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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 47/18) и члана 39. Статута 

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

 

 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 27. 12. 2018. године, разматрала је 

Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање 

"Рзав" Ариље за 2019. годину 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље 

за 2019. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под 

бројем 501/2018, на седници одржаној дана 29. 11. 2018. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 32/2018, 27. 12. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник Скупштине општине, 

                                                                                    Драгиша  Терзић, с.р. 
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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 47/18) и члана 39. Статута 

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

 

 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 27. 12. 2018. године, разматрала је 

Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. 

годину, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа 

за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље под бројем 502/2018, на седници одржаној дана 29. 11. 2018. године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 31/2018, 27. 12. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник Скупштине општине, 

                                                                                 Драгиша  Терзић,с.р. 

 

 

 

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 47/18) и члана 39. Статута 

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008, 6/2010 и 5/14), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 27. 12. 2018. године, разматрала је 

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом 

Дубоко" Ужице за 2019. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа 

"Дубоко" Ужице за 2019. годину 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар 

за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2019. годину, који је донео Управни одбор Јавног 

комуналног предузећа "Дубоко" под бројем 120/4 , на седници одржаној дана 05. 12. 2018. године. 

II 
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Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 33/2018, 27. 12. 2018. године 

 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

                             Драгиша Терзић,с.р. 

 

 

 

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 47/18) и члана 39. Статута 

општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008, 6/2010 и 5/14 ), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 27. 12. 2018. године, разматрала је 

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2019. годину  и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа 

"Зелен" Ариље за 2019. годину 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 

2019. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зелен" под бројем  99/8-2, 

на седници одржаној дана  12. 12. 2018. године. 

II 

 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 34/2018, 27. 12. 2018. године 

 

 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

Драгиша Терзић,с.р. 
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На основу члана  27. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 43/13 –УС, 98/13-УС,132/14, 145/14 и 83/2018 ) и члана 39. Статута 

Општине Ариље („Службени гласник Општине Ариље“ број 6/08 ,6/10 и 5/14), 

 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 27.12.2018. године, доноси 

 

Одлуку о измени Одлуке 

о приступању изради Плана детаљне регулације за малу хидроелектрану 

„Градина“ на реци Моравици, општина Ариље 
 

Члан 1. 

Мења се члан 2. Одлуке о приступању израде плана детаљне регулације за малу хидроелектрану 

„Градина“ на реци Моравици, општина Ариље ( „Службени гласник општине Ариље бр.16/17 од 

31.08.2017.године) тако да у целости гласи: 

 

„Оквирне границе обухвата планског документа са описом; 

 

 Обухваћене су кат. парцеле речног корита реке Моравице са приобаљем у кат. општинама 

Трешњевица и Добраче у општини Ариље. 

 

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

парцеле:  

2049/1, 2049/2, 2054/1, 2054/2, 2055/1, 2055/2, 2056/1, 2056/2, 3521/1, 3521/7, 2057, 2058/1, 2058/2, 

2059/1, 2059/2 све у КО Трешњевица и катастарске парцеле 6428/1, 6428/6, 3881, 3880/1, 3880/2, 

3879/1, 3879/2 све у КО Добраче. 

 

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се приликом израде и верификације нацрта 

плана.  

Члан 2. 

Мења се члан 7. Одлуке тако да гласи: 

  

„ПДР финансира „Moravica energy“ д.o.o. Зрењанински пут 11 Е/7, Београд. Уговор о финансирању 

ће бити скопљен између Општинске управе и финансијера. 

 

Носилац израде плана ће бити Општинска управа општине Ариље. 

 

Обрађивач плана ће бити дефинисан од стране финансијера. 

 

Рок за израду ПДР је 12 месеци од ступање на снагу ове Одлуке“. 

 

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

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине – 

IV 03 број  350-132/2017,  27.12.2018. године 

 

 

Председник Скупштине општине 

                   Драгиша Терзић,с.р. 
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На основу члана  46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ број 

72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 43/13 –УС, 98/13-УС,132/14, 145/14 и 83/2018 ) и члана 39. Статута 

Општине Ариље („Службени гласник Општине Ариље“ број 6/08 и 6/10 и 5/14), 

 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 27.12.2018. године, доноси 

 

Одлуку о измени Одлуке 

о приступању изради Плана детаљне регулације за малу хидроелектрану 

„Миросаљци“ на реци Моравици, општина Ариље 
 

 

Члан 1. 

 

Мења се члан 8. Одлуке о приступању израде плана детаљне регулације за МХЕ „Миросаљци“ на 

реци Моравици, општина Ариље ( „Службени гласник општине Ариље бр.12/18 од 

14.06.2018.године) тако да гласи: 

  

„ПДР финансира „Еnergy line D&M“ д.o.o. Keдрова 8, Београд. Уговор о финансирања ће бити 

скопљен између Општинске управе и финансијера. 

 

Носилац израде плана ће бити Општинска управа општине Ариље. 

 

Обрађивач плана ће бити дефинисан од стране финансијера. 

 

Рок за израду ПДР је 12 месеци од ступање на снагу ове Одлуке“. 

 

Члан 2. 

 

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

Ариље“. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине – 

IV 03 број  350-27/2018,  27. 12. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник Скупштине општине 

                   Драгиша Терзић,с.р. 
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На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 104/16 и 

95/18), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07 и 47/18), 

члана 39. Статута општине Ариље ("Сл.гласник општине Ариље, брoj 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина 

општине Ариље, на седници одржаној   27. 12. 2018.  године, донела је 

 

О Д Л У К У О ПРВОЈ ИЗМЕНИ 

ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, 

ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА 

ОПШТИНЕ AРИЉЕ 

 

Члан 1. 

          У Одлуци о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине 

Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 11/2017), у члану 21. став 4. и 5. бришу се. 

 

Члан 2. 

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

Ариље“. 

 

 
Општина Ариље 

Скупштина општине 

III Број: 352- 131/ 2018, 27. 12. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

                                                                                             Драгиша Терзић,с.р. 

 

 

 

На основу члана 11.  став 3. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ 

број 113/2017 и 50/2018) и члана 39. Статута општине Ариље (Сл. гласник опшрине Ариље, број 6/08, 

6/10 и 5/14), Скупштинa општине Ариље,  на 23. седници одржаној 27. 12. 2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета 

Општине Ариље 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања, у 

циљу подршке рађању и укључивања већег броја парова у поступак вантелесне оплодње. 

Одлуком се уређују услови, критеријуми, начин и поступак за остварење права на накнаду трошкова 

вантелесне оплодње на терет буџета Општина Ариље. 

Члан 2. 

Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу пар може да оствари у случају да су комулативно 

испуњени следећи услови: 

1. Да се ради о држављанима Републике Србије, 

2. Да пар има пребивалиште на територији Општине Ариље, најкраће годину дана пре 

подношења захтева, 

3. Да жена у моменту подношења захтева није старија од 42 године, 

Члан 4. 
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Висина финансијске помоћи износи до 200.000,00 динара, по пару и исплаћују се једнократно, у 

износу према рачуну здравствене установе која је спровела поступак вантелесне оплодње.                                                                                

Члан 5. 

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу пар подноси Општинској 

управи Општине Ариље, уз следеће доказе: 

1. Фотокопије личних карата/очитане личне карте, 

2. Фотокопије здравествене књижице, 

3. Извештај здравствене установе да је пар укључен у поступак вантелесне оплодње, 

4. Рачун здравствене установе за настале трошкове за извршени поступак вантелесне оплодње. 

 

Члан 6. 

 Испуњеност услова за остваривање права на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу 

утврђује посебна Комисија коју именује решењем председник Општине Ариље. 

 Комисија има  председника и четири члана. 

 Задатак Комисије је да размотри приспеле захтеве и изда писано мишљење Општинској 

управи у погледу испуњености услова за остваривање права. 

Члан 7. 

 Општинска управа, на основу писаног мишљења Комисије за остваривање права на 

вантелесну оплодњу, припрема предлог решења и упућује га председнику Општине на разматрање. 

Члан 8. 

 О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одлучује Председник Општине ,на 

основу кога са корисницима средстава закључује уговор. 

Члан 9. 

 По жалби на решење о правима из ове Одлуке, решава Општинско веће општине Ариље. 

Члан 10. 

 Средства за остваривње права, сходно овој Одлуци, обезбеђује се у буџету Општина Ариље. 

Члан 11. 

 На основу уговора Председника Општине Ариље и корисника врши се пренос средстава 

кориснику, према рачуну из члана 5. став 1. тачка 4. ове Одлуке. 

Члан 12. 

 Средства која се одобравају пару по основу уговора из члана 11. строго су наменска и не смеју 

се користити у друге сврхе, сем за плаћање трошкова вантелесне оплодње. 

 У том смислу, неопходно је да корисник достави општини Ариље доказе о наменском 

утрошку и то: 

 1. Рачун/фактуру здравствене установе о извршеној услузи вантелесне оплодње, 

 Уколико корисник не достави прописан доказ о наменском утрошку средстава или не изврши 

добровољно пријаву и повраћај неутрошених средстава, сматраће се да су средства ненаменски 

утрошена и  према кориснику ће се покренути поступак повраћај пренетих, односно неутрошених 

средстава, увећаних за законску затезну камату. 

 

Члан 13. 

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

Ариље“. 

 
Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број 021-3/18, дана 27. 12. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине Општине, 

                                                                                               Драгиша Терзић,с.р. 

 

 



28. децембар  2018. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број  25 

Страна 9 oд 9 
 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 

83/2014) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 И 

5/14 ), Скупштина општине Ариље на 23. седници одржаној дана  27. 12.  2018. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се критеријуми за доделу средстава месним заједницама са територије 

општине Ариље из буџета општине Ариље за 2019. годину. 

 

Члан 2. 

         Средстава из буџета општине Ариље додељују се месним заједницама са подручја општине 

Ариље по следећим критеријумима: 

          - површина месне заједнице, као  критеријум који у додели средстава учествује са  60%; 

          - број становника месне заједнице, као критеријум који у додели средстава учествује са 40%. 

 

Члан 3. 

          Сатавни део ове Одлуке је табеларни приказ „Расподела средстава месним заједницама“, који 

садржи: редни број, назив месне заједнице, проценат доељених средстава у односу на укупна 

средства планирана за месне заједнице буџетом општине Ариље за 2019. годину и износ додељених 

средстава. 

 

Члан 4. 

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

Ариље“, а прмењиваће се од 01. јануара 2019. године. 

 

 
Општина Ариље 

Скупштина општине 

III Број: 400-535/2018, 27. 12. 2018. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник Скупштине општине, 

                                                                               Драгиша Терзић,с.р. 

 


