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

чланa 69.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), и члана 39. 

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

 Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 30. 03.  2018. године, 

разматрала је Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2017. годину, и донела 

  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП 

"Рзав" Ариље за 2017. годину 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног 

предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2017. годину који је усвојио  Управни одбор 

Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" својом Одлуком број 458/2018, на седници 

одржаној дана 22. 02. 2018. године. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 10/2018, 30. 03. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

                         Драгиша Терзић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/07), члана 20. и 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 

број 6/08, 6/10 и 5/14), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 30. 03. 2018. године, 

разматрала је Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад у Ариљу 

за 2017. годину, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о раду и Финансијског извештаја Центра за 

социјални рад у Ариљу 

за 2017. годину 

 

I 

 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад 

у Ариљу за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу 

Одлуком број 55100-26/18-1, на седници одржаној дана 28. 02. 2018. године. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 022-4/2018, 30. 03. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

                          Драгиша Терзић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/07), члана 19. и 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 

број 6/08, 6/10 и 5/14), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 30. 03. 2018. године, 

разматрала је Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад у Ариљу за 2018. 

годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план  Центра за социјални рад 

у Ариљу за 2018. годину 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални 

рад у Ариљу за 2018. годину које је донео Управни одбор Центра за социјални рад у 

Ариљу под бројем 55100-26/18-2 на седници одржаној дана 28. 02. 2018. године и бројем 

55100-12/18-1 на седници одржаној дана 30. 01. 2018. године. 

II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 022-4/2018, 30. 03. 2018. године 

 

 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

                        Драгиша Терзић 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), 

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

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

 Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 30. 03. 2018. године, 

разматрала је Финансијски извештај са извештајем о пословању Јавног комуналног 

предузећа „Зелен“ Ариље за 2017. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Финансијски извештај са извештајем о пословању Јавног 

комуналног предузећа „Зелен“ Ариље за 2017. годину 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски извештај са извештајем о пословању Јавног 

комуналног предузећа „Зелен“ Ариље за 2017. годину који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „Зелен“ својом Одлуком број 99/2-2, на седници одржаној 

дана 16. 03. 2018. године. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 400-86/2018, 30. 03. 2018. године 

 

 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

                         Драгиша Терзић 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), 

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

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

  

Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 30. 03. 2018. године, разматрала је 

Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2017. годину 

Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље  и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским 

извештајима за 2017. годину Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским 

извештајима за 2017. годину Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље, коју је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“ под бројем 99/2-3 , на седници 

одржаној дана 16. 03. 2018. године. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 400-86 /2018, 30. 03. 2018. године 

 

 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

                       Драгиша Терзић 
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Сл. Гласник РС „ Бр. 68/2015) члана 2.тачка 7. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 

систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017 годину 

(Службени гласник РС 61/2017), Одлуке о оснивању установе Библиотека Ариље„ 

Установе за  библиотечко – информативну делатност и културни туризам ( Службени 

гласник општине Ариље 21/ 2017) и члана 39. Статута Општине Ариље („Сл. гласник 

Општине Ариље„ бр. 6/08,6/010, 5/14 ),  

              Скупштина општине Ариље, на 16.  седници одржаној  30. 03. 2018. године, 

донела је  

 

Одлуку о измени Одлуке 

о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у 

систему локалне самоуправе  општине Ариље за 2017. годину 

Члан 1. 

  Мења се члан 2 . Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Ариље за 2017. годину 

( Службени гласник општине Ариље број 21/2017 ) и гласи: 

 

 “ Максималан број запослених на неодређено време, за организационе облике у 

систему локалне самоуправе за општину Ариље је :  

 

1  

Општинска управа Општине Ариље             

55 

2.  

Јавно комунално предузеће „ ЗЕЛЕН„ Ариље  

46 

3. Библиотека Ариље „Установа за библиотечко – информативну 

делатност и културни туризам „ 

16 

4. Предшколска установа Ариље, Ариље 

 

78 

5. Општинско правобранилаштво Општине Ариље 

 

1 

“  

Члан 2. 

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

општине Ариље.“ 

 

Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

III број: 021 -1 /2018 од 30. 03. 2018. године 

АРИЉЕ            

 

 

Председник  Скупштине општине,                                                                                                                                         

Драгиша Терзић 
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На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 

111/09 и 92/11), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07) и члана 39. Статута општине Ариље(''Службени гласник општине Ариље'' бр. 6/08, 

6/10 и 5/14), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној дана 30.03.2018. године, 

донела је 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на 

територији општине Ариље; дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради 

Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; образовање 

Штаба за ванредне ситуације; формирање повереника и заменика повереника цивилне 

заштите у насељеним местим; формирање јединица цивилне заштите опште намене; 

одређивање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и друга 

питања из области цивилне заштите. 

 

Члан 2. 

 

 Субјекти заштите и спасавања на територији општине су: 

 

1. Скупштина општине; 

2. Председник општине; 

3. Општинско веће; 

4. Општинска управа; 

5. Оспособљена привредна душтва и друга правна лица значајна за заштиту и 

спасавање; 

6. Грађани и удружења грађана и друге организације.  

 

Дужности – надлежности органа општине 

 

Скупштина општине 
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Члан 3. 

 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 

материјалних и културних добара на територији општине Ариље и Закона о ванредним 

ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине Ариље врши следеће послове: 

 

 - доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и 

спасавања у Републици Србији; 

- доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији 

јединице локалне самоуправе, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и 

спасавања Републике Србије; 

- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање 

задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака 

цивилне заштите на територији општине; 

- образује Општински штаб за ванредне ситуације; 

- одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање; 

-  разматра и усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Општинског 

штаба за ванредне ситуације; 

- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за 

помоћ од Владе; 

- разматра извештаје председника о битним питањима за заштиту и спасавање и др. 

 

Општинско веће 

 

Члан 4. 

 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 

материјалних и културних добара на територији општине и одредби Закона, Општинско 

веће Ариље врши следеће послове: 

 

- Усваја Процену угрожености за територију општине; 

- Усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- Образује комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 

- Доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода; 

- Прати реализацију превентивних мера заштите; 

- Предлаже акта која доноси Скупштина општине и др. 

 

Председник општине 

 

Члан 5. 

 

 - стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања; 

- обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и 

руководи његовим радом; 

- у сарадњи са начелником Штаба предлаже постављање осталих чланова Штаба за 

ванредне ситуације; 

- доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације у општини и укидању ванредне 

ситуације у општини Ариље; 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим 

прописима; 
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- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чија је општина 

оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања; 

- предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

на усвајање; 

- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене; 

- остварује сарадњу са начелником Управног округа и Окружним штабом за 

ванредне ситуације у циљу јединственог и ускађеног деловања у ванредним ситуацијама; 

- наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог 

подручја и стара се о њиховом збрињавању; 

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и 

материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; 

- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица 

цивилне заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању 

становништва и материјалних добара у општини; 

- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у 

ванредној ситуацији; 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним 

ситуцијама; 

- остварују сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова 

и Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје 

надлежности; 

- извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у 

ванредној ситуацији. 

  

Општинскa управa Ариље 

 

 

Члан 6. 

 

 Општинска управа Ариље и организацине јединице Општинске управе, у  оквиру 

својих надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће послове и задатке: 

- прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и 

предузимају мере за заштиту и спасавање; 

- учествују у изрди и спровођењу, Процене угрожености територије општине 

Ариље; 

- учествује у изради и примени Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

- учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације 

становништва; 

- учествују у припремама и спровођења збрињавања настрадалог становништва; 

- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за 

ванредне ситуације; 

 

- врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности; 

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног 

узбуњивања у Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног 

узбуњивања за територију јединице локалне самоуправе; 

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе 

заштите и спасавања; 

- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 
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- учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите 

опште намене; 

- остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације; 

- обављају и друге послове заштите и спасавања, у складу са Законом и другим 

прописима. 

 

Стручна служба за послове заштите и спасавања општине 

 

Члан 7. 

 

 Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама за општину Ариље вршиће Општинска управа Ариље. 

 

Стручна служба за заштиту и спасавање врши следеће послове: 

 

- носилац је активности на изради Процене угрожености општине; 

- носилац је активности за израду Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и 

система осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране општине); 

- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне 

заштите опште намене; 

- прате опасности, обавештавају становништво о опасностима и предузимају друге 

превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа; 

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног 

узбуњивања у Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног 

узбуњивања за тетиторију јединице локалне самоуправе; 

- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 

- усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним 

јединицама локалне самоуправе; 

- остварују нспосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за 

ванредне ситуације; 

- израђују план мобилизације јединица и организују извршење мобилизације 

јединица опште намене; 

- врше и друге послове из области заштите и спасавања, у складу са Законом и 

другим прописима. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације 

 

 

Члан 8. 

 

  Општински Штаб за ванредне ситуације обједињава, координацију и руковођење 

снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите које формира општина и 

активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као 

и спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода, 

техничко-технолошких несрећа и других опасности на територији општине Ариље 

спроводи Општински штаб за ванредне ситуаци 

 

 Општински штаб за ванредне ситуације се формира на основу члана 33. Закона и у 

складу са чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (у даљем  
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тексту: Уредба – ''Сл.гл.РС'', бр. 98/2010), а надлежност је дефинисана чланом 34. и 35. 

Закона. 

 

Члан 9. 

 

 Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају ванредне 

ситуације може наредити и следеће мере: 

 

- мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних 

средстава; 

- ангажовање оспособљених правних лица; 

- увођење дежурства правним лицима; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 

- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја или забрану саобраћаја 

локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 

- одређивање другачијег распореда радног времена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуга 

(воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза,  друмског превоза и сл.); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари 

власницима односно корисницима; 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и 

правних лица у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и 

спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних 

просторија и других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог 

подручја;  

- и друге мере у складу са Законом и другим прописима. 

 

Повереници цивилне заштите 

 

 

Члан 10. 

 

 За организацију и спровођење  превентивних мера заштите и покретање почетних 

активности у случају појаве опасности по људе и материјална средства формираће се 

повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим насељеним  и местима: 

 

1. МЗ Ариље поставиће се 5 повереника и 5 заменика повереника; 

2. МЗ Вирово поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

3. МЗ Церова поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

4. МЗ Вигоште поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

5. МЗ Поглед поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

6. МЗ Вране поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

7. МЗ Грдовићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

8. МЗ Гривска поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

9. МЗ Радобуђа поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

10.  МЗ Северово поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

11.  МЗ Крушчица поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

12.  МЗ Радошево поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 
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13.  МЗ Висока поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

14.  МЗ Бјелуша поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

15.  МЗ Бреково поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

16.  МЗ Добраче поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

17. МЗ Богојевићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

18.  МЗ Ступчевићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

19.  МЗ Латвица поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

20.  МЗ Трешњевица поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

21.  МЗ Миросаљци поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

22.  МЗ Драгојевац поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника. 

 

Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за 

учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и 

колективне заштите и руководе јединицима цивилне заштите опште намене. 

 Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу 

са упутствима повереника, односно заменика повереника. 

Именовање повереника и заменика повереника извршиће Општински штаб за 

ванредне ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке. 

Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће стручна служба 

за заштиту и спасавање у сарадњи са саветима месних заједница. 

 

 Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање 

 

 

Члан 11. 

 

 У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама а за потребе 

заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и опасности на територији општине Ариље одређују се оспособљена 

привредна друштва и друга правна лица, и то: 

 

 

Ред. 

Бр. 

Пун назив правног 

лица 

Седиште и 

адреса 

Делатност Задатак – мера ЦЗ 

1 2 3 4 5 

1 ЈКП “Зелен” Ариље Ариље,Војводе 

Мишића 

Снабдевање грађана 

водом, одржавање 

водовода и канализационе 

мреже, одржавање 

чистоће јавниг површина 

и др. 

Деконтаминација људи и 

површина, збрињавање са 

водом, идржавање водовода 

итд. 

2 Дом здравља Ариље Војводе 

Мишића 

Здравство Медицинско збрињавање 

настрадалих, пружање ПМП, 

асанација и епидемиолошке 

мере заштите 

3 Центар за социјални 

рад Ариље 

Светог 

Ахилија 

Социјална заштита Пружање социјалне помоћи и 

збрињавање настрадалих 

4 Црвени крст Ариље Трг Патизан Хуманитарна помоћ Учешће у збрињавању, 

евакуацији, настрадалих, 

пружању ПП, исхрани, 

проналажењу несталих и 

слично 
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5 ЈП “Рзав” Арриље Ариље 

Грдовићи, 

Чачанска бб. 

Производња воде за пиће Очување добара битних за 

опстанак (дистрибуција воде 

6 Ветеринарска 

станица Ариље 

Хероја Шоше Ветеринарска заштита Заштита и спасавање 

животиња и намерница 

животињског порекла 

7 “Вучићевић” превоз 

путника, Ариље 

Ариље Превоз путника Превоз становништва 

предвиђеног за евакуацију и у 

збрињавању 

8 ”Мићић-М” ДОО 

Крушчица 

Крушчица  Одржавање путеваза и 

заштита од поплава 

Одржавање путева 

9 Ловачко удружење 

“Бранко ЂоновићЖ” 

Ариље, Светог 

Ахилија 53. 

Ловство, гајење, заштита, 

лов и коришћење дивљачи 

Учешће у заштити спасавање 

и очување добара битних за 

опстанак 

10 Радио Ариље В. Мишића Информисање Благовремено и тачно 

информисање становништва 

о насталој ситуацији и 

мерама које се предузимају 

11 Електродистрибуција 

Д.О.О. Краљево, 

Огранак Ужице – 

Погон Ариље 

Светог 

Ахилија 

Снабдевање електричном 

енергијом 

Очување добара битних за 

опстанак 

12 АД “Путеви” Пожега 

– Пункт Ариље 

Пут 22 август Изградња и одржаање 

путева 

Учешће о санирању 

последица од рушења и из 

рушевина у заштити 

спасавању од поплава, 

санирању штета на путевима 

и оспособљавање истих 

13  ”Путеви” ДОО 

Ивањица 

Ивањица, ул. 

Јаворска 55 

Изградња објеката Учешће у заштиту и 

спасавању од рушења и из 

рушевина, асанација терена 

14 ЗР “Крамер” Стеван 

Чоловића бб. 

Изградња и одржавање 

објеката за заштиту од 

поплава 

Заштита и спасавање од 

поплава, учешће у заштити и 

спасавању од рушења и из 

рушевина, асанација терена 

15 ”Смиљанић Комерц” 

ДОО Ариље 

Поглед Угоститељске услуге  Зрињавање, смешта и исхрана 

настрадалихј 

 

 

Активирање и употребу правних субјеката из става 2. овог члана наређује Општински 

штаб за ванредне ситуације. 

 

 Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима из става 2. овог члана склопи 

уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе. 

 

 Средства за надоканаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2. овог 

члана у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђује се из буџета општине 

Ариље. 

 

 

 Јединице цивилне заштите опште намене 
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Члан 12. 

 

 Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних 

и мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и 

гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава,  

 

указивање прве помоћи, за одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог 

становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Штаба за 

ванредне ситуације. 

 

  У општини Ариље формираће се једна јединица цивилне заштите опште 

намене јачине једног  самосталног вода са укупно 20 обвезника цивилне заштите. 

 Попуну, опремање и обуку јединица извршиће општинска управа. 

 Координацију послова из става 3. овог члана вршиће Општинско веће и Штаб за 

ванредне ситуације. 

 

 

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПЛАНА ЗАШТИТЕ 

  И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

ПЛАН ФУНКЦОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

Члан 13. 

 

          Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

израдиће стручна лица са имајућом ваажећом лиценцом у сарадњи са Општинском 

управом Ариље, а у складу са Законом. 

 Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и 

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и доставити је Општинском већу на 

усвајање. 

 

Члан 14. 

 

 Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите као саставног дела 

Плана одбране општине је Општинска управа, за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са 

организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и другим организационим 

јединицама Општинске управе, у складу са Упутством о методологији за израду планова 

одбране и потребним изводом из Плана одбране Републике, сачинити План. 

 

 

Лична и колективна заштита 

 

Члан 15. 

 

 Личну и колективну заштиту у општини организовати по месту рада и месту 

становања. 

 

 Грађани власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне 

заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и 

имовине, набаве и држе у исправном стању средства и опрему као што је предвиђено 

Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа. 
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 Обавезује се Стручна служба за заштиту и спасавање да у сарадњи са 

организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације, припреми упутства и друге 

публикације којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у могућој или 

насталој опасности. Посебан акценат дати едукацији становништва о реаговању у 

земљотресу, поплавама и пожару. 

 

  

У реализцију активности наведених у ставу 3. овог члана укључити поверенике цивилне 

заштите. 

 

 

Финансирање 

 

Члан 16. 

 

 Из буџета општине Ариље и из средстава Фонда за ванредне ситуације, за потребе 

заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода, 

техничко-технолошких несрећа и опасности, финансираће се следеће: 

 

 - организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације; 

- организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене; 

- трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за 

извршавање задатака заштите и спасавања; 

- изградњу система за узбуњивање на својој територији; 

- набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске 

јединице цивилне заштите опште намене; 

- изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и чување објеката за 

потребе цивилне заштите; 

- обуку из области цивилне заштите коју организује општина; 

- организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга 

општине; 

- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са 

материјалним могућностима; 

- и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним прописима. 

 

 

Признања и награде 

 

Члан 17. 

 

 За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и 

других послова заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, 

службама и органима Општинске управе, Штаба за ванредне ситуације, јединицама 

цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, другим 

припадницима и заслужним појединцима на територији општине Ариље, додељују се 

признања и награде. 

 

 Признања и награде ће се уручити на дан општине или на Светски дан цивилне 

заштите 1. март. 

 

 Обавезује се Општинско веће да ближе уреди врсту награда и признања као и 

критеријуме за њихову доделу. 
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Члан 18. 

 

        

 

  Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Ариље 01 број 020-28/2011. од 

30.11.2011. године и Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Ариље 01 број 020-53/2013.од 

05.07.2013. године. 

 

 

 

 

 

Члан 19. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном  објављивања у ''Службеном Гласнику општине 

Ариље.'' 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 

III број 020 - 21  /2018 од 30. 03. 2018. године 

АРИЉЕ 

Председник Скупштине општине, 

                                                                                        Драгиша Терзић 
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На основу члана 60., члана 6. став 1., тачка 3.,  11., чланa 15., став 1., тачка 9. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 

83/16 и 91/16), 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, 6/10 и 5/14 ),  

Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 30.03. 2018. 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  „Службеном гласнику општине Ариље“ број 

10/12. 

 

 

Члан 2. 
 У тарифном броју 3. после тачке 8. додају се два нова става  која гласе: 

 

   Плаћање таксе из овог тарифног броја ослобађају се: 

 

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

се на њено име прво региструје у једној години; 

 

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

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

прво региструје у једној години; 

 

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

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

региструје у једној години; 

     

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

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

њихових чланова.  

 

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

испуњености услова за годину у којој се врши регистрација. 

 

Члан 3. 

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

Ариље. 

 

Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

III број 434-3/18 од 30. 03. 2018. годинe 

АРИЉЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                                             Драгиша Терзић 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 

72/09, 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 

98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 31. Правилника о садржини , начину  и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 

64/15) и члана 39. Статута општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље, број 6/08 

, 6/10 и 5/14), 

Скупштина општина Ариље на 16. седници одржаној  30. 03. 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА MOСТ 

У ВРАНАМА, ОПШТИНА АРИЉЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Oдлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за мост у Вранама, 

Ариље. 

 

Члан 2. 

 

Плански основ је План генералне регулације „Ариље“(„Службени гласник општине 

Ариље“ број 1/17). 

Правни основ је Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09 – испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 

- одлука УС, 132/14 и 145/14) и  Правилник о садржини , начину  и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 20/15). 

 

Члан 3. 

Оквирне границе обухвата планског документа са описом; 

Обухват планског документа (прелиминарно подручје, тј. прелиминарну границу плана) 

чине следеће парцеле: 

Катастарска општина Вране: 

504/2, 504/1, 506/20, 537/2, 538/1, 538/2, 553/1, 553/1 и 552. 

Катастарска општина Ариље: 

45/9,45/8, 45/4, 45/3, 45/2, 45/7,  231/1 и 252/1. 

Обухват плана је потез од уливање потока Чуђевац у Рзав па низводно до дела реке у 

правцу објекта Ветеринарске станице. 

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се приликом израде и верификације 

нацрта плана. 

 

Члан 4. 

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак 

потребних подлога за план; 
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Картом спровођења ПГР „Ариље“ “(„Службени гласник општине Ариље“ број 1/17) дата 

је смерница да је неопходно урбанистички разрадити потес у коме је планирана изградња 

предметног моста кроз план детаљне регулације. 

Неопходне подлоге за израду ПДР-а су :  извод из ПГР „Ариље“, оверен катастарско-

топографски план подручја обухваћеног границом плана, копија плана свих парцела 

обухваћених планом са подацима о подземним и надземним инсталацијама, званичне 

ортофото подлоге овог подручја. 

Члан 5. 

Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске 

документације 

Планом генералне регулације тежило се изградњи и подизању квалитета 

саобраћајне инфраструктуре - основне уличне мреже, у циљу омогућавања међусобног 

повезивања и опслужености свих делова насеља, сегрегације саобраћајних токова у 

насељу, развоју неопходне друмске инфраструктуре (паркинг површине за  индивидуална 

и такси возила, бензинске пумпе-станице за снабдевање горивом, итд.). 

Саобраћајна мрежа на обрађиваном простору базирана је великим делом на већ 

изграђеној мрежи, уз њено дограђивање, проширивање и изградњи нових саобраћајница, а 

на основу анализа постојеће саобраћајне мреже, анализе планираних, а не изграђених 

саобраћајних токова из постојећих планских докумената и Студије саобраћајне основе. 

Предметни мост ће у многоме допринети саобраћајној повезаности насеља Вране са 

центром града. 

Члан 6. 

Визија и циљ израде плана 

Имплементација планских решења усвојеног плана генералне регулације у пракси односно 

повезивање насеља Вране. 

Члан 7. 

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и 

коришћења земљишта 

Водно земљиште, грађевинско земљиште, путни правци, инфраструктура; 

 

Члан 8. 

Начин финансирања, назив носиоца и рок за израду 

ПДР финансира Општина Ариље. 

Носилац израде плана дефинисан је чланом 47. Закона о планирању и изградњи и то је 

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове. 

Рок за израду Нацрта ПДР-а је 60 дана од дана потписивања уговора о закључењу сарадње. 

 

Члан 9. 
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Место и начин обављања јавног увида 

Биће дефинисано након избора обрађивача плана. 

 

Члан 10. 

Одлука о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину 

Одлука о ( не)приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донета 

на основу Мишљења  ( IV 03 број 350-38/2018). 

Члан 11. 

Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику 

Потребно је израдити: 

-мин 4 (четири) аналогна /штампана примерка. 

-мин 6 (шест) дигиталних примерака. 

Члан 12. 

 

Саставни део одлуке о изради планског документа јесте графички приказ граница и 

обухвата планског подручја. 

Графички приказ из става 1. овог члана ради се у ситнијој размери и прилагођен је за 

објављивање у службеном гласилу. 

 

Члан 13. 

 

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

Ариље“ 

 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број 350-47/18 од 30. 03. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

Драгиша Терзић 
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На основу члана 79. и 92.  Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 

54/2009, 73/201, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – и др. закони 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 39. Статута општине 

Ариље (Сл. гласник опшрине Ариље, број 6/08, 6/2010 и 5/2014), 

Скупштина општине Ариље на 16. седници одржаној 30.03.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

општине Ариље за 2017. годину 

 

Члан 1. 

За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Ариље за 2017. 

годину ангажује се лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских 

извештаја у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

Члан 2. 

Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама и поштовањем прописа којима се уређује 

рачуноводство и ревизија. 

Члан 3. 

Извештај о извршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна 

буџета општине Ариље за 2017. годину. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ариље“. 

 

Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

III број 400-87 /18 од 30.03.2018. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине Општине, 

                                                                                               Драгиша Терзић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02.04.2018.                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                         БРОЈ 07 

22 
 

 

 

 

         На основу члана 39 Статута општине Ариље („Сл.Гл. Општине Ариље“ бр 6/8 , 6/10 и 

15/14) , 

           Скупштина општине Ариље , на 16. седници одржаној 30. 03. 2018. године донела је  

 

О Д Л У К У 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

ШТЕДЉИВИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА 

 

Члан 1. 

     Даје се сагласност Општинској управи Општине Ариље , да буде носилац реализације , 

Пројекта замене јавне расвете  штедљивим ЛЕД светиљкама, спроведе јавну набавку и 

закључи уговор с најповољнијим понуђачем с роком плаћања на период од три године , 

односно на 36 једнаких месечних рата . 

 

Члан 2. 

      Средства за реализацију   пројекта из члана 1 ове Одлуке обезбедиће се буџетима 

Општине Ариље , који ће бити на снази у периоду од 36 месеци од дана закључења 

Уговора о Пројекту замене јавне расвете ЛЕД светиљкама . 

 

Члан 3. 

        Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана обајвљивања у „Службеном гласнику 

Општине Ариље“. 

 

Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

III Број : 400-89/2018 од   30. 03. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник Скупштине општине, 

                                                                                   Драгиша Терзић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

6/08, 6/10 и 5/14), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 16. седници одржаној 30. 03. 2018. године, 

разматрала је Извештај  о раду месних заједница општине Ариље за  2017. годину  и 

донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја  о раду месних заједница општине Ариље за  2017. годину 

 

 

I 

 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај  о раду месних заједница општине Ариље за  2017. 

годину. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 400-34/2018, 30. 03. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

               Председник Скупштине општине, 

                                                                                        Драгиша Терзић      

 

 

 


