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На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и
145/2014), члана 31.32. и 33. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (Сл.гласник РС, бр.64/2015) и члана 39 Статута општине
Ариље (Службени лист општине Ариље број 6/08, 9/08 и 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље
на 14. седници одржаној 29.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Приступа се измени и допуни Плана генералне регулације Ариље (Службени лист
Општине Ариље бр.1/17).
Члан 2.
Предмет измена и допуна Плана генералне регулације Ариље налази се у оквиру граница
обухвата ПГР.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом генералне регулације Ариље чије се измене и допуне врше,
налази се у оквиру плана вишег реда – Просторног плана општине Ариље (Службени лист
општине Ариље бр.5/11). За простор обухваћен Планом генералне регулације Ариље нема
посебних услова и смерница из планских докумената вишег реда.
Члан 4.
У току израде измене и допуне Плана генералне регулације Ариље придржавати се
принципа планирања, уређења и заштите простора, ради унапређења постојећег стања и
формулисања услова изградње и очувања природних и створених вредности простора.
Члан 5.
Циљ измене и допуне Плана генералне регулације је преиспитивање планског решења, са
посебним акцентом на преиспитивање саобраћајне мреже и с тим у вези доношења правила
грађења и уређења и начина коришћења и заштите простора обухваћеног планом.
Члан 6.
Рок за измену и допуну Плана генералне регулације је 120 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Време потребно за излагање плана на рани јавни увид, јавни увид и спровођење стручне
расправе није обухваћено роком предвиђеним у претходном ставу.
Члан 7.
Средства за измену и допуну Плана генералне регулације Ариље обезбедиће се из буџета
Општине Ариље.
Члан 8.
Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле измене и допуне ПГР
Ариље, одржаће се у складу са Законом о планирању и изградњи.
Време и место одржавања раног јавног увида и и јавног увида у нацрт плана, биће
накнадно оглашено у средствима јавног информисања.
Члан 9.
За потребе измене и допуне плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја плана
на животну средину (Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину при изради измена и допуна Плана генералне регулације Ариље 03 IV број 350-176/17 од
20.12.2017.год.).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Општинском службеном
листу.
Општина Ариље
Скупштина општине
03 број 350 - 168 /2017
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
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На основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(Сл. гласник РС број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи (Сл.
гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 71. Статута општине Ариље
Службени гласник општине Ариље број 6/08, 6/10 и 5/14), Начелник општинске управе општине
Ариље доноси:
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПРИ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
АРИЉЕ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана генералне регулације Ариље које се израђују у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14).
2. Циљ измена и допуна Плана генералне регулације Ариље је утврђивање правила грађења
и уређења и начина коришћења за делове плана за које се врше измене и допуне.
4. Простор у коме се врше измене и допуне обухваћен Планом генералне регулације
Ариље а обухват истог се налази се у оквиру плана вишег реда – Просторног плана Општине
Ариље („Службени гласник Општине Ариље“, бр.5/11). За потребе израде поменутог Плана
генералне регулације чије се измене и допуне врше прибављен је Извештај о стратешкој процени
утицаја Плана генералне регулације Ариље на животну средину урађен од стране ЈП „Дирекција за
изградњу“ Ариље и која је израђена у складу са важећим законом који уређује ову област. У
међувремену битне околности нису се промениле, тј. не располаже се било каквим новим
подацима, информацијама или резултатима испитивања, као и не постоје могућности значајнијих
утицаја на животну средину које би биле обухваћене и разматране у посебном извештају о
стратешкој процени за израду измена и допуна Плана генералне регулације.
5. Ово решење објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
03 IV број 350-176/17, од .12. 2017. год
НАЧЕЛНИК,
Горица Петровић
______________________________________________________________________________
На основу члана 19., члана 46. став 1 и 2 и члана 216. став 2., Закона о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 31. 32. и
33. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (Сл. гласник РС, бр. 64/2015) и члана 39. Статута општине Ариље (Службени гласник
општине Ариље број 6/08, 6/10 и 5/14)
Скупштина општине Ариље на 14. седници одржаној 29.12.2017. године, доноси
О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Просторног плана Општине Ариље (у даљем
тексту: Просторни план), ради усклађивања са одредбама Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),.
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Члан 2.
Подручје Просторног плана обухвата целу територију Општине Ариље, у површини од 349,23км².
Подручје Просторног плана приказано је на графичком прилогу, који је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице за израду измена и допуна просторног плана општине Ариље садржани су у
планским документима вишег реда и просторним плановима подручја посебне намене и између
осталог садрже:
Услови и смернице из Просторног плана Републике Србије:
• предвиђена је децентрализација и регионални развој, на нивоу функционално – економских
региона и области, као и дефинисање подстицајних посебних програма и пројеката за
подручја са посебним развојним проблемима. Примарно је јачање саобраћајних и
инфраструктурних веза, као и развој пројеката у области привреде, саобраћаја, енергетике,
туризма и др.
• коришћење, уређење и заштита подручја ће захтевати озбиљну и систематску организацију
на регионалном нивоу, покретање већих развојних пројеката уз неопходно умрежавање
јединица локалне самоуправе (са руралним окружењем) око већих урбаних центара.
• предвиђене су активности на развоју саобраћајне инфраструктуре и то, између осталог и:
државном путу I реда (изградња аутопута Е-763) део руте 4 (SEETO): Београд - Чачак Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница (Дуга пољана) - Бољаре (граница са Црном Гором).
• у сектору управљања водама, као један од кључних водопривредних објектата и система
дефинисан је и Велики Рзав (каскада – ХЕ „Сврачково“, ХЕ „Роге“, ХЕ „Велика Орловача“
као кључна акумулација у Србији, запремине преко 700 мил. m3, једна од стратешких
резерви воде Србије). Заштита вода се планира реализацијом ППОВ у насељима са највећим
утицајима на изворишта или на угрожене водотоке.
• у експлоатацији и преради минералних сировина предвиђа се ревитализација постојећих
лежишта и јаловишта, као и истраживање и отварање нових лежишта металичних и
неметаличних минералних сировина.
• на подручју Златиборског округа постоје локације погодне за мини хидроелектране, као и
ветроелектране.
• општина Ариље је смештена у оквиру туристичког кластера „средишња и западна Србија“
(дестинације са знатним учешћем целогодишње понуде), као и другим садржајима понуде у
простору на планинама, градовима, општинским центрима и другим насељима, бањама,
објектима и природним и културним вредностима, ловиштима, пећинама, деловима коридора
путних праваца и др.
• у овом делу Републике Србије преовлађују подручја квалитетне животне средине са
природно вредним и очуваним екосистемима (којој припадају заштићена природна добра,
рурална подручја и др.). Поред ових подручја издвојена су и подручја загађене и деградиране
животне средине (у оквиру којих није општина Ариље, као и подручја угрожене животне
средине (делови Ариља) за која је предвиђено спречавање даље деградације и обезбеђење
побољшања постојећег стања.
• подручје западне Срије, коме припада општина Ариље имаће значајну улогу у различитим
облицима интеррегионалне сарадње и повезивања са појединим регионима Републике Црне
Горе и БиХ што ће се посебно одразити на унапређење: капацитета за заједничко планирање
и решавање развојних проблема; економских, социјалних и културних веза; заштите животне
средине, развој туризма, саобраћајне и енергетске инфраструктуре (др.).
Услови и смернице из Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Мроавичког
управног округа:
• Подручје Просторног плана је подељено на три урбана подручја: Функционално урбано
подручје (ФУП) Ужица, ФУП Чачка и Полицентрични урбани регион (ПУР) јужног дела
подручја Плана. ФУП Ужица обухвата утицајне зоне града Ужице са градским центрима:
Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Пожега и Чајетина. На подручју општина Пожега, Ариље и
Лучани долази до преклапања утицаја оба ФУП-а
• градови Ужице и Чачак општине Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани,
Ивањица су 2005. године закључили регионални споразум о основању, изградњи и
коришћењу Регионалне санитарне депоније „Дубоко“ (град Ужице).

3

03.01.2018.
•
•

•

•

•
•

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

БРОЈ 1

подручја општина Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ариље и Чајетина
могу се (осим тачкастих дифузно распоређених загађивача) сврстати у подручја без
прекорачења ГВИ штетних материја.
квалитет ваздуха (осим у градовима Ужице, Чачак и општини Лучани) може се сврстати у
задовољавајући, а у појединим општинама као изузетан (Чајетина, Ариље, Ивањица,
Сјеница, Пријепоље, Бајина Башта) за живот становништва и развој здравствено лечилишног и рекреативног туризма
подручје Просторног плана, првенствено је предвиђено за развој мешовитог сточарства (у
брдској зони), уз развој воћарства, као комплементарне гране биљне производње и
коришћење местимичних погодности за органску производњу хране и виноградарство, као и
пашњачког сточарства (у планинској зони), праћеног производњом и сакупљањем лековитог
биља развојем пчеларства и узгојем јагодичастог воћа на ужим локалитетима.
Пољопривредна производња одвија се у границама руралних региона: малих урбаних
економија са интензивном пољопривредом (Горњи Милановац, Пожега, Ариље, Лучани) и
прерадом на породичним газдинствима, уз оријентацију на конкурентну производњу
основних пољопривредних производа за масовну потрошњу, прехрамбену индустрију и
извоз;
у складу са хетерогеним природним, ресурсним и агроеколошким капацитетом простора и
структурним, техничко-технолошким и социоекономским обележјима, утврђују се следећи
рејони пољопривредне производње са доминантно заступљеним производним секторима
(између осталог и на подручју општине Ариље):
o рејон доминантно ратарско-повртарске производње и мешовитог сточарства –
обухвата речну долину Моравице (Пожега, Ариље). Приоритетна је заштита
пољопривредног земљишта од уситњавања парцела, деградације интензивном и
неконтролисаном употребом минералних ђубрива и пестицида, контаминације
отпадним водама, решавање питања хидромелиорација и изградња савремених пакцентара за дораду и паковање поврћа.
o рејон воћарско-повртарске производње и пашњачког сточарства – обухвата већи
део брдске и предпланинске зоне (делове општине Ариље). У овој зони приоритетно је
укрупњавање и опремање фарми објектима за силажу и безбедно одлагање стајњака,
повећање производње крмног биља, мелиорација и заштита ливада и пашњака и
унапређење пласмана, поштовање стандарда контролисане употребе хемијских
ђубрива, пестицида и воде за наводњавање, руковања и траспорта, укрупњавање
плантажа, примену система за наводњавање, увођење нових, тржишно атрактивних
сорти, стандардизацију, унапређење транспорта и активнију промоцију бренда.
o рејон пољопривреде усмерене ка заштити биодиверзитета – обухвата подручја
заштићених добара и еколошки значајних подручја, зоне заштите изворишта
водоснабдевања (извориште Малог Рзава, Западноморавско-рзавски регионални
систем – подсистеми: Рзав – акумулације (Сврачково, Роге и Орловача), а може
укључивати и друга пољопривредна подручја високе природне вредности. Уз
поштовање прописаних услова заштите, пољопривредне активности усмерене су ка
заштити ливадско-пашњачких екосистема и аутохтоних раса и сорти,
интегралне/органске производње воћа и местимично, ретких врста жита, пчеларства,
узгојем и сакупљањем лековитог биља и шумских плодова, узгојем дивљачи и рибе..
предлаже се да функције микроразвојних центара имају општински субцентри, центри
заједница насеља и насеља са специфичним функцијама и то у општини Ариље: центри
заједнице насеља су Ступчевићи-Трешњевица, Крушчица и Бреково.
планира се Западноморавско-рзавски регионални систем водоснабдевања, са три
подсистема (који сада раде аутономно) који ће се у перспективи функционално повезивати,
ради повећања поузданости и функционалности, и у оквиру њега је Подсистем Рзав (већим
делом формиран) у функцији снабдевања насеља на подручју општина Ариље, Пожега,
Лучани, Чачак и Горњи Милановац. Планира се реализација: кључног објекта – акумулације
„Сврачково“ на Великом Рзаву (приоритет за реализацију) и доводног цевовода из
акумулације до постојећег ППВ у Ариљу (за које је предвиђен развој II фазе); као и
реализација узводног наставка Рзавске каскаде са акумулацијама „Роге“ и „Велика
Орловача“;
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Предвиђена је изградња разводног гасовода на деоници Ариље-Ивањица и наставак до
Голије, са МРС „Ивањица“ и МРС „Голија“,
предвиђено је коришћење ОИЕ, у првом реду хидроенергије изградњом МХЕ, као и осталих
видова енергије (енергија ветра, геотермална енергија, сунчева енергија, биомаса и др.).
у погледу управљања отпадом планско опредељење је удруживање градова/општина ради
заједничког, регионалног управљања кроз успостављање система регионалних центара за
управљање отпадом који обухватају регионалну депонију, постројење за сепарацију
рециклабилног отпада поред депоније, трансфер станице за претовар отпад, рециклажне
центре за одвојено сакупљање рециклабилног отпада и постројења за компостирање.
Планира се изградња регионалне депонија Дубоко-Ужице. Такође предвиђа се упореда
израда и реализација пројеката затварања, санације и рекултивације постојећих депонија
(најкасније до 2016.).
у погледу стања животне средине општина Ариље је сврстана у зоне где је средњи степен
загађености (подручје угрожене животне средине) – са средњим утицајем на загађење
животне средине са повременим прекорачењем граничних вредности загађујућих материја у
ваздуху имају локалитети: ширих зона градских језгара (периурбане зоне) без организованог
система контроле животне средине.
планом су дефинисани одређени објекти и локалитети природних вредности и непокретних
културних добара и дефинисане мере за њихову заштиту,

Услови и смернице из Просторног плана подручја изворишта водоснабдевања регионалног
подсистема „Рзав“:
• Просторним планом подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“
око 437 km2 (на деловима територије општина Ариље, Пожега, Ужице, Ивањица, Нова
варош и Чајетина), третирано је као простор изворишта површинских вода републичког
значаја на коме су утврђене зоне непосредне, уже и шире заштите изворишта.
• утврђена је функција туризма као компатибилна основној намени, усмерена ка развоју
рекреативног и здравственог туризма.
• утврђена су правила: коришћења, уређења и заштите природе, ресурса и вредности; и
уређења и одрживог просторног развоја (мреже насеља и становништва, руралних подручја,
привредних делатности, јавних служби, инфраструктурних система и др.).
Неопходне подлоге за израду измена и допуна Простпрног плана: катастарско топографска карта у
поседу Општинске управе општине Ариље и ортофото снимак у поседу Општинске управе
општине Ариље. За потребе израде уређајних основа по потреби се прибављају расположиве
подлоге од стране Републичког геодетњског завода – Службе за катастар непокретности Ариље.
Члан 4.
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора су: утврђивање стратегије, политика,
мера, правила, просторне организације, коришћења и заштите и уређења општине Ариље и услова
за изградњу, усмеравање, унапређивање и заштиту простора. У ужем смислу предмет плана су
урбана и рурална насеља са припадајућим просторима, објектима, супраструктуром,
инфраструктуром и специфичним развојним, социоекономским процесима.
Члан 5.
Визија развоја општине Ариље је дефинисана у постојећим стратешким документима и она гласи:
„Ариље је заједница здравих и задовољних људи и очуване природе. Уређеношћу и
предузетничким духом привлачи знање и капитал и лидер је економског развоја региона“.
Основни (општи) циљ просторног развоја општине Ариље је организовано активирање
просторних потенцијала општине Ариље и њихово стављање у функцију развоја у складу са
принципима одрживости.
Циљ израде измена и допуна Просторног плана јесте ажурирање планског основа за
организацију, коришћење, уређење и заштиту простора општине Ариље, који треба да доведе до
организованог активирања просторних потенцијала Општине и усмеравања њеног даљег
просторног развоја у оквирима одрживости.
У оквиру наведеног циља приоритет имају следеће смернице: ажурирање података у оквиру
анализе постојећег стања; усклађивање са плановима вишег реда који су донети након усвајања
Просторног плана општине Ариље; израда уређајних основа за делове насеља Грдовићи,
Богојевићи, Латвица, Ступчевићи, Трешњевица, Миросаљци, Драгојевац и Вирово; редефинисање
правила грађења; преиспитивање могућности за изградњу трансфер станице; редефинисање
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примене правила градње за пољопривредно и шумско земљиште; редефинисање компатибилних
садржаја; дефинисање зоне непосредне санитарне заштите изворишта привременог водозахвата
„Шевељ“; усклађивање правила грашења у поступцима легализације, озакоњења и сл;
редефинисање правила идентификације припадности локација дефинисаним зонама;
Одређивање основне намене простора у општини Ариље представљено је кроз издвајање три
макрозоне, при чему свака од издвојених макрозона има своје карактеристике и тенденције у
даљем просторном развоју.
• Брдско-планинска зона је највећа зона са селима разбијеног типа и доминантном
пољопривредом, у којој доминира пољопривредно и шумско земљиште. Водно земљиште је
представљено површинским токовима Малог Рзава и Великог Рзава са притокама. Услед
разбијене структуре сеоских насеља, грађевинска подручја није могуће јасно дефинисати, па
самим тим ни планирати. Концепт просторног развоја у овој зони је базиран претежно на
пољопривреди (воћарство, сточарство), туризму и водопривреди. Нису извршене веће
промене у односу пољопривредног, шумског, водног и грађевинског земљишта, изузев
повећања водног земљишта за потребе формирања акумулације "Орловача". Реализација
планских решења, која има за циљ заустављање негативних демографских токова и
интензивнији развој ове зоне, иницира изградњу објеката туристичке понуде, мини сточне
фарме, рибњаке, мање фабрике воде, поједине инфраструктурне системе и сл., при чему се
неће значајно смањити површине пољопривредног и шумског земљишта.
• Зона државног пута првог реда и реке Моравице је зона са селима линеарно распоређеним
уз државни пут првог реда М21/1 и ток Моравице (долину), са доминантним воћарством,
знатним бројем мањих погона за прераду воћа, прераду дрвета и текстилну производњу. У
овој зони је изражена тенденција згушњавања у формираном грађевинском подручју. У
централном делу са правцем простирања север-југ налазе се мање количине водног
земљишта (река Моравица) и грађевинско подручје, док је у ободним деловима претежно
заступљено пољопривредно и шумско земљиште. Концепт просторног развоја ове зоне је
базиран на воћарству и развоју индустрије малих и средњих предузећа, као и на
интензивнијем комуналном опремању и изградњи инфраструктурних система. Пошто је
потреба за изградњом нових објеката изражена у већ формираном грађевинском подручју,
или у простору између мањих формираних грађевинских целина (засеока), површине
грађевинских подручја су проширене у северном делу, односно у контактном простору са
Зоном насеља Ариље (Богојевићи, Драгојевац), као и у близини центара осталих насеља и у
уском појасу уз државни пут првог реда М21/1. Веће промене површина пољопривредног,
шумског и водног земљишта нису извршене, изузев мањих површина окружених постојећим
грађевинским подручјем које су намењене за изградњу.
• Зона насеља Ариље је зона доминантног центра развоја и околних приградских насеља, у
којој је претежно развијен секундарни и терцијерни сектор. Ова зона се одликује знатним
количинама грађевинског земљишта, водним земљиштем (Велики Рзав и Моравица),
пољопривредним и мање шумским земљиштем. Концепт просторног развоја ове зоне је
базиран на интензивном инфраструктурном опремању, даљем индустријском развоју
(прерада пољопривредних производа, текстилна и дрвопрерађивачка индустрија и сл.),
пољопривреди, туризму, водопривреди (ЈП Рзав) и др. У овој зони је планирано радијално
ширење грађевинског подручја, у коме се поред изградње инфраструктуре и привредних
објеката, јавља потреба за изградњом индивидуалних стамбених објеката. Гасификација
подручја, валоризација саобраћајног положаја и евентуално формирање робно-транспортног
центра, развој јавних служби, као и решавање основних комуналних проблема, су
перспективне активности, које могу допринети даљем развоју и повећању квалитета живота.
Члан 6.
Нислац израде измена и допуна Просторног плана је Одељење за урбанизам, изградњу и
инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље.
Рок за израду и доношење измена и допуна Просторног плана је 15 месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 7.
Средства за израду измена и допуна Просторног плана обезбедиће се у буџету Општине Ариље.
Члан 8.
Нацрт измена и допуна Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у
просторијама Општине Ариље.
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На јавни увид ће бити изложен целокупан текстуални део и сви графички прилози.
Обавештење о излагању измена и допуна Просторног плана на јавни увид биће истакнуто на
огласној табли Општине Ариље, интернет презентацији Општине Ариље и објављено штампаним
медијима.
О излагању измена и допуна Просторног плана на јавни увид стара се Одељење за урбанизам,
изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Ариље.
Члан 9.
Саставни део Одлуке о приступању изради измена и допуна Просторног плана је и мишљење
Комисије за планове.
Саставни део Одлуке о приступању изради измена и допуна Просторног плана је и Решење о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину (03 број 501-104/17, od
6.12.2017. године) донето од стране Општинске управе општине Ариље.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о изради измена и допуна просторног плана општине
Ариље 01 број 350-110/2012, од 29.12.2012. године.
Члан 10.
Измене и допуне Просторног плана израдити у 5 аналогних примерака и пет дигиталних
примерака, од чега ће један потписани аналогни примерак и један дигитални примерак чувати
обрађивач плана у својој архиви, а остали примерци се чувају у надлежној служни Општинске
управе Ариље.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Општине
Ариље».
Република Србија
Општина Ариље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
03 Број 350-179, од 29.12.2017..год.
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
______________________________________________________________________________
На основу члана 18. став 5. Закона о библиотечко-информативној делатности („Службени
гласник РС“ број 51/11), члана 28. став 2.Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09,
13/16 и 30/16), 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, 6/2010 и
5/2014),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Статут Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни
туризам“, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Библиотеке Ариље „Установе за библиотечкоинформациону делатност и културни туризам“
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Библиотеке Ариље „Установе за библиотечкоинформациону делатност и културни туризам“, који је донео Привремени Управни одбор
Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни туризам“, на
седници одржаној дана 20. 12. 2017. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 022-33/2017, 29. 12. 2017. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
_____________________________________________________________________________________
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На основу члана 59. 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 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље за 2018. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље под бројем 434/2017, на седници одржаној дана 30. 11. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 023- 46/2017, 29. 12. 2017. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
______________________________________________________________________________
На основу члана 61. 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 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018.
годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље под бројем 438/2017, на седници одржаној дана 30. 11. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 023- 45/2017, 29. 12. 2017. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
__________________________________________________________________________
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На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), 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, 6/2010 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом
Дубоко" Ужице за 2018. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Дубоко" Ужице
за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални
центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2018. годину, који је донео Управни одбор Јавног
комуналног предузећа "Дубоко" под бројем 112/4 , на седници одржаној дана 07. 12. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 023- 48/2017, 29. 12. 2017. године
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
_______________________________________________________________________________
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 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Одлуку о нераспоређеној добити по редовним финансијским извештајима за 2015. годину Јавног
комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице и донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о нераспоређеној добити по редовним финансијским
извештајима за 2015. годину Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ Ужице
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о нераспоређеној добити по редовним финансијским
извештајима за 2015. годину Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ Ужице, коју је донео Управни
одбор Јавног комуналног предузећа „Дубоко“ под бројем 112/3 , на седници одржаној дана 07. 12.
2017. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 023-47 /2017, 29. 12. 2017. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016),
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник РС» број 88/11 и
104/16),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, 6/2010 и 5/14),
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Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Одлуку о цени услуга Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом
Дубоко" Ужице за 2018. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о цени услуга Јавног комуналног предузећа "Дубоко"
Ужице за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о цени услуга Јавног комуналног предузећа „Дубоко" Ужице
за 2018. годину коју је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Дубоко" под бројем
112/5 , на седници одржаној дана 07. 12. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 38-3/2017, 29. 12. 2017. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
__________________________________________________________________________________
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016),
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, 6/2010 и 5/14 ),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2018. годину и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље
за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за
2018. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зелен" под бројем
75/11-2, на седници одржаној дана 20. 12. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 023- 49/2017, 29. 12. 2017. године
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
_________________________________________________________________________________
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016),
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник РС» број 88/11и 104/16),
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, 6/2010 и 5/14 ),
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Одлуку о ценама услуга јавних паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље, и
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о ценама
услуга јавних паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Зелен“Ариље
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама услуга јавних паркиралишта Јавног комуналног
предузећа „Зелен“ Ариље коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“
Ариље под бројем 75/11-3, на седници одржаној дана 20. 12. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 023-50/2017, 29. 12. 2017. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
_____________________________________________________________________________________
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 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Ариље за 2018. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план
Народне библиотеке Ариље за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Ариље за
2018. годину, који је донео Управни одбор Народне библиотеке под бројем 187/17 на седници
одржаној 18. 12. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 022-31/2017, 29. 12. 2017. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
_____________________________________________________________________________________
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 14. седници одржаној 29. 12. 2017. године, разматрала је
Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за 2018. годину, и
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план
Туристичке организације општине Ариље за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације
општине Ариље за 2018. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације општине
Ариље под бројем 14/17 на седници одржаној 19. 12. 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 022-32/2017, 29. 12. 2017. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
______________________________________________________________________________
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07), члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/2008,
6/2010 и 5/2014), а у вези спровођења члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Службени
гласник РС» бр. 62/06, 65/08-др. Закон, 41/09, 12/15 и 18/17) и Препоруке министра за
пољопривреду, шумарство и водопривреду
Скупштина општине Ариље, на 14. седници одржаној 29.12. 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Ариље.
II
Комисију чине председник и 4 чланa:
председник:
- Светлана Марковић, дипл. инжењер пољопривреде
чланови:
- Јелена Бојовић, дипл. инжењер хидрологије
- Стојка Петровић, геометар
- Биљана Аћимовић, дипл. правник у Општинској управи на пословима пољопривреде
- Иван Милинковић, дипл. економиста.
III
Задатак Комисије је да изради Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити: врсту и обим радова које треба извршити у
периоду за који се Годишњи програм доноси, динамику извођења радова и улагања средстава, кao
и податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини и то податке о:
- укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у
државној својини на територији јединице локалне самоуправе,
- корисницима пољопривредног земљишта у државној својини,
- закупцима пољопривредног земљишта у државној својини,
- површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење,
- укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у
закуп, као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за
давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином,
класом и културом,
- стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, све у
складу са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту.
IV
Комисија је дужна да предлог Годишњег програма из тачке 3. овог Решења изради и
достави Скупштини општине на усвајање најкасније до 1. марта, године за коју се програм доноси.
V
Мандат чланова Комисије траје 4 године.
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VI
Ово Решење се објављује у „Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
03 број 112-158/2017, 29. 12. 2017. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
_____________________________________________________________________________________
На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон ) и члана 39.
Статута општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број 6/08, 6/10 и 5/14) Скупштина
општине Ариље на 14. седници одржаној 29.12.2017. године усвојила је
КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
II ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Кодекс
Члан 1.
Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила
понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за
обављање службених послова и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања
квалитета и доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и
ефикасност органа, служби и организација основаних од Општине Ариље.
Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи,
организације и групе лица која се обраћају Општини Ариље.
Област примене
Члан 2.
Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у органима,
службама и организацијама Општине Ариље (у даљем тексту: службеници) када обављају послове
из своје надлежности.
Сврха Кодекса
Члан 3.
Сврха овог Кодекса је:
л да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало
да се придржавају службеници,
л да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
л да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника,
л да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт,
л да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника.
Члан 4.
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају
мушки и женски род лица на која се односе.
JJ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА
Законитост и непристрасност
Члан 5.
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Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја
дискрециона овлашћења примењује непристрасно.
Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону
заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом.
Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће
неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман.
Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким
притисцима и мотивима.
Објективност
Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од
њих правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за
предметни случај.
Забрана дискриминације
Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред
законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке.
Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој
ситуацији.
Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то
уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног
случаја.
Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права,
поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или
повлашћивања по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, друштвеног
порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког
или другог уверења, држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног стања,
психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације,
здравственог стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у
политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним и претпостављеним
личним својствима.
Забрана злоупотребе и прекорачења службених овлашћења
Члан 8.
Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су
утврђене законом и другим одговарајућим прописима.
При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке,
службена овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи.
Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно
поступање.
Заштита података о личности
Члан 9.
Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће
стандарде у погледу њихове заштите.
Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их
неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих.
Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 10.
Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на
начин који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом
који регулише приступ информацијама од јавног значаја и правилима која важе у органу, служби
или организацији.
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Пружање информација о поступку
Члан 11.
Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се
код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање
поступка.
Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке
треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да
информације које пружа буду јасне и разумљиве странци.
Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је
да наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери
наведену информацију.
Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о
томе како да формулише свој захтев писаним путем.
Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није
надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству
контакт податке.
Исправљање пропуста
Члан 12.
У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или интересе
странака, службеник је дужан да упути писмено извињење странци и настоји да отклони негативне
последице проузроковане његовом грешком што је пре могуће, као и да обавести странку о праву
на одговарајуће правно средство и приговор због пропуста.
Разумни рок за доношење одлука
Члан 13.
Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном
року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.
Исто правило
примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе којима службеници
од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води.
Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће
донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и
предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре.
Понашање службеника у јавним наступима
Члан 14.
У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља Општину Ариље,
службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и
Кодексом.
Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јОпштине
Ариље и лични углед и сме износити само истините податке, садржином и тоном којим се не вређа
углед органа, установа, предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има поступати и
када је реч о личном и пословном угледу других физичких и правних лица.
Поштовање других и учтивост службеника
Члан 15.
Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем.
Приликом комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни,
тачни и кооперативни.
Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем
електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцрпније и
прецизније одговоре.
У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори.
Стандард пословне комуникације
Члан 16.
Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року (најкасније
у року од 24 сата) одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.
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Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на
електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке
или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке.
Слање поднеска/дописа или електронске поште
Члан 17.
Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи меморандум.
Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко лице)
или функцију, односно пословно име привредног друштва.
Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом,
звањем и осталим подацима за контакт.
Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил
писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.
Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и
тачност информација које се наводе.
Поштовање радног времена
Члан 18.
Запослени су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом доласка или
одласка са радног места евидентирају на прописан начин.
Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању
од 30 минута.
Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена.
Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења
руководиоца или запосленог којег руководилац овласти.
Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у
радне просторије органа, службе или организације ван радног времена.
Стандарди одевања на радном месту
Члан 19.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима
службеника, и да на тај начин не нарушава углед Општине Ариље нити изражава своју политичку,
верску или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и
неутралност.
Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а
основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.
Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу
поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања
дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса.
Уредност радних просторија
Члан 20.
Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна
све време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих.
Конзумација хране је дозвољена искључиво у просторијама које су одређене за те намене.
KK ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Право притужбе због кршења Кодекса
Члан 21.
Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити начелнику
Општинске управе и начелницима одељења(у даљем тексту: надлежни руководилац).
Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоце притужбе о предузетим радњама.
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Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим
актима стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса.
Праћење примене Кодекса
Члан 22.
Начелник Општинске управе и начелници одељења Општинске управе Општине Ариље
прате и разматрају примену Кодекса.
За спровођење овог Кодекса одговорни су начелник Општинске управе и начелници
одељења Општинске управе Општине Ариље .
Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, начелник Општинске управе
и начелници одељења Општинске управе Општине Ариље могу за примену Кодекса издати
посебна упутства.
Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, службе
или организације.
Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на
кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и
окончаним дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и
околности за које руководиоци органа, служби или организација сматрају да су од значаја за
праћење примене Кодекса.
Дисциплинска одговорност
Члан 23.
Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа,
уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или
другим прописом.
Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса
Члан 24.
Текст Кодекса начелник општинске управе поставља на интернет страници Општине
Ариље, а у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном броју примерака чини
доступним странкама на другим одговарајућим местима (услужни сервис грађана, шалтерске
службе, месне канцеларије и др.).
Начелници одељења упознају све службенике са садржином Кодекса.
Ступање на снагу
Члан 25.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Општине
Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 020-60/2017, 29.12.2017.година
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
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