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На основу члана 56. Закона о локалоним изборима ( „Службени гласник РС“ број 129/07 и
54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Слубени 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 32. Седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о непотврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље

I
Не потврђује се мандат одборника Скупштине општине Ариље Ирени Мијаиловић, рођеној
11. 04. 1974. године, дипломираном инжењеру дизајна из Ариља, са изборне листе ПОКРЕТ
РАДНИКА И СЕЉАКА.

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

Општина Ариље
Скупштина општине
01 број 112-167/2015, 30. 12. 2015. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине,
Мићун Василијевић

На основу члана 56. Закона о локалоним изборима ( „Службени гласник РС“ број 129/07 и
54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Слубени 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 32. Седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о непотврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
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I
Не потврђује се мандат одборника Скупштине општине Ариље Милану Николићу, рођеном
27. 08. 1954. године, дипломираном инжењеру машинства из Ариља, са изборне листе СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ.

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

Општина Ариље
Скупштина општине
01 број 112-166/2015, 30. 12. 2015. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине,
Мићун Василијевић

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 6/2008 и 6/2010 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, разматрала је
Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 01. 01. 2015. - 30. 09. 2015. године, и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за период 01. 01. 2015. - 30. 09.
2015. године

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 01. 01. 2015. до 30.
09. 2015. године, који је поднела Општинска управа општине Ариље .

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-273/2015, 30. 12. 2015. године
Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основу члана 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ број 96/2015),
члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007) и члана 39.
став 6. Статута општине Ариље („Сл. гл.општине Ариље“, број 6/08 и 6/10 и 5/14), Скупштина
општине Ариље на 32. седници одржаној 30. 12. 2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОЈ СПРАТНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ
ОЗАКОЊЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Одлуком о максималној спратности за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији
општине Ариље ( у даљем тексту: Одлука), одређује се максимална спратност објеката, односно
делова објеката изграђених, реконструисаних или дограђених без грађевинске дозволе, односно
одобрења за изградњу, који имају већу спратност од спратности прописане важећим планским
документом.
Члан 2.
Максимална спратност објеката у поступцима озакоњења може бити већа за једну етажу од
спратности дозвољене важећим планским актом за урбанистичку целину, зону или блок у којој се
налази објекат који је предмет озакоњења, а у зависности од намене објекта.
Члан 3.
Предмет озакоњења под условима прописаним овом Одлуком могу бити објекти који су видљиви на
сателитском снимку Републике Србије из 2015.године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Ариље“.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине Ариље
01 бр. 350-80/15 23.12.2015.године.
Председник Скупштине
Мићун Василијевић

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр.129/07), члана 44.-46.,55.,110.,111. и 209. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник

РС",

бр.24/11) и члана 39.став1.тачка 6. Статута општине Ариље ("Сл.гласник општине Ариље" бр.6/08)
Скупштина општине Ариље на 32. седници одржаној дана 30. 12. 2015. године донela je
О Д Л У К У
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права и услуге у социјалној заштити о чијем обезбеђењу се стара
општина Ариље у складу са Законом о социјалној заштити друга права и посебне услуге у области
социјалне заштите, као и обим, услови и начин остваривања тих права.
Члан 2.
Буџетом Општине утврђују се потребна средства за намене из члана 1. ове Одлуке.
Обим и услови за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, зависе од расположивих
средстава у буџету Општине.
Средства за остваривање права и услуга предвиђених овом Одлуком, обезбеђују се и од
донатора, донаторских организација, фондова намењених смањењу социјалног сиромаштва и
развијању нових облика заштите.
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Члан 3.
Права утврђена овом Одлуком могу да остваре појединци и породице које имају
пребивалиште, односно боравиште на територији Општине а изузетно и лица која се затекну на
територији Општине у стању социјалне потребе.
Породицом у смислу ове Одлуке сматра се брачни и ванбрачни партнер, деца
(брачна,ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и сродници у правој линији а у побочној до
другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.
Под приходима за остваривање права и услуга у социјалној заштити из надлежности Општине
утврђених овом Одлуком, узимају се сви редовни месечни приходи осим: дечјег додатка, накнаде за
телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пезију и примања по
основу ученичког и студентског стандарда.
Члан 4.
Права у области социјалне заштите обезбеђују се материјалном подршком и пружањем услуга
социјалне заштите.
Члан 5.
Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице.
Права на материјалну подршку утврђена овом Одлуком су:
1. Право на једнократну помоћ
2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу
3. Ппаво на путне трошкове и исхрану пролазника
4. Право на накнаду трошкова сахране
5. Привремена новчана социјална помоћ
6. Право на бесплатан оброк у ђачкој кухињи
7. Трошкови смештаја у интернат и превоза материјално угрожене деце
8. Повремена једнократна новчана помоћ
9. Интервентна једнократна новчана помоћ
10. Право на подршку у школовању деце са сметњама у развоју
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Члан 6.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим
породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања
ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
Услуге које се утврђују овом одлуком:
1. Дневне услуге у заједници
1.1. помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица
1.2. услуге Друштва за подршку особама са инвалидитетом;
2. Услуге смештаја
2.1. Прихватилиште за децу и младе;
2.2. Прихватилиште за жртве насиља у породици;
2.3. Прихватилиште за одрасла и стара лица;
3. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
4. услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја
II ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ
1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ
Члан 7.
Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици, које се изненада или
тренутно нађу у стању социјалне потребе,коју не могу сами превазићи.
Члан 8.
Стањем изненадне или тренутне социјалне потребе сматрају се околности које су наступиле у
месец дана који претходе дану подношења захтева, а нарочито у случајевима: тренутне
незапослености свих чланова заједничког домаћинства и услед тога немогућности задовољавања
основних животних потреба, наступање последица елементарне непогоде, тешке болести чији
трошкови претежно или у целости нису признати на терет обавезног здравственог осигурања, као и у
другим приликама које појединац, односно породица не могу самостално превазићи, а по процени
стручних радника Центра за социјални рад.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка намирница и
плаћање комуналних трошкова појединца или породице, набавка огрева, неопходне гардеробе,
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неопходних ствари за домаћинство као и задовољавање других потреба изазваних специфичним
стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност др.).
Члан 9.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури уколико је пружање овог вида помоћи
целисходније у конкретном случају.
Једнократна помоћ у натури даје се у животним намирницама и средствима за хигијену , у
количинама сразмерно броју чланова породице.
Члан 10.
Укупан износ исплаћених једнократних новчаних помоћи не може бити већи од висине
просечне нето зараде по запосленом у Општини, у месецу који претходи месецу у коме се остварује
право, односно у последњем месецу за који је објављен статистички податак о просечној месечној
нето заради.
Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и материјалног стања
појединца,односно породице и ситуације ради чијег се превазилажења помоћ додељује.
Појединац или породица могу право на једнократну помоћ остварити највише три пута у
једној календарској години, али тако да укупан износ исплаћених новчаних помоћи не пређе висину
утврђену у ставу 1.овог члана.
Члан 11.
Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ и исплату једнократне новчане
помоћи спроводи Центар за социјални рад.
Поступак за остваривање права на једнократну помоћ у натури спроводи, Центар за
социјални рад.
Члан 12.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ подноси се Центру за социјални
рад

са документацијом којом се доказује постојање стања социјалне потребе и исказује износ

средстава потребних за њено задовољавање .
Центар за социјални рад процењује стање социјалне угрожености

на основу следећих

индикатора процене:
1. Броја чланова домаћинства и узраста ,
2. Укупних прихода,
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3. Разлике између прихода домаћинства и прорачунатог минимума социјалне сигурности од
стране министарства
4. Покретне и непокретне имовине породице,узимајући у обзир величину животног простора
,техничку опремљеност,величину имања ,поседовање аутомобила и машина за рад
5. Број чланова домаћинства на школовању
6. Радне способности и здравственог стања чланова породице
7. Процене ангажовања чланова породице за побољшање сопственог стања,
8. Додатних прихода по било ком основу ( издржавање од сродника , приватни и привремени
послови и сл.
Напред наведени параметри се утврђују упоредном анализом података из предате документације
и података добијених методским поступцима социјалног рада.
Налаз и мишљење стручног радника садржи утврђено чињенично стање, образложено мишљење
и предлог стручног радника.
Члан 13.
Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је петнаест дана од дана покретања поступка.
Изузетно, лицу коме према оцени Центра за социјални рад треба одмах пружити тренутну
помоћ може се одобрити исплата једнократне новчане помоћи.
Члан 14.
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ Центар је дужан да цени да ли се
пружањем и других облика социјалне заштите може ефикасније постићи задовољавање потребе
корисника.
Члан 15.
Ради потпунијег сагледавања социјалне потребе корисника, Центар за социјални рад може
тражити мишљење од месних заједница, удружења грађана и других лица и установа.
Члан 16.
Једнократна помоћ може се признати за следеће намене:
- прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите/ у висини
стварних трошкова на основу доказа о потреби уплате;
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- накнаду трошкова за прибављање лекарских уверења у циљу остваривања права у области социјалне
заштите / висина накнаде обезбеђује се у износу стварних трошкова здравствених услуга;
- набавке намирница, хигијенски пакет/ сразмерно броју чланова домаћинства а висина може
износити највише до основице за утврђивање социјалне помоћи познате у моменту одлучивања о
праву;
- за куповину огрева/ помоћ се обезбеђује корисницима новчане социјалне помоћи једном у току
календарске године од октобра до новембра месеца и не може бити већа од двоструког износа
основице за утврђивање социјалне помоћи познате у моменту одлучивања о праву ;
.
- за плаћање комуналних услуга/ лицима у стању социјалне потребе ради очувања минималне
егзистенције, обезбеђује се помоћ у плаћању електричне енергије или утрошене воде по процени
стручног радника.Износ не може бити већи од двоструког износа основице за утврђивање НСП-а.
- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу за лица која немају други основ и

чији

трошкови претежно или у целости нису признати на терет обавезног социјалног осигурања
- накнаду путних трошкова до здравствене установе ван територије општине Ариље уколико не могу
накнаду да остваре по другом основу при чему се накнада обезбеђује у висини стварних трошкова
превоза
- изласка из система социјалне заштите/ Збрињавањем по престанку смештаја сматра се подршка
појединцу који напушта установу социјалне заштите, хранитељску породицу или прихватилиште ,под
условом да не може да се врати у биолошку или сродничку породицу, нити је у могућности да одмах
започне самостални живот и иста не може трајати дуже од 3 (три) месеца.
- других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе.
Члан 17.
О признавању права из члана 16 ове Одлуке одлучује Центар за социјални рад у Ариљу
решењем, на основу индикатора из члана 12. ове Одлуке , по којима се разматра потреба и утврђује
социјална угроженост у складу са Законом о социјалној заштити.
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2. ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ
Члан 18.
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу признаје се лицу које
се смешта:
- у установу социјалне заштите;
- у другу породицу,
под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници који
су, према прописима о породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању.

Члан 19.
Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз
корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра за социјални
рад.
Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише до
износа просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене у општини Ариље познате у моменту
одлучивања о праву.
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу,
одлучује Центар за социјални рад.
3. ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И ИСХРАНУ ПРОЛАЗНИКА
Члан 20.
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији
општине Ариље, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место
пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само врати у место пребивалишта/боравишта одређује се
пратилац.
Новчани износ за реализацију овог права одређује се:
-за превоз, у висини стварних трошкова;
-за исхрану, до 5% од основице за утврђивање новчане социјалне помоћи.
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Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од центара за социјални рад са
подручја на коме лице има пребивалиште/ боравиште.

4. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ
Члан 21.
Право на трошкове сахране може се признати:
-за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај
трошкове сноси буџет Републике Србије;
-за кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом;
-за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање нити сопствене приходе;
-за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у могућности да
сносе трошкове сахрањивања;
-за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју општине
Ариље;
Члан 22.
Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима,
лицу које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз
покојника, рад на сахрањивању и гробно место уколико на други начин није обезбеђено.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.

5. ПРИВРЕМЕНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Члан 23.
Право на привремену новчану помоћ има лице које је навршило године живота одређене прописима о
пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију , без сродника и без прихода у
стању социјалне потребе , које због не испуњења неког од кумулативни услова по Закону о
социјалној заштити не оствари право на новчану социјалну помоћ , а по оцени стручног радника
Центра налази се у изузетно тешкој материјалној ситуацији .
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Члан 24.
Висина привремене новчане помоћи утврђује се у износу од 80% од основице за утврђивање
новчане социјалне помоћи по Закону о социјалној заштити.
Право на привремену новчану помоћ признаје се најдуже до краја календарске године.
О праву на привремену новчану помоћ одлучује Центар за социјални рад.

6.ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК У ЂАЧКОЈ КУХИЊИ
Члан 25.
Право на бесплатан оброк има ученик основне школе уколико је породица корисник права на
новчану социјалну помоћ, деца са сметњама у развоју и остала деца из категорије најугроженијих
породица које су на евиденцији Центра и реализује се као:
- исхрана у ђачкој кухињи.
Члан 26.
О праву на трошкове бесплатног оброка

из члана 25. Центар за социјални рад одлучује

решењем.
7. ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ДЕЦЕ
Члан 27.
Право на трошкове смештаја у интернат и превоза до школе ван места становања може се
признати деци без родитељског старања, деци из породица које су корисници права на новчану
социјалну помоћ , и деци из породица које су се нашле у стању социјалне потребе.
Право се остварује на основу поднетог захтева, потврде о редовном похађању средње школе и
остале документације која је по оцени Центра неопходна за решавање поднетог захтева.
О праву на трошкове смештаја у интернат и превоза у друго место ради школовања деце из става
1. овог члана Центар за социјални рад одлучује решењем.
8. ПОВРЕМЕНА ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Члан 28.
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Право на повремену једнократну новчану помоћ реализује се као подршка у школовању а могу
да је остваре:
1. деца корисника права на новчану социјалну помоћ и остала деца из угрожених породица
која су на евиденцији центра , за трошкове екскурзије и наставе у природи у износу до 50% нето
зараде по запосленом у Општини, у месецу који претходи месецу у коме се остварује право, односно
у последњем месецу за који је објављен статистички податак о просечној месечној нето заради.
2.деца која редовно похађају школу за трошкове набавке уџбеника и школског прибора чије
су породице корисници права на новчану социјалну помоћ и остале категорије угрожене деце која су
на евиденцији Центра, у одговарајућем проценту од нето зараде исплаћене у општини Ариље у јуну
месецу текуће године и то:
а) до 20% за основно школско образовање по детету;
б) до 25% за средње образовање по детету;
9.ИНТЕРВЕНТНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Члан 29.
Право на интервентну једнократну новчану помоћ могу да остваре:
1. појединац и породица корисници права на новчану социјалну помоћ којима је елементарном
непогодом потпуно оштећен стан који користе по основу власништва или по основу закупа на
неодређено време, и породица која је стамбено угрожена и то за побољшање услова становања у
висини

до једне

нето зараде исплаћене у општини Ариље у

месецу који претходи месецу

подношења захтева, односно у последњем месецу за који је објављен статистички податак о
просечној месечној нето заради.

10.ПРАВО НА ПОДРШКУ У ШКОЛОВАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 30.
Деци предшколског узраста са сметњама у развоју , ученицима основношколског узраста са
сметњама у развоју и ученицима средњошколског узраста са сметњама у развоју ради лакшег
функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно образовног рада
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признаје се право на новчану накнаду за ангажовањe личног пратиоца а на основу предвиђеног
права на личног пратиоца у обрасцу Мишљење Интерресорне комисије .
Време ангажовања личног пратиоца планира се и реализује у складу са индивидуалним
потребама детета и сачињеног индивидуалног плана за конкретно дете од стране предшколске –
школске установе и стручних радника Центра за социјални рад.
Решење о остваривању права из става 1. овог члана доноси Центар за социјални рад Ариље.
Центар за социјални рад врши исплату накнаде по истеку месеца а на основу доказа о времену
ангажовања личног пратиоца и доказа о присутности детета у предшколској установи и школској
настави.
Члан 31.
Накнаду трошкова превоза остварују деца –ученици са сметњама у развоју а у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања као и пратилац детета-ученика са сметњама
у развоју на територији и ван територије општине Ариље а на основу мишљења Комисије за
процену потреба за пружањем додатне образовне , здравствене и социјалне подршке дететуученику о утврђеној потреби за личним пратиоцем, у висини цене аутобуске карте у оба правца и
потврде васпитно образовне установе –школе о редовном похађању наставе.
Накнаду трошкова превоза ученици средњошколског узраста са сметњама у развоју који се
школују ван територије општине Ариље остварују у складу са Законом о социјалној заштити
.Пратилац ученика са сметњама у развоју срењошколског узраста остварује право на накнаду
трошкова превоза у висини цене аутобуске карте у оба правца а на основу мишљења Комисије за
процену потреба за пружањем додатне образовне , здравствене и социјалне подршке дететуученику о утврђеној потреби за личним пратиоцем .
Остваривање овог права утврђује решењем Центар за социјални рад Ариље.
Центар за социјални рад врши исплату накнаде из става 1. и става 2. овог члана на основу
доказа о насталим трошковима и доказа о присутности

детета

у предшколској установи и

школској настави.
III УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. Дневне услуге у заједници
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Члан 32.
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу.
Члан 33.
Општина Ариље обезбеђује следеће дневне услуге у заједници:
1.1 Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица
1.2. Услуге Друштва за подршку особама са инвалидитетом
1.1. ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА
Члан 34.
Услуга Помоћи и неге у кући за одрасла и стара лица обезбеђује подршку у задовољавању
свакодневних животних потреба у стану корисника, како би се унапредио квалитет живота старих
лица и спречио одлазак у институцију. Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна
или није расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама старих лица која
услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других
лица.
Члан 35.
Корисници услуге могу бити лица старија од 65 година која имају ограничења физичких и
психичких способности, живе сама и нису у стању да се старају о себи или живе са сродницима који
нису у стању да им пруже адекватну помоћ.
Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући могу остварити и лица млађа од 65 година која не
испуњавају услове из става 2. овог члана и то:
- особе са инвалидитетом;
- друга лица по процени Центра за социјални рад, уз плаћање пуне цене услуге.
Члан 36.
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Помоћ и нега у кући обезбеђује ангажовање геронтодомаћица ради одржавања личне хигијене
корисника и хигијене стана, набавке намирница, припремања оброка, плаћања рачуна, помоћи при
кретању и обављања других послова у зависности од потреба корисника.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошковима услуге Помоћи и неге у кући,
утврђује Правилником надлежни општински орган .
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.

1.2. УСЛУГЕ ДРУШТВА ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 37.
Друштво за подршку особама са инвалидитетом реализује: креативне

и едукативне

радионице; информативне активности; развијање практичних вештина за самостални живот;
социјалну комуникацију; рекреативне и радне активности; рехабилитациони терапеутски третман;
подршку при запошљавању; повезивање са другим службама; помоћ и подршку породици и друге
активности у складу са способностима, склоностима и испољеним интересовањима корисника.
Услуге Друштва могу користити особе са инвалидитетом, на основу препоруке/упута Центра
за социјални рад, препоруком других социјалних актера и по личном избору особа са инвалидитетом.
Плаћање извршене услуге врши општина Ариље на основу фактуре пружаоца услуге а у
складу са посебним уговором који закључују општина Ариље,Центар за социјални рад и пружалац
услуге.
2.Услуге смештаја
Члан 38.
Услугом смештаја у прихватилиште кориснику се обезбеђује краткотрајан смештај и
осигурава безбедност, изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољење његових
основних потреба и приступ другим услугама.
Услугу смештаја у прихватилиште обезбеђује јединица локалне самоуправе .
Члан 39.
Уколико постоји потреба за услугом смештаја у прихватилиште, а услуга се не може
обезбедити у локалној заједници, Општина Ариље обезбедиће услугу од пружаоца услуга социјалне
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заштите који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са
законом који уређује јавне набавке, законом о социјалној заштити и прописима донетим за њихово
спровођење.

Уговор о јавној набавци из става 1. овог члана закључује се између наручиоца услуге, односно
општине и одабраног пружаоца услуге.
Члан 40.
Док општина Ариље не обезбеди овлашћеног пружаоца услуге

корисници са подручја

општине Ариље, упућиваће се у општину где постоји услуга прихватилишта, односно ургентни
смештај одраслих и старих лица тако што ће Центар за социјални рад непосредно одабрати пружаоца
услуге и уговорити коришћење услуге.
Средства за наведене намене обезбедиће се у буџету општине Ариље.
Плаћање трошкова смештаја у прихватилиште врши Центар на основу фактуре пружаоца услуге
а из средстава планираних буџетом општине за спровођење права и услуга из Одлуке.

2.1. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
Члан 41.
Прихватилиште за децу и младе обезбеђује привремени смештај деци и младима чији је развој
ометен породичним приликама, или се налазе у другим социјалним ризицима у којима је потребан
хитан краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања адекватног облика заштите.
Ова услуга обезбеђује смештај, исхрану корисника, процену актуелних потреба, здравствену
заштиту корисника, образовно-васпитне, културно забавне и друге активности.
Корисници услуге могу бити:
- деца и млади напуштени од родитеља или старатеља;
- деца и млади који се нађу у скитњи, просјачењу;
- деца и млади жртве насиља, злостављања, занемаривања, трговине људима;
- деца и млади изложени другим социјалним ризицима.
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Члан 42.

Смештај у Прихватилиште за децу и младе реализује се издавањем упута од стране Центра за
социјални рад,

довођењем од стране службеног лица Полицијске управе и самоиницијативним

доласком.
Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег облика
заштите најдуже до 30 дана а изузетно може се продужити за још 30 дана када за то постоје
оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад и пружаоца услуге.
2.2. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Члан 43.
Прихватилиште за жртве насиља у породици обезбеђује привремени смештај лицима у
случајевима акутног стања насиља у породици, којима су по сопственој процени или по процени
надлежних државних органа угрожени безбедност, здравље и живот.
Акутно стање насиља у породици обухвата наношење или покушај наношења телесних
повреда, изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос, ограничавање
слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање, као и свако друго безобзирно
понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, саветовање
и консултације, психосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање за рад, повезивање са другим
надлежним институцијама.
Члан 44.
Смештај у прихватилиште реализује се издавањем упута од стране Центра за социјални рад,
довођењем од стране службеног лица Полицијске управе и самоиницијативним доласком .
Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања за
безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 90 дана.
2.3. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА
Члан 45.
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Прихватилиште за одрасла и стара лица обезбеђује привремени смештај, задовољавање
основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене услуге
интервенције у кризним ситуацијама за одрасла и стара лица.

Овом услугом обезбеђују се смештај, исхрана, здравствена заштита,

саветовање и

консултације, психосоцијална подршка, повезивање са другим службама у заједници.
Корисници услуге могу бити:
- бескућници, лица затечена у скитњи и просјачењу;
- егзистенцијално угрожена лица без личних докумената, дезоријентисана, без утврђеног идентитета;
- жртве трговине људима;
- лица којима је из других разлога неопходан привремени смештај.

Члан 46.
Смештај у Прихватилиште за одрасла и стара лица реализује се издавањем упута од стране
Центра за социјални рад,

довођењем од стране службеног лица Полицијске управе и

самоиницијативним доласком.
Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања за
безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 30 дана. Изузетно боравак у
Прихватилишту за одрасла и стара лица може се продужити за још 30 дана када за то постоје
оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад и пружаоца услуге.
3. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Члан 47.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид подршке
појединцима и породицама у кризи, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних
ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.

Члан 48.
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Пружалац услуга пружа информативне, правне, едукативне, саветодавне и терапијске услуге,
као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља , ван радног времена

путем

дежурства .
4. Услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја
Члан 49.
Услуге неодложних интервенција обезбеђују се кроз 24-часовну доступност Центра за
социјални рад.
Центар за социјални рад је у обавези да обезбеди услуге неодложних интервенција у складу са
критеријумима приоритета реаговања, а у сарадњи са надлежним органима и службама које се
ангажују по јасно утврђеним процедурама у разрешавању кризних ситуација.
Члан 50.
Услуге неодложних интервенција подразумевају:
- осигурање безбедног окружења за децу, одрасле и старе жртве насиља у породици
- неодложно укључивање система социјалне заштите у случајевима вршења кривичних дела
малолетника,
Члан 51.
Услуга интервентног смештаја у кризним ситуацијама пружа се: жртвама

насиља,

злостављања и занемаривања у породици, као и старим лицима, која немају адекватну породичну
бригу и услове за становање, а обрађени су за смештај у установу социјалне заштите и чекају на
реализацију истог.
Члан 52.
У зависности од процене стручних радника Центра за социјални рад, лица из претходног
члана, могу се сместити у установу социјалне заштите ,прихватилиште или хранитељску породицу
припремљену за ургентни смештај.
Члан 53.
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Интервентни смештај може трајати до 7 дана, с тим што постоји могућност продужења овог
рока на још 7 дана у изузетно компликованим ситуацијама, а по одлуци стручног тима Центра за
социјални рад.
IV ПОСТУПАК И НАЧИН НАРУЧИВАЊА И ИЗБОРА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УТВРЂЕНИХ ОВОМ ОДЛУКОМ
Члан 54.
Услуге помоћ и нега у кући, услуге

друштва за подршку особама са инвалидитетом,

привременог смештаја у прихватилиште или прихватну станицу обезбеђују се код установе социјалне
заштите која испуњава законом прописане услове односно јавном набавком.
Јавна набавка се спроводи за избор овлашћеног пружаоца, који је способан да услугу пружи
под најповољнијим условима, у складу са најбољим интересом корисника и прописаним стандардима
услуге.
Члан 55.
Услуге се наручују објављивањем јавног позива под једнаким условима и равноправним
учешћем у избору пружаоца услуге представника јавног, приватног, невладиног сектора и физичких
лица.
Са учесником поступка по јавном позиву чија је понуда најповољнија, односно учесником
који је своју понуду прилагодио захтевима наручиоца у складу са условима јавног позива и
потребама корисника, Општина закључује уговор.
Општина може закључити уговор са више учесника поступка по јавном позиву, ради
обезбеђења услуге за тражени број корисника.
Уговор између Општине и овлашћеног пружаоца услуге садржи и правила о начину плаћања,
мониторингу, извештавању, трајању, као и условима превременог раскида и продужења.
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА
Члан 56.
Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке покреће се на захтев лица, односно
његовог законског заступника или старатеља и по службеној дужности.
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Када се као носилац права појављује породица, за носиоца права одређује се један пунолетан
члан породице.
Члан 57.
Поступак за признавање права и коришћење услуга спроводи Центар за социјални рад .
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом корисника и
прописаним стандардима у социјалној заштити.
Члан 58.
Поступак за остваривање права и пружање услуга из ове Одлуке води се по одредбама Закона
о општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној заштити.
Члан 59.
О жалби на решење Центра за социјални рад, одлучује Општинско веће, у року од 30 дана.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 60.
Ревизију решења и упута о признатим правима и пруженим услугама из ове Одлуке врши,
једном годишње, надлежна Општинска управа.

Члан 61.
Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима и услугама , а на захтев
Општинског већа доставља годишње извештај о признатим правима и услугама и утрошеним
средствима.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 62.
Средства за остваривање права и пружање услуга из ове одлуке обезбеђују се у буџету
општине Ариље, учешћем корисника и лица која су у складу са законом дужна да учествују у
њиховом издржавању, од донатора и из других извора у складу са законом.
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Права утврђена овом Одлуком обезбеђују се до висине средстава планираних у буџету
општине Ариље за њихову реализацију
Члан 63.
Општина Ариље врши финансирање права и пружање услуга из ове Одлуке, у складу са
уговорима о финансирању које закључује општина , Центар за социјални рад и пружалац услуге.
Буџетом општине обезбеђују се и средства за материјалне трошкове и зараде запослених који
обављају послове везане за реализацију права и услуга социјалне заштите о којима одлучује Центар
за социјални рад.
Члан 64.
На број и структуру радника потребних за извршење послова из ове Одлуке сагласност даје
Општинско веће.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
Ближи услови, поступак и начин за остваривање права и пружање услуга утврђују се
посебним Правилницима, које доноси Општинско веће у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.

Члан 66.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима и услугама

у

социјалној заштити Општине Ариље 01-бр. 55-1/2013 ( „Сл.гласник општине Ариље” број 2/13)

Члан 67.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Ариље".
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине Ариље
01 број: 022-9/2015, 30. 12. 2015. г

Председник Скупштине
Мићун Василијевић

На основу члана 11., чланa 15в. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине
Ариље“ број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30.12. 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о локалним комуналним таксама на територији
општине Ариље 01 број 434-7/12 од 06.11.2012. године објављене у „Сл. гласнику општине Ариље“
број 10/12.

Члан 2.
Тарифни број 3. Одлуке мења се и гласи:
Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина, прописани Законом о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14) усклађују се годишњим
индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра
2014. године до 30. септембра 2015. године, тако да гласе:
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усклађени износ у динарима
1) за теретна возила


за камионе до 2t носивости.........................................................1.620,00 динара



за камионе од 2t до 5t носивости................................................2.170,00 динара



за камионе од 5t до 12t носивости..............................................3.800,00 динара



за камионе преко 12t носивости ............................................ ...5.420,00 динара
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).... 540,00 динара
3) за путнича возила



до 1.150 cm3 ...................................................................................540,00 динара



преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3.....................................................1.080,00 динара



преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3.....................................................1.620,00 динара



преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3.....................................................2.170,00 динара



преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3.....................................................3.270,00 динара



преко 3.000 cm3........................................................................... 5.420,00 динара
4) за мотоцикле

до 125 cm3.......................................................................................440,00 динара
преко 125 cm3 до 250 cm3............................................................. 650,00 динара
преко 250 cm3 до 500 cm3...........................................................1.080,00 динара
преко 500 cm3 до 1.200 cm3........................................................1.310,00 динара
преко 1.200 cm3............................................................................1.620,00 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....................................................................................440,00 динара
од 1 t до 5 t носивости.....................................................................760,00 динара
од 5 t до 10 t носивости................................................................1.030,00 динара
од 10 t до 12 t носивости..............................................................1.410,00 динара
носивости преко 12 t.....................................................................2.170,00 динара
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7) за вучна возила (тегљаче):


чија је снага мотора до 66 киловата............................................1.620,00 динара



чија је снага мотора од 66 - 96 киловата.....................................2.170,00 динара



чија је снага мотора од 96 - 132 киловата...................................2.720,00 динара



чија је снага мотора од 132 - 177 киловата.................................3.270,00 динара



чија је снага мотора преко 177 киловата.....................................4.350,00 динара
8) за радна возила, специјална адаптирана возила зе превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела....................................1.080,00 динара
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине Ариље
01 бр. 434-6/15, 30. 12. 2015. годинe
Председник Скупштине
Мићун Василијевић

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи , чл. 13.став 14. Одлуке о путевима Општине
Ариље /Сл.гласник општине Ариље бр.2/09/ и чл. 39. Статута општине Ариље /Сл.гласик општине
Ариље бр.6/08,6/10 и 45/14/, Скупштина општине Ариље на седници одржаној 31.12. 2015 године ,
доноси
ПРАВИЛНИК О
коришћењу средстава за изградњу и реконструкцију општинских путева
Члан 1.
Правилником о коришћењу средстава за изградњу и реконструкцију општинских путева ближе
се уређује начин и услови расподеле буџетских средстава

за финансирање изградње и

реконструкције општинских путева
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Члан 2.
Општински путеви I.реда финансирају се из средстава Буџета општине Ариље планираних за
те намене за текућу годину.
Члан 3.
Општински путеви II.реда финансирају се из средстава Буџета општине Ариље, који обезбеђује
66,6% средстава и средстава Месних заједница и грађана који обезбеђују 33,4% средстава.
Члан 4.
За остале – некатегорисане путеве средства се обезбеђују из Буџета општине Ариље у висини
од 50% , а средства у висини од 50% обезбеђује Месна заједница и грађани.
Члан 5.
Укупан обим расположивих средстава за изградњу и реконструкцију општинских путева
одређује се сваке буџетске године Буџетом општине Ариље.
Расподела средстава ће се вршити по редоследу подношења захтева уз доказ да су средства за
учешће Месне заједнице и грађана обезбеђена.
Члан 6.
Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Ариље
ОПШТИНА АРИЉЕ
-Скупштина општине01 број 344-3/2015, 31.12.2015 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мићун Василијевић

На основу члана 192 став 5 Закона о спорту, члана 32. 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 32. седници одржаној 30. 12.2015. године, донела је
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 2016. – 2018. ГОДИНУ
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ У СПОРТУ
У ОПШТИНИ АРИЉЕ
Институционални механизми који постоје у општини Ариље, а задужени су за одржавање
система спорта су, пре свега, Општинско веће и члан Већа задужен за спорт, Спортски савез општине
Ариље и Дирекција за изградњу општине Ариље. Између осталог, ови институционални механизми
имају задатак да иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја спорта,да
иницирају и учествују у писању локалних акционих планова, да прате њихово остваривање и да
брину о спортској инфраструктури.
Спортски савез општине Ариље разматра и решава питања од значаја за развој спорта кроз
Одлуку о финансирању спорта и физичке културе из буџета општине Ариље, Правилник о
финансирању у области спорта и физичке културе и Правилник о категоризацији спортских
организација(клубова и удружења) у општини Ариље. Савез своје активности спроводи кроз редовне
и посебне програме на основу јавног позива,где конкуришу сви клубови са територије општине
Ариље.
Дирекција за изградњу општине између осталог се бави обезбеђењем услова и задовољавања
потреба грађана у области спорта и физичке културе. Предузеће управља спортско–рекреативним
објектима,а управљање подразумева њихово одржавање,обнављање и унапређење, све у циљу
развијања успешног пословања у пружању услуга највиших стандарда у области спорта.
КОНТЕКСТ
ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
У насељу Ариље живи 6763 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи
35,2 година (34,3 код мушкараца и 36,0 код жена). У насељу има 2161 домаћинство, а просечан број
чланова по домаћинству је 3,12.
Ово насеље је скоро у потпуности насељено Србима , а у последњих неколико пописа у другој
половини XX века примећен је константан значајан пораст у броју становника.

Ариље настаје у другој половини десетог века као мало насеље на римском путу од Пожеге
доИвањице. Тада се звало Моравице по реци Моравица на којој се налази. У истом том периоду
избеглице из Ларисе донеле су мошти светог Ахилија (по коме је насеље касније добило име) на
место данашње цркве. Сава Немањић, Свети Сава, године 1219. одредио је арињски манастир за
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ценатар моравичке епископије. Током Велике сеобе Срба у седамнаестом веку Ариље и околина
остали су пусти. Ново становништво доселило се са простора Херцеговине и Црне Горе. Значајан
догађај за Ариље било је проглашење за варошицу 23. октобра 1880. године од стране кнеза Милана
Обреновића.
Природа је ово подручје наградила чистим водама, богатим и атрактивним шумским
пределима, па се овај крај убраја у најздравије и најчистије средине у Србији. Тако очувана средина
пружа изванредне услове за производњу здраве хране. Највећи дар природе представља обиље чисте
и веома квалитетне воде. Бистре планинске речице и потоци пресецају територију целе општине,
погодне су за водоснабдевање, гајење рибе, али није занемарљив ни њихов хидроенергетски
потенцијал. Систем за водоснабдевање «Рзав» у Ариљу, водом за пиће снабдева око 300.000
становника Србије у 5 општина, а реална је и могућност флаширања воде за пиће на многим врелима
у општини.
Ариље је данас пријатно и живописно мало место са великим туристичким потенцијалом. У селу
Висока, 34 км од Ариља, налази се бања чија вода извире у самом кориту реке. Температура воде је
28 Ц, а искуство говори да лечи болести костију, срчане тегобе, живце и побољшава вид. На граници
између села Брекова и Добрача, у кањону реке Пањице налази се улаз у атрактивну Водену пећину,
чије бројне тајне још нико није у потпуности испитао. Идеално место за одмор и рекреацију је мотел
"Млинарев сан" саграђен недалеко од центра града, на обали Рзава. Поред обала Рзава налази се више
пријатних и скровитих плажа.
Општина Ариље, као најмања са 5,7% територије, по оствареном степену економског развоја налази
се на трећем месту у односу на свих 10 општина Златиборског округа. Ариље својим економским
потенцијалом доприноси формирању народног дохотка округа у просеку са 10%. Овакав резултат
последица је дубоко укорењене традиције приватног предузетништва на територији општине.
Податак да у нашој општини активно послује око 1100 приватних радњи и предузећа довољно говори
о предузимљивости и вредноћи Ариљаца. Ариљска привреда је претежно производно-прерађивачка,
врло разноврсна и није уско специјализована, прилагодљива је условима тржишта и са повољном
власничком структуром (завршена приватизација друштвеног сектора). Доминантне привредне гране
су пољопривреда и прерађивачка индустрија (текстил, прерада дрвета, металопрерада). У региону су
познати текстилни производи из Ариља, са заштићеним жигом квалитета "Ариљски текстил".
Ариље је у свету препознатљиво по производњи ситнојагодастог воћа, нарочито малине, па се често
назива и светском престоницом малине. Гајењем малине се у нашој општини бави готово целокупно
становништво. Преко 5.000 малих фабрика под ведрим небом произведу годишње око 20 милиона
килограма малине и доносе општини значајна девизна средства. Овде је највећа концентрација засада
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на свету, највећа хладњача за замрзавање воћа у Европи ("Земљорадничка задруга Ариље"), овде је
постигнут појединачни рекорд у производњи малине (44.763 кг по хектару), овде пракса ствара
теорију... Малина је препородила ариљски крај, зато су јој Ариљци подигли споменик. Општина има
компаративне предности за производњу и другог воћа, пре свега шљиве и јабуке.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У ОПШТИНИ АРИЉЕ
СПОРТСКИ КЛУБОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

У општини Ариље постоје 16 спортских клубова, који су регистровани у Спортском савезу
општине Ариље. Клубови – чланови савеза су:
1. Фудбалски клуб „ Будућност”

Ариље

2. Рукометни клуб „Ариље”

Ариље

3. Кошаркашки клуб „Клик”

Ариље

4. Омладински кошаркашки клуб „Ариље”

Ариље

5. Одбојкашки клуб „Будућност-Нец”

Ариље

6. Мото клуб „Ере”

Ариље

7. Стрељачки клуб „Милосав Вујовић

Ариље

8. Клуб борилачких спортова “Lin Kugi”

Ариље

9. Карате клуб „Ариље”

Ариље

10. Шаховски клуб „Ариље”

Ариље

11. Клуб спортског риболова „Пловак”

Ариље

12. Општинска организација спортских риболоваца „Рзав“ Ариље
13. Савез за рекреативни спорт

Ариље

14. Друштво педагога физичког васпитања

Ариље

15. Одбојкашки клуб „Ариље”

Ариље

16. Аеро клуб „Радошево“

Радошево

АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У ОПШТИНИ АРИЉЕ
ПРЕСЕК СТАЊА СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ АРИЉЕ
Страна 32 oд 61

31. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 10

Анализа стања у спорту и физичкој култури општине Ариље обухвата квалитетан и масован
спорт, стање и искоришћеност спортских објеката и начини обезбеђивања средстава за рад спортских
организација.
У протеклом периоду развој спорта и физичке културе и улагања су адекватно пратила развој
наше општине.
Општина је пренела надлежност развоја спорта и физичке културе на територији општине
Ариље пренела Спортском савезу општине Ариље и Дирекцији за развој општине.
На територији општине делује 16 спортских организација које су удружене у Спортски савез
општине Ариље.
КВАЛИТЕТАН СПОРТ
Приметан је проблем одливања, односно преласка најквалитетнијих спортиста у веће средине,
што директно утиче на резултате клубова. То је, пре свега,због наставка школовања
и,евентуално,бољих услова рада у другим клубовима. И поред тога можемо бити задовољни
оствареним резултатима.
МАСОВНИ ОБЛИЦИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА
Ове активности се у општини Ариље спроводе кроз ОСИУРС, МОСИ игре, а учествује се и на
републичким такмичењима, затим, кроз спортска удружења и организације, док се такмичења у
оквиру РСИ већ дуже време неорганизују.
У сеоским срединама има такмичења и турнира (стони тенис, шах, народни вишебој), које
помаже локална самоуправа преко Спортског савеза општине Ариље.
Креирани су и реализовани нови спортски садржаји и програми: „Спорт на улици” и „Тројка
из блока“.
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ – СТАЊЕ И ЊИХОВА ИСКОРИШЋЕНОСТ
Имајући у виду развијеност и потребе спорта и физичке културе у општини, број
ифункционалност објеката можемо сматрати задовољајућим.
На територији општине,у функцији спорта и физичке културе, су 15 спортска објекта и то:
- Спортски центар (један травнати фудбалски терен, два помоћна терена, „мини – пич“
терен, терен за кошарку и терен за одбојку.
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- Стрељана (4 пуцачка места);
- Просторија за шаховски клуб;
- Терен за мале спортове у приградском делу Церове, Вирово, Вране и Поглед;
- Спортске сале (3) у основним школама;
- Фудбалски терени у селима (1);
- Објекти за мале спортове у Латвици;
Спортске сале основних школа, спортске организације користе за рад и такмичења бе-сплатно.
Спортску халу за тренинге и одигравање првенствених утакмица користе одбојкашки,
рукометни и кошаркашки клубови. Истовремено, поред одржавања тренинга клубова, хала је на
располагању и грађанству за све облике рекреације.
ФИНАНСИРАЊЕ И НАЧИНИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Финансирање клубова, друштава и савеза највећим делом је из буџета општине Ариље, а
спортске организације су се окренуле и сопственим изворима финансирања путем спонзорстава,
донаторства, чланарина и друго. Преко буџета се финансира редовна делатност спортских
организација, трошкови коришћења сала и учешће у одржавању и инвестицијама за даљу изградњу
спортских објеката.
Последње три године и улагања, пре свега, у инфраструктуру дају нам за право да у нашој
средини спорт и физичка културасве више хватају корак са срединама које су то урадиле пре нас.
Клубови се углавном финансирају средствима из буџета, путем спонзорства, донаторства и
сопственим приходима.
Спортске организације не би требало да се ослањају искључиво на буџетска средства, већ би
требало да покрену јаку маркетиншку кампању како би привукли што већи број спонзора, што бина
крају довело до већег броја извора финансирања. Велики проблем је што у општини Ариље нема
медијскеподршке (телевизија) где би се радило на популаризацији спорта. Тиме би се могли
остваривати додатни приходи од маркетинга, спонзорства, продаје улазница и сувенира и лакше
придобити друштвено одговорне фирме за улагање у спорт.
Финансирање спорта мора бити систематски спровођено, правно утемељено, транспа- рентно,
економски рационално и друштвено оправдано.
Рад Спортског савеза општине Ариље, наком основања 2014. године,у потпуности је дао
очекиване резултате и то је у многоме утицало на статус спорта и физичке културе у нашој општини.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТИСТА
Здравствена заштита спортиста је обавезна за сваког спортисту који се такмичи или се излаже
посебним физичким напорима. Прегледима којима се утрђује здравствена способност спортиста,
такмичара, одређује се стање здравља, оцењује психофизичка способност у односу на захтеве
појединих спортских грана и дисциплина, као и општи утицај физичке активности на организам и
обезбеђује адекватна селекција у спорту на основу утврђених предиспозиција у којој се може
очекивати највећи успех.
Циљеви утврђивања здавствене способности спортиста за учешће на такмичењима су очување
и унаређење здравља спортиста, правилно усмерење у спорту, превенција обољевања, повређивања и
других поремаћаја здравља и инвалидности током бављења спортом.
Један од главних циљева је детекција и превенција изненадне срчане смрти на терену, чији
узрок мозе бити различите етиологије (ХКМ, АДДК, Бругада синдром итд). Полазећи од тога да
локална заједница има суштински заначај за промоцију спорта и очување здравља спортиста,треба
очекивати улагања у савремену опрему, тј. набавку ергобицикла, како би било могуће обављање
теста оптерећења са континуираним праћењем ЕКГ.
Према правилнику за утврђивање здравствене способности спортиста, објављеном у
„Службеном гласнику“ бр.15/2012 од 2. марта 2012. године, преглед се мора обавити два пута
годишње,а трошкове сносе клубови. Према анализи тренутног стања и важности спортске медицине
у заштити здравља спортиста свих категорија у процесу тренинга и тамичења, неопходно је утврдити
мере које ће олакшати доступност медицинске дијагностике, и да све услугебуду бесплатне за
такмичаре свих узраста, почевши од школскогпа све до врхунског спорта.
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ СПОРТ ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ОДГОВОРНА БУЏЕТ + ИЗВОР
ПРЕТПОСТАВКЕ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ИНСТИТУЦИЈА СИНАНСИРАЊА

Приоритет 1/Општи циљ из стратегије: Унапређен школски спорт
Посебан циљ 7.1.1.2: Повећан број спортских секција
и других ваннаставних спортских и рекреативних
активности у оквиру школског спорта
% школа које
Мера 7.1.1.2.1: Повећање броја школских секција има
повећан
Годишњи
базичних спортова (атлетика, пливање, гимнастика)
број секција
извештај школа,
Спортски
савез
20 % школа које имају повећан број секција
општине
број
ученика
број ученика који учествује у реализацији секција који учествује
у реализацији
повећан за 10 – 15%
секција

Обучен и стручан
кадар;
Мотивација;
Одговарајућа
школска спортска
Инфрастуктура и
Одговарајући
реквизити

Годишњи
Активност 7.1.1.2.1.1: Едукација професора физичког Број професора извештај школа, Мотивација
и
васпитања
поштовање
који је успешно сертификати,
завршио обуку Спортски
савез законских обавеза
10% професора који су успешно завршило обуку
општине
Активност 7.1.1.2.1.2: Израда плана коришћења Број школа које
урадиле
школских сала за секција увршћен у школски развојни су
план
план
коришћења
школских сала,
30% школа које су урадиле план коришћења поред
школских сала
постојећих

Годишњи
извештај школа,
Контрола
Годишњи
извештај школске санкција
управе, Спортски
савез општине

Школе
Школска управа
Буџет
Спортски
општине

савез

Буџет,
Школе,
Министарство
Школска управа,
просвете, науке и
Спортски савез
технолошког
општине
развоја

Школе
+ Школска управа
Спортски савез
општине
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ОБЛАСТ: СПОРТ ЗА СВЕ И СПОРТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ
ЦИЉЕВИ,
АКТИВНОСТИ

МЕРЕ,

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈА ФИНАНСИРАЊА

Приоритет 2/Општи циљ из стратегије: 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима
становништва посебно деце, младих, жена и особа са инвалидиетом
Посебан
циљ
7.2.1.1:
Подстакнута и ојачана свест о
важности редовне физичке
активности
Мера 7.2.1.1.1: Промоција
здравог начина живота кроз
акције и манифестације које
подстичу редовну физичку
активност као животни стил.

Активност
7.2.1.1.1.1:
Организовање
акција
и
манифестација
и
оспособљавање стручног кадра
за спровођење рекреативних
програма

Број
акција
и
манифестација које су
презентоване на свим
нивоима
(локал,
покрајина, држава)
Број клубова који су
основали
рекреативне
секције
Број
акција
и
манифестација које су
презентоване на свим
нивоима
(локал,
покрајина, држава) и број
оспособљавање стручног
кадра
за
спровођење
рекреативних програма

Посебан
циљ
7.2.1.2:
Унапређење услова за развој
спорта
за
особе
са
инвалидитетом
Мера 7.2.1.2.1: Популаризација Број
особа
и промоција
инвалидитетом који

Извештаји
спортских
организација
удружења

Спортски
савез
општине
Спроведене 3 акције:
Клубови чланице
“Дани изазова”, “Корак
Спортског савеза Буџет
И у спорт”, “За срећније
општине
и
детињстo”
Дирекција
за
изградњу

Мотивисани грађани/ке,
Извештаји
број већ оспособљеног
Спортског савеза и стручног
кадра
за
Општине Ариље
спровођење
рекреативних програма

са Општина
се Спортски

Спортски
општине,
Дирекција
изградњу

Ариље, Адекватна
спортска Спортске
савез инфраструктура,
организације

савез
за

Буџет

Буџет + донатори
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ЦИЉЕВИ,
МЕРЕ,
ПОКАЗАТЕЉИ
АКТИВНОСТИ
значаја бављења спортом особа баве спортом
са инвалидитетом

Активност
7.2.1.2.1.1:
Подизање
капацитета
спортских организација за
развој и спровођење програма
намењеих
особама
са
инвалидетом(до 100 особа)
Посебан
циљ
7.2.1.3:
Унапређење услова за развој
спорта у сеоским срединама и
радничке спортске рекреације
Мера 7.2.1.3.1: Спровођење
такмичења
у
оквиру
Олимпијских сеоских игара
Србије и Радничко спортских
игара
(800 учесника + 100 учесника)
Активност
7.2.1.3.1.1:
Повећање броја програма из
области спортске рекреације у
сеоским
срединама
и
рекреације радничког спорта
(6 + 3)
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ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
општине
и
Дирекција
за
изградњу

ПРЕТПОСТАВКЕ
адекватни
спортски
реквизити, мотивисани
и едуковани кадрови,
мотивисане особе са
инвалидитетом

Адекватна
спортска
Број
спроведених
инфраструктура,
Извештаји клубова,
стручних семинара
адекватни
спортски
удружења
о
реквизити, мотивисани
спроведеним
Број
сертификованих
и едуковани кадрови,
програмима
тенера
мотивисана лица са
инвалидитетом

Општина
Ариље,
Број особа који учествују Спортски
савез
у такмичењима у оквиру општине, Дирекција
ОСИС и РСИ
за
изградњу
и
Синдикати

Број
програма

спроведених

Општина
Спортски
општине

ОДГОВОРНА
БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈА ФИНАНСИРАЊА

Општина Ариље,
Спортски
савез
општине,
Дирекција
за Буџет и донатори
изградњу,
спортски клубови
и удружења

Општина Ариље,
Организација
Спортски
савез
такмичења ОСИС и
општине, Месне Буџет +предузећа
РСИ на општинском
заједнице
и
нивоу
предузећа

Адекватна
спортска
инфраструктура,
Ариље,
адекватни
спортски
савез
реквизити, мотивисане
Месне
заједнице
и
предузећа

Општина Ариље,
Буџет
Спортски
савез
Синдикалне
општине, МЗ и
организације
предузећа

+
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Број 10

ОБЛАСТ: ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТАН СПОРТ ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ
ИЗВОРИ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Приоритет 3/Општи циљ из стратегије: 7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и
стварање услова за развој професионалног спорта
Посебан циљ 7.3.1.2.: Стварање услова
за одржавање и даље постизање
врхунског спортског резултата
Учешће екипа у
навишим
степенима
такмичења, наступ
Обезбеђени услови за
екипа
у Извештај
гранских
одласке и учешћа на
Мера 7.3.1.2.1: Остваривање врхунских међународним
савеза о учешћима и
државним
и
резултата
такмичењима
и пласману екипа, као и
међународним
број
медаља освајачима медаља
такмичењима
појединаца
на
медјународним и
државним
такмичењима
средстава
Активност 7.3.1.2.1.1: Обезбеђивање Износ
који се опредељује
Средства опредељена
средстава за квалитетне турнире и
Буџет општине
за
турнире
и
у буџету
званична такмичења
такмичења
Активност
7.3.1.2.1.2:
Стварање Број
Обезбеђени услови за
репрезентативаца и повећање учешћа на репрезентативаца Извештај
гранских одласке на државна и
и број учешћа на
међународним
такмичењима
и
савеза
међународна
међународним
такмичења
камповима
такмичењима
Број
и Извештаји са одржаних Одржавање семинара
Активност 7.3.1.2.1.3.: Учешће на
кредибилитет
семинара – Спортски који
се
баве
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ОДГОВОРНА
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈА ФИНАНСИРАЊА

Општина Ариље,
Спортски савез Буџет + донатори
општине

Општина Ариље,
Буџет + донатори
Спортски савез
Општина Ариље,
Спортски савез Буџет + донатори
општине
Спортски савез

Буџет + спортске
организације
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ
стручним
семинарима
врхунског спорта

у

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
савез општине

ПОКАЗАТЕЉИ

области похађаних
семинара,
учесника
семинарима

Број 10

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈА ФИНАНСИРАЊА

врхунским спортом

број
на

ОБЛАСТ: СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ
ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Приоритет 4/Општи циљ из стратегије: 7.4.1: Развијена и унапређена инфраструктура
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Посебан циљ 7.4.1.1: Успостављена
потпуна база података, односно
евидентирано и евалуирано постојеће
стање спортске инфраструктуре
Мера 7.4.1.2.1: Формирање базе
података спортских објеката до краја
2016. Године
Комплетирана база података
Полазно стање: 90% евидентираних
објеката или 53 евидентирана
спортска објекта
Активност 7.4.1.2.1.1: Прикупљање
података и евидентирање спортских
објеката
% евидентираних објеката
Полазно стање: 90% евидентираних
објеката
Активност 7.4.1.2.1.2: Ажурирање
Ажурирана база
базе података на годишњем нивоу

ПРЕТПОСТАВКЕ

Wеб
страница
Спортског савеза Стручни кадар;
општине
и
Општине Ариље

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Општина Ариље и
Спортски
савез
општине

Стручни кадар;
Општина Ариље;
Извештај о обиму Сарадња власника Спортски
савез
прикуљене
спортскх објеката општине;
документације
са
Општином Власници
Ариље
спортских објеката
Општина Ариље и
Wеб
страница
Спортски
савез
Спортског савеза Обезбеђен кадар
општине у сарадњи
општине
и за ажурирање
са
власницима
Општине Ариље
спортских објеката
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ
Активност
7.4.1.2.1.3:
Правно
регулисано коришћење повећаног
броја
спортских објеката
са
адекватним планом коришћења
(5 мапираних спортских објеката са
израђеним планом коришћења)
Посебан циљ
7.4.1.2: Системски
планирана,
реконструисана
и
изграђена спортска инфраструктура

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Годишњи извештај
о стању и броју
Број мапираних спортских спортских објеката
објеката
са
израђеним који
су
планом коришћења
систематски
сложени
по
приоритетима
ПОКАЗАТЕЉИ

Број 10

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Стављање
у Општина Ариље;
функцију
Спортски
савез
спортских
општине;
објеката, који се Дирекција
за
тренутно
не изградњу,
користе
Школске установе

Општина Ариље;
Стручни кадар;
Спортски
савез
Доступна опрема; општине;
Мера
7.4.1.2.1:
Креирање
и
Годишњи извештај
Израда
Пројектних
Обезбеђена
Дирекција
за
спровођење програма одржавања И
израђених
документација
за
шест
средства;
изградњу,
развоја повећаног броја спортских
пројеката
по
спортских објеката
Испуњени
сви Туристичка
објеката
приоритетима
предуслови
за организација
имплементацију општине
Активност 7.4.1.2.1.1: Израда фазног
програма адаптације, реконструкције Систематски
посложени
постојећих и изградње нових план израђених Пројеката
спортских објеката
Израда
пројектне
документације
атлетске
стазе на Стадиону ФК
Активност 7.4.1.2.1.2: Спровођење
“Будућност”
до
2018.
фазног адаптације, реконструкције
године.
постојећих и изградње нових
спортских објеката
Израда
документације

Годишњи извештај
Општине Ариље и
Спортског савеза
општине

Благовремено
Општина
припремљена
Спортски
планска
и општине
Годишњи извештај
пројектно
Атлетски
Општине Ариље и
техничка
Србије
Спортски
савез
документација;
општине
Обезбеђена
пројектне
финансијска
Општина
за
средства;
Спортски

Ариље; Буџет и Атлетски
савез савез Србије
и
савез
Буџет + донатори
Ариље;
савез
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ
бициклистичке стазе на
планини
Голубац
(Милошевића
воде
и
Клокоч) до 2018. године
Израда идејног пројекта
затвореног базена до 2018.
године.
Адаптација
школских
терена на сеоском пордучју
до 2018. године
Израда
пројектне
документације за балон салу
при
Гимназији
„Свети
Ахилије“ до 2018. године
Израда
пројектне
документације два тениска
терена у оквиру стадиона
ФК „Будућност“ до 2018.
године

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Број 10

ПРЕТПОСТАВКЕ
Благовремено
спровођење
јавних набавки

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ
општине
и ТО општине

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
Буџет и ФСС

Општина Ариље, Буџет+донатори
Спортски
савез
општине
и
Туристичка
организација
општине
Буџет
Општина
Спортски
општине

Ариље,
савез Буџет

Општина Ариље,
Спортски
савез
општине,
Буџет+донатори
Дирекција
за
иградњу
Општина
Спортски
општине

Ариље,
савез Буџет+донатори+
Република србија

Израда
пројектне
документације за изградњу
затвореног стрелишта до
2018. године.

Општина
Спортски
општине

Израда
пројектне
документације за рафтинг

Општина

Ариље,
савез Буџет+донатори
+ Рафтинг савез
Србије
+
Туристичка
Ариље, организација
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

Број 10

ПРЕТПОСТАВКЕ

стазу на реци Моравици.

ОДГОВОРНЕ
БУЏЕТ + ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА
Спортски
савез општине Ариље
општине

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 65 – 5/2015, 30.12.2015. године

Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић
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Број 10

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, разматрала је
Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2016. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље за 2016. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље
за 2016. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под
бројем 287/2015, на седници одржаној дана 26. 11. 2015. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 37/2015, 30. 12. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), a у
вези са чланом 18. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/2012), члана 36. и
37. Одлуке о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 1/06) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине
Ариље" број 6/08 и 6/10),

31. децембар 2015. године
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Број 10

Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30.12. 2015. године, разматрала је Одлуку
Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље о именовању директора и донела

РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље о разрешењу директора и
именовању вршиоца дужности директора

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље, број 283/2015 од 26.10.2015. године, којом се предлаже:
1. Да се разреши дужности директор ЈП „Рзав“ Ариље Љубо Лазовић, због испуњења услова за
старосну пензију
2. Да се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на
6 месеци, именује, Владимир Петровић дипломирани електроинжењер из Ариља.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 35/2015, 30.12. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010 ),
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Број 10

Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, разматрала је
Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом
Дубоко" Ужице за 2016. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Дубоко" Ужице за
2016. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар
за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2016. годину, који је донео Управни одбор Јавног
комуналног предузећа "Дубоко" под бројем
92/ 6, на седници одржаној дана 03. 12. 2015. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 38/2015, 30. 12. 2015. године
Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, разматрала је
Програм пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље за 2016. годину, и донела
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног Предузећа
«Дирекција за изградњу" Ариље за 2016. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље
за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем
344/2015, на седници одржаној дана 14. 12. 2015. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 40/2015, 30. 12. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, разматрала је План
зимског одржавања на општинским путевима и градским улицама општине Ариље за 2016. годину, и
донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План зимског одржавања на општинским путевима и градским
улицама општине Ариље за 2016. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План зимског одржавања на општинским путевима и градским
улицама општине Ариље за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција
за изградњу» Ариље под бројем 344/2015, на седници одржаној дана 14. 12. 2015. године,

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-43/2015, 30. 12. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010 ),
Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, разматрала је
Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2016. годину и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за
2016. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за
2016. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зелен" под бројем 96/9- 5,
на седници одржаној дана 17. 12. 2015. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023- 41/2015, 30. 12. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама («Службени гласник РС» број 111/09 и
92/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), 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 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације
за територију општине Ариље

I
МЕЊА СЕ тачка II Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Ариље, 01
број 112-123/12 од 30. 08. 2012. године, 01 број 112-104/13 од 15. 11. 2013. године, 01 број 112- 79/15
од 20. 03. 2015. године и 01 број 112-112/2015 од 14. 10. 2015. године и гласи:
“II
Командант Штаба за ванредне ситуације је Зоран Тодоровић, председник општине
Ариље.
Заменик комаданта Штаба је Бранко Вукајловић, заменик председника Општине.“

II
МЕЊА СЕ тачка III 2. Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Ариље, 01
број 112-123/12 од 30. 08. 2012. године, 01 број 112-104/13 од 15. 11. 2013. године, 01 број 112- 79/15
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од 20. 03. 2015. године и 01 број 112-112/2015 од 14. 10. 2015. године тако да уместо „2. Мирослав
Миливојевић, председник Скупштине општине“ гласи:
„ 2. Мићун Василијевић, председник Скупштине општине“.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-173/2015, 30. 12. 2015. године
Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 127/09),
члана 7. Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Ариље («Службени гласник општине
Ариље», број 10/2012), и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље»,
број 6/2008 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 32. седници, одржаној 30. 12. 2015. године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Ариља

I
Разрешавају се чланови Управног одбора Туристичке организације општине Ариље :
Наташа Јовановић
Михаило Маричић
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II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Туристичке организације
општине Ариље:
1. Милош Исаковић из Погледи
2. Тања Виторовић из Ступчевића

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општинеАриље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-174/2015, 30. 12. 2015. године
Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 127/09), и
члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље», број 6/2008 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 32. седници, одржаној 30. 12. 2015. године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке Ариље

I
Разрешавају се чланови Управног одбора Народне библиотеке Ариље представници локалне
самоуправе:
- Милан Јаковљевић
- Весна Аћимовић

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Народне библиотеке Ариље:
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1. Весна Ненадић из Ариља
2. Иван Радељић из Ариља

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општинеАриље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-177/2015, 30. 12. 2015. године

Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08
и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе „Ариље“Ариље

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Предшколске установе
„Ариље“, представници оснивача:
Марина Марјановић,
Нада Ћаћић,
Миодраг Радојевић.
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II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске установе
„Ариље“, као представници јединице локалне самоуправе:

1.

Весна Маслар из Ариља

2. Слободан Недељковић из Вирова
3.

Радомир Василијевић из Ариља

III
Члановима Управног одбора из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата чланова
Управног одбора Предшколске установе „Ариље“, именованих Решењем Скупштине општине Ариље
01 број 112-103/2012 од 16. 7. 2012. Године

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.

V
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-172/2015, 30. 12. 2015. Године
Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана
54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09, 52/11 и
55/13) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08,6/10 и
5/14),
Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе " Бреково“ у Брекову

I
Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ „ Бреково“ у Брекову:
представници јединице покалне самоуправе:
- Ђукић Сретен
- Јовичић Свето
- Ђоковић Мишо
представник запослених:
- Горан Ичелић,професор географије

II
За чланове Школског одбора Основне школе “ Бреково“ именују се
представници јединице локалне самоуправе:
- Милан Пајовић
- Жикица Василијевић
- Бошко Лукић
Представник запослених:
Зорица Савић, професор разредне наставе

III
Члановима Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског одбора именованог решењем
СО-е Ариље 01 број 112-59/2014 чији мандат тече од 01. 08. 2014. године.

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.

V
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику општине
Ариље”.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-171/2015, 30. 12. 2015. године
Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09,
52/11 и 55/13и 68/15) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број
6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Средње школе "Свети Ахилије" у Ариљу

I
Разрешавају је дужности чланова Школског одбора Средње школе „Свети Ахилије“ у Ариљу
представници јединице локалне самоуправе:
-

Димитријевић Видомир

-

Поклопић Драгана

-

Луковић Марија
II

За чланове Школског одбора Средње школе "Свети Ахилије" у Ариљу именују се
представници јединице локалне самоуправе:
- Булатовић Дејан из Погледи
- Ремовић Душко из Ариља
- Драшковић Јелена из Ариља
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III
Члановима Школског одбора из тачке II овог решења мандат траје до истека мандата
Школског одбора именованог решењем СО Ариље 01 број
112-45/14 од 16. 06. 2014. године, чији мандат тече од 01. 08.2014. године.

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.

V
Ово Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-170/2015, 30. 12. 2015. године
Председник Скупштине општине
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број
6/08,6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе " Јездимир Трипковић“ у Латвици

I
Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ „Јездимир Трипковић“ Латвица представници
јединице покалне самоуправе:
-Јојић Танасије
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-Обрадовић Горица
- Брајковић Славица

II
За чланове Школског одбора Основне школе Јездимир Трипковић“ Латвица именују се представници
јединице локалне самоуправе:
- Миодраг Николић из Ступчевића
- Јермија Миливојевић из Трешњевице
- Весна Видић из Богојевића

III
Члановима Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског одбора именованог решењем
СО-е Ариље 01 број 112- 58/2014, чији је мандат почео да тече од 01. 08. 2014. године.

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.

V
Ово Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље”.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 168/2015, 30. 12. 2015. године

Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана
54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09, 52/11 и
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55/13) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и
5/14),
Скупштина општине Ариље, на 32. седници одржаној 30. 12. 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе "Стеван Чоловић" у Ариљу

I
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Основне школе „Стеван Чоловић“ Ариље
представници јединице локалне самоуправе:
Љубиша Грковић
Драган Павловић
Јасмина Стевановић
представници родитеља:
Ненад Вранешевић и
Раде Јовичић

представник запослених:
Славица Радовић.
.
II
За чланове Школског одбора Основне школе "Стеван Чоловић" у Ариљу именују се:
представници јединице локалне самоуправе
- Љубинко Тодоровић из Ариља
- Милован Пјевовић из Ариља
- Радован Јаковљевић из Ступчевића
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представници родитеља
- Мира Младеновић
- Миљко Mићовић
представник запослених:
- Вера Исаиловић

III
Члановима Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског одбора именованог решењем
СО Ариље 01број 112-44/2014 од 16. 06. 2014. године.

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.

V
Ово Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље”.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-169/2015, 30. 12. 2015. Године

Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основучлана 52. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС” број 72/09,81/09,
64/10, 24/11, 121/12,42/13, 50/13,98/13, 132/14 и 145/14) члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 127/09), и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље», број 6/2008 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 32. седници, одржаној 30. 12. 2015. године, донелa је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Комисије за планове општине Ариља

I
Разрешава се Ирена Мијаиловић дужности члана Комисије за планове општине Ариље .

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за планове општине Ариље Зоран Чемерикић из Ариља,
дипломирани грађевински инжењер.

III
Мандат чланa Комисије из тачке 1. ово Решења траје до истека мандата Комисије за планове
општине Ариље именоване Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-85/12 од 16. 7. 2012.
године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општинеАриље”.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-175/2015, 30. 12. 2015. Године

Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 127/09), члана
3. и 4. Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима («Службени гласник
општине Ариље» број 3/11 и 11/14) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље», број 6/2008 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 32. седници, одржаној 30. 12. 2015. године, донелa је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању Комисије за финансијску поршку успешним ученицима и
студентима

I
Разрешавају се председник и заменик председника Комисије за финансијску подршку успешним
ученицима и студентима именовани решењем СО Ариље 01 број 112-113/15 од 14. 10. 2015. године :
- Славомир Марковић и
- Раденко Сарић.

II
ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за финансијску подршку успешним ученицима и студентима:

-

Председник

Бобан Стовраговић из Миросаљаца
-

Заменик председника

Данијела Брајковић из Ариља

III
Мандат председника и заменика председника Комисије из тачке II овог решења траје до истека
мандата Комисије за финансијску подршку успешним ученицима и студентима именоване решењем
СО ариље 01 број 112-89/2012 од 16. 07. 2012. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општинеАриље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-176/2015, 30. 12. 2015. године

Председник Скупштине општине,
Мићун Василијевић
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