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На основу члана став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и
члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и члана 3 Одлуке
о распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласник РС'' број 98/09)

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30. 12. 2009.године, донела је

Члан 1.

Комуналне таксе плаћају се за коришћење права,
предмета и услуга, и то :

1. коришћење простора на јавним површинама и испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и дом ће радиности ;

2. заузеће јавне површине грађевинским материјалом ;
3. држање средстава за игру (''забавне игре'') ;
4. приређивање музичког програма у угоститељским

објектима ;
5. истицање фирме на пословном простору ;
6. држање моторних друмских и прикључних возила,

осим пољопривредних возила и машина.

Члан 2.

Висина комуналних такса утврђена је у Таксеној
тарифи, која је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Рок за плаћање комуналне таксе је :
1. за таксу из тар. бр. 1. и 2. при добијању дозволе,

односно од почетка коришћења, ако дозвола није издата ;
2. за таксу из тар. бр. 3. и 4. до 15. у месецу за претходни

месец ;
3. за таксу из тар.бр. 5., 1/12 месечно до 15 у месецу за

претходни месец
4. за таксу из тар. бр. 6. при регистрацији возила.
Сви предузетници и правна лица уписани у регистар

Агенције за привредне регистре који обављају делатност
на територији општине Аранђеловац дужни су да сваке
године поднесу пореску пријаву за плаћање таксе на
обрасцу који је саставни део ове Одлуке, најкасније до 31.
јануара у години, за коју се пријава подноси, као и да
пријави сваку промену података од значаја за утврђивање
таксе, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Обавеза плаћања комуналне таксе из тарифног броја
5 престаје са даном брисања привредног субјекта из
регистра Агенције.

Члан 4.

Комуналне таксе наплаћују :
1. таксу из тар. бр. 1. и 2. орган који издаје дозволу ;

2. таксу из тар. бр. 5. Општинска управа Одељење за
пореске послове ;

3. таксу из тар. бр. 3, 4. и 6. уплаћују обвезници у
прописаним роковима.

Организација и органи који су дужни да наплаћују
таксу, воде евиденцију обвезника таксе са подацима о
задужењу и наплати.

Контролу обрачуна и уплате и принудну наплату
комуналне таксе врши Општинска управа Одељење за
пореске послове, у складу са законом.

Члан 5.

Комуналне таксе су приход буџета Општине.

Члан 6.

Ако не обрачуна и уплати комуналну таксу или не
поднесе тачну и потпуну пореску пријаву или не пријави
тачну промену података на начин и у роковима
прописаним овом Одлуком, казниће се за прекршај
новчаном казном :

1. правно лице од 10.000 до 50.000 динара,
2. предузетник од 2.500 до 25.000 динара,
3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу од

1.000 до 5.000 динара.

З а прекршај из става 1. овог члана може се наплатити
казна на лицу места :

1. правном лицу 5.000 динара,
2. предузетнику 2.500 динара,
3. физичком лицу и одговорном лицу у правном лицу

1.000 динара.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о комуналним таксама (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.10/2008).

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2010.
године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-415/09-01-1 од 30. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.

11.

a

О Д Л У К У

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА



ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.

За коришћење простора на јавним површинама испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса
дневно по једном целом односно започетом квадратном
метру коришћеног простора, и то :

1. за коришћење испред пословних просторија :
динара

а) прва зона : у ул. Књаза Милоша од
''Шарене капије'' до раскрснице са ул. Илије
Миловановића и ул. Војислава Илића до
раскрснице са ул. Кнеза Михајла и ул.
Војводе Путника до раскрснице са ул.
Краља Петра Првог
б) друга зона : у делу ул. Књаза Милоша
који није обухваћен тачком 1а., ул. Кнеза Михајла
и ул. Краља Петра Првог, све улице између њих,
ул. Занатлијска, ул. Краља Александра до
раскрснице са ул. Брегалничком и ул. Илије
Гарашанина до раскрснице са ул. Букуљском
в) трећа зона : остале улице на територији
града и у селима Буковик, Врбица, Бања и
Даросава уз магистрални пут М-4 на растојању
до 50 м од ивице коловоза
г) четврта зона : остало подручје Општине 7

2. за остало коришћење јавних површина
у пословне сврхе 84

НАПОМЕНА :

Дневним коришћењем јавне површине сматра се
коришћење у току дана, без обзира на трајање коришћења.

Коришћењем јавне површине не сматра се заузимање
јавне површине неопходно за истовар и утовар робе,
уношење огрева и сл.

Коришћење јавне површине одобрава се актом
надлежног органа.

Тарифни број 2.

За заузеће јавних површина за смештај грађевинског
материјала плаћа се такса дневно по једном квадратном
метру заузећа јавне површине 53 динара.

НАПОМЕНА:

Ова такса не плаћа се за смештај грађевинског
материјала потребног за извођење радова на изградњи,
реконструкцији, оправци и одржавању објеката
инфраструктуре од стране овлашћених организација

Тарифни број 3

За држање средстава за игру (''забавне игре'') плаћа се
такса у месечном износу и то

за томболу, покер апарат, флипер и др.
за билијар

Тарифни број 4.

За приређивање музичког програма у угоститељским
објектима плаћа се такса у дневном износу , и то :

динара

1. хотели, барови и мотели 583
2. остали угоститељски објекти :
- у граду и приградским насељима 291
- у селима 143

Тарифни број 5.

За истицање фирме или назива на пословном простору
плаћа се такса у годишњем износу, и то :

динара

1. за делатности банкарства, осигурања
имовине и лица, поштанских и телефонских
услуга и електропривреде
- мењачнице 3
- кабловска телевизија
-делатност експлоатације или прераде
рудног блага 3

2. за делатност трговине
а) маркети (продавнице са више
фискалних каса)
б) продавнице у граду
в) продавнице у сеоском подручју
г) бензинске пумпе са продавницама
прехрамбене или мешовите робе или
угоститељским простором
д) остале бензинске пумпе 2
ђ) киосци у граду
е) киосци на сеоском подручју
ж) тезге на '' бувљој пијаци'' 4.
з)трговина на велико(гране 515 и 516)
и)друга непоменута трговина на велико

3. за делатност угоститељства и туризма
а) хотели и мотели
б) ресторани 2
б) остали угоститељски објекти 1
в) туристичке агенције 1

4. за делатност саобраћаја
а) јавни превоз путника
- линијски превоз
- ванлинијски превоз
б) аутопревозници
в) таксисти 3

5. архитектонске и инжењерске
активности(грана 742)

6. за делатност грађевинарства
а) припремни радови (грана 451.)
б) изградња објеката и њихових
делова - нискоградња (грана 452)
в) инсталациони радови (грана 453) 2
г) завршни радови (грана 454)
д) друге непоменуте делатности из области 45

37

23

11

.

:
- 5.830
- 700

419.760
4.980

69.960

1.800

69.960
7.420
4.876

174.900
2.260
6.996
3.710

452
31.800
25.440

29.680
1.200
2.720
9.080

38.160
25.440
9.752

.498

20.140

43.460

43.460
2.260

22.260
20.140
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7. за стамбено-комуналну делатност

8. за производне делатности (сектор
Г-области 15-37) за правна лица која су према
Закону о рачуноводству и ревизији разврстана у
- велика правна лица
- средња правна лица
- мала правна лица

9. за занатске делатности
а) каменоресци
б) пекари
в) поправка и одржавање моторних возила
д) остали

10. за професионалне и друштвене делатности
а) адвокати 8.
б) приватне лекарске ординације
в) ветеринарске ординације
г) апотеке
д) медицинске лабораторије
ђ) агенције за вршење услуга
ж) представништва иностраних правних субјеката

11. за делатност приређивања игара на срећу

12. делатност информисања

13. за непоменуте услужне делатности

14. за остале непоменуте делатности

5. за поште у приградским насељима и селима
плаћа е такса у износу од 6.996

За други и сваки наредни пословни објекат истог
обвезника такса за истакнуту фирму се умањује за 30%.
Првим објектом сматра се објекат према регистрованој
делатности обвезника .

Ако је седиште обвезника ван територије општине
Аранђеловац првим објектом сматра се онај објекат на
територији општине Аранђеловац који је први наведен у
пријави обвезника, односно онај објекат за који је
прописана највиша такса ако обвезник није поднео
пријаву.

НАПОМЕНА :

Таксу из овог Тарифног броја не плаћају државни
органи и организације, органи и организације Општине,
јавне установе, политичке и друштвене организације и
удружења грађана, лица која се баве старим занатима и
домаћом радиношћу, као и правна лица која су у поступку
стечаја или реструктуирања.
Таксу не плаћају новооснована правна лица и радње за
календарску годину у којој су уписани у одговарајући
регистар
Пословним објектом у смислу овог Тарифног броја не
сматра се тезга и слични продајни објекти који се
повремено постављају ван пијаца.

Тарифни број 6.

Годишња комунална такса за држање моторних возила,

која се користи за изградњу, заштиту и одржавање
локалних и некатегорисаних путева и улица, износи за:

динара
1. теретна моторна возила :
а) до 3 тоне носивости 1.272
б) преко 3 до 8 тона носивости 2.544
в) преко 8 тона носивости 4.240

2. прикључна возила :
а) до 3 тоне носивости 848
б) преко 3 до 8 тона носивости 1.272
в) преко 8 тона носивости 2.544

3. аутобусе и комбибусе 3.180

4. путничке аутомобиле и комби возила :
а) до 1150 цм3 530
б) преко 1150 до 1350 цм3 699
в) преко 1350 до 1800 цм3
г) преко 1800 до 2500 цм3 2.120
д) преко 2500 цм3 3.180

5. мотоцикле и мопеде :
а) мотоцикле и мопеде до 50 цм3 233
б) мотоцикле преко 50 до 250 цм3 466
в) мотоцикле преко 250 цм3 1.049

6. тракторе

7. специјална возила 848

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.62/06),
члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и члана 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању Привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласник РС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, доено је

Члан

За списе и радње у управном поступку и другим
поступцима код Управе општине Аранђеловац (у даљем
тексту : Општинска управа) плаћа се административна
такса, у складу са Тарифом за општинске административне
таксе (у даљем тексту : Таксена тарифа), која је саставни
део ове Одлуке.

Члан 2.

Такса се плаћа преко организације овлашћење за

8.480

116.600
31.800

8.480

30.740
12.720
11.236
5.830

480
8.480
6.996
6.996
6.996
6.996
9.540

97.520

20.988

6.996

5.830

1
с

,

.

1.060

530

30. 12.

1.
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О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА
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обављање платног промета.

Члан 3.

Таксени обвезник је лице поводом чијег се захтева
поступак покреће, односно врше радње предвиђене
Таксеном тарифом.

Члан 4.

Ако таксеном тарифом није друкчије прописано,
таксена обавеза настје у тренутку подношења захтева,
односно другог поднеска.

Члан 5.

Такса се плаћа у тренутну настанка таксене обавезе, ако
за поједине случајеве није друкчије прописано.

Члан 6.

Решење о повраћају погрешно уплаћене таксе доноси
начелник Одељења за општу управу и заједничке послове,
на захтев уплатиоца таксе.

Члан 7.

Таксе су приход буџета Општине и користе се за
материјалне трошкове Општинске управе.

Члан 8.

На питања која нисус уређена овом одлуком сходно се
примењује Закон о административним таксама.

Члан 9.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о општинским административним таксама (''Општински
службени гласник'', бр. 10/04 и 5/06 и ''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 3/07 и 4/07).

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Мр Влада Гајић, с. р.

динара

Тарифни број 1.

За захтев, молбу и други поднесак којим се
покреће поступак 10

Тарифни број 2.

За решење, ако овом Тарифом није друкчије
прописано 2

Тарифни број 3.

За жалбу на решење 2

Тарифни број 4.

1. За издавање уверења или потврде о
подацима за које постоји евиденција у
Општинској управи 2

2. за издавање уверења или потврде о
подацима за које не постоји евиденција у
Општинској управи 7

Тарифни број 5.

1. За потврђивање пријаве радова за
изградњу помоћних објеката и радова на
инвестиционом одржавању, адаптацији и
санацији објеката 7

2. За потврђивање пријаве радова текућег
одржавања и промене намене објекта без
извођења радова 4

3. За издавање потврде усаглашености
изграђености темеља са главним пројектом 7

Тарифни број 6.

За издавање употребне дозволе за :
1. индивидуалне стамбене зграде 6
2. пословни простор површине до 25 м2 1.2
3. пословни простор површине преко 25 до 50 м2 1.
4. пословни простор површине преко 50 до 100м2 3.
5. пословни простор површине преко

100 до 500 м2 5.
6. пословни простор површине преко 500 м2 7.
7. пумпе које продају моторна горива 8.

За стамбене зграде колективног становања плаћа се
такса као за пословни простор.

За акт о одобравању пуштања објекта у пробни рад
плаћа се 50% таксе из става 1. овог тарифног броја.

Тарифни број 7.

1. За одлучивање о потреби процене

06-416/09-01-1 30. 12.
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утицаја на животну средину 5
2. За одређивање обима и садржаја студије
о процени утицаја 5
3. За оцену студије о процени утицаја 1.
4. За ажурирање студије о процени утицаја 5

Тарифни број 8.

За оверу пројекта да је урађен у складу са изводом
из плана односно локацијском дозволом

Тарифни број 9.

За сачињавање уговор о откупу стана 5

Тарифни број 10.

1.За решење којим се утврђује испуњеног
пословних просторија у погледу заштите
животне средине 3.
2. За решење којим се утврђује испуњеност
услова за упис ауто-такси превозника у регистар
надлежног органа 3.

Тарифни број 11.

1. За обраду захтева за регистрацију радње
у привредном регистру
2. За обраду захтева за промену података у
привредном регистру 4

Тарифни број 12.

За закључење брака:
1. у просторијама зграде Скупштине Општине,
ван радног времена Општинске управе 1.

у ''Сали кнежева'' Хотела ''Старо здање'' и
слама црквених домова 2.120
3. у осталим објектима 10.600

Тарифни број 13.

За издавање извода и уверења на
вишејезичним обрасцима 424

Тарифни број 14.

За решење о промени имена

Тарифни број 15.

1. За накнадни упис у матичну књигу
рођених или умрлих 424

Тарифни број 16.

За разгледање и коришћење предмета из архиве 318

На основу члана 104. став 1. Закона о туризму(''
Службени гласник РС'', бр.36/09), члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'',бр.8/08) и члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Аранђеловац и образовању
Привременог органа општине Аранђеловац (''Службени
гласник РС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30. 12. 2009. године, донео је

Члан 1.

Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка изван
свог пребивалишта у угоститељском објекту за смештај на
територији општине Аранђеловац.

Члан 2.

Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматра се
хотел, мотел, одмаралиште, пансион, камп, собе које
грађани користе за пружање услуга смештаја и сваки други
објекат у коме се пружају услуге смештаја.

Члан 3.

Такса се плаћа у дневном износу од 65,00 динара .

Члан 4.

Таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење,

односно специјализовану рехабилитацију од стране
надлежне лекарске комисије;

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од
најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе,
цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица,
лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије,
церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, као и
пратилац наведених особа;

4) ученици и студенти који организовано бораве у
угоститељском објектуза смештај ради извођења
спортско-рекреативних и других активности по програму
министарства надлежног за послове просвете, студенти
који организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења обавезне наставе у складу са
наставним планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању и
вештинама;

5) страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе плаћања
таксе;

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај
дуже од 30 дана.
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Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година
старости.

Лица из става1. овог члана не плаћају таксу ако поднесу
доказ о испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог члана
(чланска карта, потврда школе, односно образовне
установе, упут лекарске комисије и друго.).

Члан 5.

Наплату таксе врше привредни субјекти и лица која
пружају услуге смештаја (у даљем тексту: давалац
смештаја).

Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са
наплатом услуге смештаја.

Ако давалац смештаја не наплати таксу, дужан је да на
свој терет уплати износ ненаплаћене таксе.

Члан 6.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу
смештаја посебно искаже износ таксе, а у случају из члана
4.ове Одлуке, да наведе основ ослобађања односно
умањења таксе.

Члан 7.

Средства од наплаћене таксе давалац смештаја
уплаћује у року од пет дана, по истеку сваких 15 дана у
месецу.

Члан 8.

Средства таксе су приход буџета општине Аранђеловац
и користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке вредности и
културно наслеђе, за обезбеђивање туристичке
сигнализације и рад туристичко-информативних центара у
општини Аранђеловац.

Члан 9.

Надзор над применом ове Одлуке врши туристичка
инспекција.

Члан 10.

Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће
се за прекршај предузеће или друго правно лице ако:

1) не наплати таксу истовремено са наплатом услуге
смештаја (члан 5.став1.)

2) у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно
износ таксе (члан 6.);

3) не уплати средства таксе у буџет општине
Аранђеловац у прописаном року (члан 7.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном
казном од 1.000 до 3.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.

Члан 11.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о боравишној такси (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.10/08).

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1.јануара 2010.године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-417/09-01-1 од 30. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.

На основу члана Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. ) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08) и члана 3 Одлуке о распуштању
Скупштине општине Аранђеловац и образовању
привременог органа општине Аранђеловац (''Службени
гласник РС'' број 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30. 12. 2009. године, донео је

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се ближи критеријуми,
мерила, висина, начин и рокови плаћања накнаде за
коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту :
накнада).

Члан 2.

Грађевинско земљиште је земљиште на којем су
изграђени објекти и земљиште које служи редовној
употреби тих објеката, као и земљиште које је, у складу са
законом, одговарајућим планом предвиђено за изградњу и
редовно коришћење објеката.

Члан 3.

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на
којем су изграђени објекти у складу са законом, намењени
за трајну употребу.

Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште :
1. на којем нису изграђени објекти ,
2. на којем су изграђени објекти супротно закону,
3. на којем су изграђени привремени објекти.

220
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Члан 4.

Накнаду плаћа власник, носилац права коришћења,
корисник или закупац, у складу са законом.

Члан 5.

За плаћање накнаде утврђују се зоне и то :
1. прва зона : ул. Књаза Милоша, Кнеза Михаила и

Краља Петра Првог, укључујући и све улице и делове
улица између њих, ул. Краља Александра, Занатлијска ,
Илије Гарашанина и Мишарска до раскрснице са
ул.Сарамандином ;

2. друга зона : грађевинско земљиште које није
обухваћено првом зоном

Члан 6.

` Накнада за изграђено грађевинско земљиште плаћа се у
месечном износу по једном метру квадратном корисне
површине објекта и то :

динара
1. за стамбене зграде, станове и просторије

за одмор и рекреацију 1,
2. за помоћне објекте за становање (гараже и сл.) 0,
3. за пословни простор
3.1. финансијске организације (филијале, експозитуре

и друге пословне јединице банака, организација
за осигурање и сл.), електропривредне
организације, организације за промет нафте и

нафтних деривата, ПТТ организације и

организације мобилне телефоније и
представништва организација :
- прва зона 2
- друга зона 1

3.2. организације из области трговине, угоститељства,
сервисних и других услуга :
- прва зона 1
- друга зона

3.3. производне делатности
- прва зона
- друга зона 6,

3.4. остале непоменуте делатности
- прва зона
- друга зона
пословни простор у коме се не обавља делатност
- прва зона 4,
- друга зона 2,

За плаћање накнаде обрачаунава се и површина
простора око објекта на којој се обавља делатност :
- трговина на мало моторним горивима бензинске пумпе,
- трговина на велико (гране 515 и 516),
- делатност аутобуских станица, и
- производна делатност.
- делатност експлоатације рудног блага
-делатност угоститељства али само за отворене базене и
-делатност спортских активности за отворене базене,
балон сале, спортске терене на отвореном и сл.

Члан 7.

За неизграђено грађевинско земљиште плаћа се

накнада и то :
1. за земљиште на којем су изграђени објекти

супротно закону или привремени објекти - применом
члана 6. ове Одлуке ;

2. за остало неизграђено земљиште - динара по
једном метру квадратном површине земљишта.

Члан 8.

Накнада је приход буџета Општине.

Члан 9.

Утврђивање и наплату накнаде врши Управа општине
Аранђеловац Одељење за пореске послове, сходном
применом прописа о порезу на имовину и пореском
поступку.

Члан 10.

Јавно предузеће за планирање и изградњу општине
Аранђеловац дужно је да Пореском одељењу доставља све
податке од значаја за утврђивање и наплату накнаде.

Члан 11.

Обвезници плаћања накнаде дужни су Одељењу за
пореске послове да доставе промену података од значаја за
утврђивање и наплату накнаде, у року од 30 дана од дана
настале промене.

Члан 12.

Ако обвезник плаћања накнаде не пријави промену
података на начин предвиђен овом Одлуком казаниће се за
прекршај новчаном казном :

- правно лице од 10.000,00 до 50.000,00 динара,
- предузетник од 5.000,00 до 25.000,00 динара,
- одговорно лице у правном лицу од 2.500,00 до

10.000,00 динара,
физичко лице од 5.000,00 до 25.000,00 динара.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о накнади за каоришћење грађевинског земљишта
(''Службени гласник општине Аранђеловац'' бр. 10/2008).

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2010.
године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-418/09-01-1 од 30. 12. 2009. г.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.
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На основу члана 87. став 1. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/ 09)
члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранађеловац'', бр. 8/08) и члана 3
Одлуке о распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању Привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласник РС'' број 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30. 12. 2009. године, донео је

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине на територији општине
Аранђеловац (у даљем тексту : накнада), обвезници,
висина, начин утврђивања, плаћања, намена и начин
коришћења средстава од накнаде.

Члан 2.

Средства од накнаде могу се користити искључиво за
заштиту и унапређење животне средине на територији
општине Аранђеловац.

Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са
Програмом за заштиту и унапређење животне средине (у
даљем тексту : Програм), који доноси Скупштина општине
Аранђеловац.

Члан

Програм обухвата : подстицајне, превентивне и
санационе програме и пројекте, програме и пројекте
праћења стања животне средине (мониторинг), програме
заштите и развоја заштићених привредних добара,
научноистраживачке програме и пројекте, образовне
активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине, информисање и објављивање података о стању и
квалитету животне средине и трошкове реализације
Програма.

За реализацију програма председник општине
Аранђеловац закључује Уговор са корисником средстава,
који нарочито садржи :

- садржај програма односно пројекта,
- међусобна права и обавезе уговорних страна,
- износ средстава и начин плаћања,
- рокове за извршење уговорних обавеза,
- надзор над извршавањем уговорних обавеза.

Члан 4.

Накнаду су обавезни да плаћају :
1. власници, односно корисници стамбених зграда,

станова, просторија за одмор и рекреацију и њихових
делова , у месечном износу од 0, динара/м2 стамбеног
простора,

2. власници односно корисници помоћних објеката за
становање (гараже и сл.), у месечном износу од 0,3
динара/м2 простора,

3. власници, односно корисници пословног простора,
у месечном износу од 1, динара/м2 пословног простора.

Члан 5.

Средства од накнаде су приход буџета општине
Аранђеловац.

Члан 6.

Накнада се плаћа на основу решења Управе општине
Аранђеловац Одељење за пореске послове, које се доноси
сходном применом прописа за плаћање пореза на имовину.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о накнади за заштиту и унапређење животне средине
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 01. 01. 20 . године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 30. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.

На основу чл став 4. и чл . став . Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“,бр.
72/09), чл. 22. Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“бр. 8/08) и чл . Одлуке о
распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању Привременог органа Општине Аранђеловац
(„Службени гласник РС“,бр. 98/09), Привремени орган
Општине Аранђеловац на седници одржаној дана

2009. год. , донео је

Члан 1.

Утврђује с е висина накнаде за издавање
Урбанистичких аката, и то:

О Д Л У К У

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ

УРБАНИСТИЧКИХ АКАТА

3
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1. За издавање информације о Локацији и издавање
Локацијске дозволе плаћа се накнада и то:.

а) За стамбене и помоћне објекте према бруто
површини у динарима и то:

- до 50м2 0,00 динара
- преко 50м2 до 100м2 2.
- преко 100м2 до 200м2 3.
од 200-500м2 9.

- од 500-2000м2 12.72
- преко 2000м2 1

б) За пословне објекте износи накнаде из тачке 1а) овог
члана увећавају се за 50%.

в) За објекте инфраструктуре (водоводне,
канализационе, електричне, гасне
ПТТ и друге инсталације) сразмерно
дужини инсталације обрачуната на
основи висине накнаде од 0,00 динара по 1км
г) За антенске стубове и слично
д) За бензинске пумпе, објекте у функцији

ксплатације рудног блага

Потврда о усклађености са планом парцелације

-преиспитаног Урбанистичког плана
са аналитички-геодетским елемнтима 3.
- потврда да је промена исправка
граница парцела у складу са условима
утврђеним планом 2.
- потврда да је Урбаниситчки пројекат
парцелације и препарцелације у складу
са чланом 63. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гл. РС“,бр.73/09) 2.

За издавање Уверења о чињеницама садржаним у
урбанистичкој документацији:

по захтеву правног лица 4 ,00 дин.
по захтеву физичког лица

Члан 2.

Накнаду плаћа инвеститор у моменту подношења
захтева.

Члан 3.

Средства од накнаде су приход Буџета Општине
Аранђеловац .

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о висини накнаде за издавање урбанистичких аката бр.
62/04-01 од 18.06.2004. год. и 1/07, („Службени гласник
општине Аранђеловац“ бр. 1/07).

Члан 5.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: од 009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Мр Влада Гајић,с.р.
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне

самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и члана 2 .
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'' бр. 8/08), и члана 3 Одлуке о
распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласник РС'' број 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30.12. 2009.године, донео је

Члан 1.

Обвезници плаћања пореза на имовину за
пољопривредно и шумско земљиште ослобађају се
плаћања пореза за 2010. годину.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове Одлуке неће се вршити
утврђивање пореза за пољопривредно и шумско земљиште
за 2010. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', а
примењиваће се од 01. 01. 2010. године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-421/09-01-1 од 30. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06), члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и члана 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању Привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласник РС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30. 12. 2009. године, донео је
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180,00

- 5400,00
0,00

5.900,00

6.36
10.600,00

е 15.900,00

2. .

710,00

120,00

120,00

3.

- 24
- 212,00 „
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О Д Л У К У

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО

ЗЕМЉИШТЕ ЗА 20 . ГОДИНУ10
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О Д Л У К У

О ОТПИСУ ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОРЕСКОГ ДУГА
ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ

ПРИХОДА

ПРАВИЛНИК
О ОТПИСУ ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОРЕСКОГ ДУГА

НА ДАН 31.12. 2009 ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се услови, обим и поступак
отписа дела доспелог пореског дуга који је доспео за
плаћање на дан 31. 12. 2009. године, по основу локалних
јавних прихода и то :

1. пореза на имовину физичких лица,
2. накнаде за коришћење грађевинског земљишта коју

плаћају физичка лица,
3. накнаде за заштиту и унапређење животне средине,

Члан 2.

Право на отпис дела дуга из члана 1. ове Одлуке
остварује се на основу захтева обвезника, који се подноси
по испуњењу прописаних услова.

Уз захтев се подноси документација о испуњењу
прописаних услова за отпис дела дуга (доказ о уплати
главног дуга и 20% камате на прописаним уплатним
рачунима локалних јавних прихода).

Попуњени захтев са приложеном документацијом се
подноси на писарници Управе општине Аранђеловац.

З а хт е в ј е о с л о б о ђ е н п л а ћ а њ а о п ш т и н с ке
административне таксе.

Члан 3.

Отпис доспелог пореског дуга врши се у висини 80%
камате коју је обвезник дуговао по сваком пореском облику
на дан 31. 12. 2009. године и то :

- за износ доспеле, а неизмирене обавезе (главни дуг и
камата) по свим пореским облицима на дан 31. 12. 2009.
године до 20.000,00 динара до 28. 02. 2010. године,

- за износ доспеле, а неизмирене обавезе (главни дуг и
камата) по свим пореским облицима на дан 31. 12. 2009.
године преко 20.000,00 до 30.000,00 динара до 31. 03. 2010.
године,

за износ доспеле,а неизмирене обавезе (главни дуг и
камата) по свим пореским облицима на дан 31.12. 2009.
године преко 30.000,00 до 40.000,00 динара до 30. 04.
2010. године,

- за износ доспеле,а неизмирене обавезе (главни дуг и
камата) по свим пореским облицима на дан 31. 12. 2009.
године преко 40.000,00 до 50.000,00 динара до 31. 05.
2010. године,

- за износ доспеле, а неизмирене обавезе (главни дуг и
камата) по свим пореским облицима на дан 31. 12. 2009.
године преко 50.000,00 динара до 30. 06. 2010. године.

Динамику измирења опредељује сам порески
обвезник.

Члан 4.

Начин и техника отписа припадајућег дела пореског

дуга утврдиће се у посебном Правилнику у отпису дела
доспелог пореског дуга који ће донети Привремени орган
општине Аранђеловац.

Члан 5.

Право на отпис дела доспелог пореског дуга до 31. 12.
2009. године утврђује се решењем Управе општине
Аранђеловац Одељења за пореске послове које води и
евиденцију о остваривању права у складу са овом Одлуком
и Правилником о отпису дела пореског дуга на дан 31. 12.
2009. године и стара се о њиховом спровођењу.

Члан 6.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-422/09-01-1 од 30. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.

На основу члана 4 Одлуке о отпису дела доспелог
пореског дуга по основу одређених локалних јавних
прихода ( „Службени гласник општине Аранђеловац“ број
______/09) и члана 3 Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
општине Аранђеловац ( „Службени гласник РС“ број
98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац на седници
одржаној__________2009 године донео је

Члан 1.

Овим Правилником о отпису дела доспелог пореског
дуга на дан 31.12.2009 године ( у даљем тексту:
Правилник) уређују се питања која се односе на процедуру
подношења захтева, пријема и поступања по захтеву,
процедуру израде решења и процедуру књижења Решења у
пореском књиговодству

Члан 2.

Порески обвезници који желе да искористе право на
отпис дела доспелог пореског дуга на дан 31. 12.2009
године дужни су да поднесу захтев на обрасцу захтева који
ће прописати Одељење за пореске послове Управе
општине Аранђеловац ( у даљем тексту: Одељење) и који
ће доставити фотокопирници која ће исти умножавати и
продавати заинтересованим пореским обвезницима.

-

.
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Члан 3.

Порески обвезници дужни су да уз уредно попуњен
захтев приложе доказе о уплати износа главног дуга и 20%
камате који су доспели на дан 31.12.2009 године.

Захтев се подноси у два примерка писарници Управе
општине Аранђеловац која је дужна да пореском
обвезнику стави пријемни штамбиљ као доказ да је захтев
примљен

Члан 4.

Писарница Управе општине Аранђеловац дужна је да
поднети захтев заведе и достави Одељењу за пореске
послове које је дужно да у својој посебној евиденцији
евидентира пријем поднетог захтева.

Члан 5.

По пријему захтева одељење за пореске послове дужно
је да по приоритету узме у разматрање поднети захтев и да
утврди стварно стање пореског дуга на дан 31.12.2009
године и то по сваком пореском облику посебно и то тако
што ће израчунати износ укупног пореског дуга ( главни
дуг плус камата) да би утврдило да ли је порески обвезник
платио обавезу у роковима прописаним у члану 3 Одлуке.

Члан 6.

Уколико Одељње утврди да порески обвезник није
извршио уплате одговарајућих новчаних износа Одељење
ће Решењем одбити захтев као неоснован.

Члан 7.

У случају ако Одељење утврди да је захтев поднет и да су
благовремено уплаћени одговарајући новчани износи
приступа изради решења о отпису дела доспелог пореског
дуга по основу одређених локалних јавних прихода на дан
31. 12. 2009

Члан 8.

Одељење је дужно да у Решењу о отпису утврди право
пореском обвезнику на отпис дела доспелог пореског дуга
по основу одређених локалних јавних прихода и да
прокњижи отпис у пореском књиговодству на дан
подношења захтева.

Члан 9.

Одељење је дужно да приликом књижења отписа дела
пореског дуга по основу одређених локалних јавних
прихода врши отпис камате у износу позитивног салда
камате, а потом да изврши отпис главног дуга за износ
разлике између утврђеног укупног износа за отпис и
износа отписане камате.

Члан 10.

Одељење је дужно да води евиденцију о укупном броју
поднетих захтева, укупном износу уплаћеном износу по
поднетим захтевима и укупном отписаном износу.

Члан 11.

Одговоран за спровођење овог Правилника о отпису
дела доспелог пореског дуга по основу одрђених локалних
јавних прихода је Начелник Одељења.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ._____________ОД:____________________2009

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Мр. Влада Гајић

На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи
( Службени гласник РС број: 47/03 и 34/06), у вези члана
215. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени
гласник РС број: 72/09), члана 22. Статута општине
Аранђеловац ( Службени гласник општине Аранђеловац
број: 8/08) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
Општине Аранђеловац (''Службени гласник РС'' број:

Привремени орган Општине Аранђеловац, на седници
одржаној године, донео је

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План општег уређења за
лежиште Паун Бара-Албатрос на Венчацу (у даљем
тексту: План општег уређења).

Члан 2.

Планом општег уређења утврђују се организација,
коришћење и заштита планског подручја.

Члан 3.

План општег уређења састоји се из текстуалног дела
(Правила уређења и Правила грађења) и Графичких
прилога.

.

'' '',
''

'',
'' '',

,
98/09),

30.12.2009.

'' ''

О Д Л У К У

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА
ЗА ЛЕЖИШТЕ ПАУН БАРА-АЛБАТРОС

на Венчацу
'' ''

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-42 /09-01-1 од 30. 12. 2009. године3



Члан 4.

План општег уређења урађен је три истоветна
примерка у аналогном и четири истоветна примерка у
дигиталном облику, од којих се: један примерак у
аналогном и 1 примерак у дигиталном облику налазе у
Архиви Општинске управе општине Аранђеловац, два
примерка у аналогном и 2 примерка у дигиталном облику
се налазе Одељењу за имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
послове и један примерак у дигиталном облику се
налази у Министарству за заштиту животне средине и
просторног планирања.

Члан 5.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: од 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Мр Влада Гајић, с.р.

На основу члана 2 . Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'' бр. 8/08), и
члана 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласник РС'' број 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, донео је

1. Престаје да важи одлука о ангажовању техничких
секретара за потребе одборника Скупштине општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08).

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.

На основу члана став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07 (др.закон)), члана 2 . Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац''
бр. 8/08), и члана 3 Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
општине Аранђеловац (''Службени гласник РС'' број
98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30. 12. 2009. године, донео је

1. Привремени орган општине Аранђеловац даје
сагласност ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац за задужење у
износу од 10.000.000,00 динара, ради поправљања
ликвидности.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-427/09-01-1 од 30. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Мр Влада Гајић,с.р.

На основу члана 2 . Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'' бр. 8/08), и
члана 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласник РС'' број 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 30. 12. 2009. године, донео је

1. ЈП ''Гас'' Аранђеловац ослобађа се плаћања накнаде
за локацијску дозволу за гасификацију сеоских месних
заједница.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

1)

2)

3)

' '
''.

06-424/09-01-1 30.12.

2

30. 12.

06-426/09-01-1 30. 12.

27.

2

2О Д Л У К У

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА

ПОТРЕБЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП ''БУКУЉА'' ЗА
ЗАДУЖЕЊЕ

О Д Л У К У

О ОСЛОБАЂАЊУ ЈП ''ГАС'' АРАНЂЕЛОВАЦ
ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЛОКАЦИЈСКУ

ДОЗВОЛУ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ СЕОСКИХ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
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Na osnovu shodne primene ~lana 75. stav 5. Poslovnika
Skup{tine op{tine Aran|elovac ("Slu`beni glasnik
op{tine Aran|elovac", br. 9/08), daje se

Naslov: "Odluka izmenama Odluke o auto-prevozu
putnika", objavqen u ("Slu`benom glasniku op{tine
Aran|elovac", br. 15/09) zamewuje se tekstom: " Odluku o
izmenama Odluke o auto-taksi prevozu putnika", a u ~lanu
1. stav 1. Odluke re~i : "U Odluci o auto-prevozu putnika"
zamewuje se re~ima: "U Odluci o auto-taksi prevozu
putnika".

IZ STRU^NE SLU@BE ORGANA OP[TINE
ARAN\ELOVAC

SEKRETAR PRIVREMENOG ORGANA
Milenko Jovanovi}

I S P R A V K A

ODLUKE IZMENAMA ODLUKE O AUTO-

PREVOZU PUTNIKA
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