      1 група. 
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Члан 3. 

Образовно васпитни рад у Предшколској установи „Ариље“ Ариље остварује се на српском  језику. 

Члан 4 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану мреже јавних предшколских установа са седиштем 

на територији општине Ариље за период од 2013 до 2019. године. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ариље“. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установа на 

територији општине Ариље (01 број 022-18/06 од 03.07. 2006 године) 

 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III Број:022-1/2019 од 26. 02. 2019. године 

АРИЉЕ 

 

 

 

Председник Скупштине општине, 

                                                                                        Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011), члана 20. 

став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", 

бр.129/07), члана 39. Статута општине Ариље ("Сл.гласник општине Ариље, бр. 6/08, 6/10 и 5/14), 

Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној  26. 02. 2019.  године, донела је 

  

 

О Д Л У К У O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

        Мења се члан 58. став 1. Одлуке о комуналним делатностима („Службени гласник општине 

Ариље“ број 12/16 и 15/16) у одељку Казнене одредбе и гласи: 

        „Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у јединици 

локалне самоуправе уколико не поступи по решењу из члана 53. став 1. тачка 5. ове Одлуке 

         У свему осталом  члан 58. Одлуке остаје на снази. 

Члан 2. 

         Брише се члан 59. Одлуке. 

Члан 3. 

         Мења се члан 60. став 1. Одлуке и гласи: 

        „Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:» 

           У свему осталом став 1. члана 60. Одлуке остаје на снази. 
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           Мења се члан 60. став 2. Одлуке и гласи: 

         „ За прекршај из става 1. овог члана  казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 25.000 динара». 

                                       

Члан 4. 

         Мења се члан 61. став 1. Одлуке и гласи: 

        „Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:» 

 

           У свему осталом став 1. члана 61. Одлуке остаје на снази. 

Члан 5. 

         Мења се члан 62. став 1. Одлуке и гласи: 

        „Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:» 

 

           У свему осталом став 1. члана 62. Одлуке остаје на снази. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ариље“. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број: 352- 28/2019 од 26. 02. 2019. 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 6). Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 57. и  94. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015)  и члана 39. Статута општине Ариље ( 

„Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље на 24. 

седници одржаној дана 26. 02.  2019. године, донела је 

О Д Л У К У O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

Члан 1. 

        Мења се члан 47. став 1. Одлуке о такси превозу на територији општине Ариље („Службени 

гласник општине Ариље“ број9/16) у одељку Казнене одредбе и гласи: 

        „Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се правно лице, новчаном казном у 

износу од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу и новчаном казном у износу од 25.000 

динара предузетник  за следеће прекршаје:» 

         У свему осталом  члан 47. Одлуке остаје на снази. 

Члан 2. 

         Мења се члан 48. став 1. Одлуке и гласи: 

        „Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се ауто-такси возач за следеће прекршаје:“ 

           У свему осталом став 1. члана 48. Одлуке остаје на снази. 

 

Члан 3. 

         Мења се члан 50. Одлуке и гласи: 
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        „Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако за 

обављање такси превоза ангажује физичко лице супротно одредбама члана 9. ове Одлуке.“ 

Члан 4. 

         Мења се члан 51.  Одлуке и гласи: 

        „Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које у правном 

лицу обавља такси превоз супротно одредбама члана 9. ове Одлуке.» 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ариље“. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број: 344-4/2019 од 26. 02. 2019. 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС» број 24/11), члана 

32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 47/18), члана 39. Статута 

општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14) и сагласности 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 119-01-295/2018-09 од 18. 01. 

2019. године, 

 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Центра за социјални рад у Ариљу 

 

I 

 

 Именује се Вукана Савовић, дипломирани социјални радник из Ариља за директора Центра за 

социјални рад у Ариљу. 

 

II 

 

 Мандат именованој траје 4 године, а тече од 01. 08. 2018. године. 

 

III 

 

 Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 112- 72/2018, 26.02. 2019. године 

 

       Председник Скупштине општине, 

              Драгиша Терзић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 47/18), 

члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14) и 

члана 23. Уговора o оснивању Привредног друштва СИГАС  д оо Пожега, 

 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању предлога за члана Нaдзорног одбора СИГАС Пожега 

 

I 

 

 Предлаже се Мићун Василијевић из Ариља за члана Надзорног одбора Привредног друштва 

СИГАС  д о о Пожега. 

 

 

II 

 

Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 112- 72/2018, 26.02. 2019. године 

 

 

       Председник Скупштине општине, 

              Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 47/18) и 

члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/2008,  6/2010/ и 5/14), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године, донела је,  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на употребу имена Општине Ариље 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност Грујић Љиљани из Аранђеловца, Танаска Рајића број 26, да у називу 

трговинске радње користи име општине „АРИЉЕ“, тако што ће назив исте гласити  „STR- A- 

ARILJE“ .  
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II 

 

Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Љиљана Грујић из Аранђеловца, поднела је захтев за давање сагласности да у називу 

трговинске радње користи реч „АРИЉЕ“, тако што ће назив исте гласити „STR- A- ARILJE“ .  

 

 Према члану 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи и члану 39. тачка 24. Статута 

општине Ариље, Скупштина општине даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја 

општине. 

 

           Из изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 020- 1/2019, 26. 02. 2019. године 

 

 

                              Председник Скупштине општине, 

                                                                                             Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 

47/18) и члана 39. тачка 12. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08, 

6/10 и 5/14), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26.  02. 2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору  члaна Општинског већа  Општине Ариље 

I 

 

БИРА СЕ за члана Општинског већа Општине Ариље Рајко Николић, пензионер  из Ариља. 

 

II 

  Мандат члану Општинског већа  из тачке I овог решења траје до стека мандата Општинског 

већа изабраног решењем  01 број 112-30/2016 од  09. 06. 2016. године. 
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III 

 

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

Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 

III број 112- 37/2019,  26. 02. 2019. године 

АРИЉЕ 

 

                                                                           Председник Скупштине општине, 

                                                                    Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 47/18), 

члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС" 

број 98/10), члана 5. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине 

Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/11 и 6/13), и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10 и 5/14), 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације 

за територију општине Ариље 

 

I 

         МЕЊА СЕ тачка III 20.  Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Ариље, 01 

број 112-106/16 од 07. 11. 2016. године, тако да уместо „20. Марија Алексић, лице задужено за 

информисање“  гласи: 

          „ 20. Бранко Јерковић, лице задужено за информисање“. 

 

II 

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

Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 112- 38/2019, 26. 02. 2019. године 
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           Председник Скупштине општине, 

                   Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. 

Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14), 

 Скупштина општине Ариље, на 24. седници одржаној 26. 02. 2019. године, разматрала је 

Информацију о стању у воћарству на подручју општине Ариље, и  донела 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1.  Обраћамо се Влади Републике Србије и ресорним министарствима да утичу на ефикасније 

ангажовање Националног савета за малину,  од којег очекујемо да, у овиру надлежности које му је 

утврдила Влада као оснивач, континуирано прати производњу и пласман малине и пружи 

максималну подршку у решавању проблема везаних за откуп овог воћа, јер у задњих осам месеци 

нема резултата рада овог радног тела. Очекујемо да се Национални савет за малину, заједно са 

надлежним органима за борбу против монопола, максимално ангажује у поштовању прописа 

Републике Србије у овој области.  

 

2. Имајући у виду  надлежност Скупштине општине и ограничене могућности да предузме 

одговарајуће мере у вези са овим проблемом, предлажемо да  улогу медијатора преузме Влада 

Републике Србије, која својим ауторитетом може допринети да се створи амбијент како би се 

омогућило слободно тржиште у откупу малине на територији Републике Србије, имајући у виду да 

прозводња малине обезбеђује преко 200.000.000 еура девизног прилива и један је од главних извозих 

пољопривредних производа. 

 

3. Молимо Владу Републике Србије, да контролом квалитета увезене малине  и заштитом овог 

квалитетног  домаћег производа, омогући да се географско порекло српске малине, које само 

формално постоји, заштити у складу са законом. Молимо Владу Републике Србије да се, 

ангажовањем ресорног Министарства, заштита географског порекла малине из дела Западне Србије 

доведе до краја, односно да се то порекло фактички заштити при откупу и извозу. 

4. Такође желимо да скренемо пажњу на тежак положај произвођача осталих  воћних култура: јабуке, 

шљиве, купине, боровнице. После ниског рода јабуке у 2017. години због мраза, у 2018. години је 

катастрофално ниска откупна цена индустријске јабуке од 3 динара по килограму, што не покрива ни 

трошак радника на купљењу, као и лош пласман конзумне јабуке, не дозвољавају  наставак 

производње, због непостојања средстава за зимске и пролећне радове у воћњацима. 

5. Очекујемо да ћете својим ангажовањем допринети да се наведени проблеми реше, што је интерес 

пољопривредних произвођача, али и државни интерес. Проблеми у овој производњи угрожавају 

минимум егзистенције око 600.000 грађана Западне Србије, којима је производња малине једини 

извор прихода. 

Стање у пољопривреди у 2018. години посебно је погођена општина Ариље јер преко 80% радно 

способног становништва живи од производње воћа (углавном малине, јабуке и шљиве),што доводи 

до масовних миграција становништва из сеоског подручја, које углавном налази привремено 

заполење у иностранству. 
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Неопходна нам је сва помоћ да зауставимо одлив млађег становништва из општине Ариље, које 

једино стабилнија пољопривредна производња може задржати на овом подручју. 

 

5.Закључак доставити: 

- Ани Брнабић, председнику Владе Републике Србије 

- Влади Републике Србије,  

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,  

- Министарству трговине, туризма и телекомуникација. 

 

Република Србија 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број: 06- 4/2019, 26. 02. 2019. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник Скупштине општине, 

                                                                             Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

   

Република Србија 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

-Општинско веће- 

 IV 03 број 350-29/19 

18.02.2019.године 

А Р И Љ Е 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014), 

члана 60. Статута општине Ариље („ Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 и 5/14), 

члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/2016) и члана 47а. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014 и 83/2018), Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној 18.02.2019. године 

доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1.Врши се исправка грешке у Просторном плану општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 5/11) у простору који катастарске парцеле бр.690/1, 691, 689 и 685/1 КО Гривска. 

2.Исправља се настала техничка грешка приликом израде Просторног плана општине Ариље тако 

што се у графичком делу  Рефералних карата укида црвена шрафура државног пута  II реда преко 

наведених парцела.  
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4. Државни пут II реда односно шрафура се враћа у кат.парцелу пута (2931 КО Гривска) која је и 

изведена траса пута а намена кат.парцела бр.690/1, 691, 689 и 685/1  КО Гривска остаје она која је 

планом предвиђена (без црвене шрафуре). 

3.Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога производи правно дејство и Просторног 

плана општине Ариље. 

4. Белешка о исправци уписује се у изворник документа. 

5. Белешку потписује службено лице које је потписало решење о исправци. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинска управа општине Ариље је добила захтев за Информацију о локацији од Црквене 

општине Ариље за предметне парцеле. Обрадом предмета установљено је да се на кат.парцелама 

налази шрафура за регионални пут за Високу иако је тај пут изведен и катастарски издвојен и 

простире се наведеним парцелама, стога је одлучено као у диспозитиву. 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

         Општинског већа 

         Недељковић Милош с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


