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На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009,73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 

тачка 2. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број  13/2019) Скупштина 

општине Ариље на 30. седници одржаној дана 05.03.2020. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Ариље за 2019. годину, обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија а у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“ број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). 

 

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 Одлуке о завршном рачуну буџета 

општине Ариље за 2019. годину. 

 

Члан 4. 

 

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

Ариље“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 400- 73 /2020 , 05.03. 2020. године 

А р и љ е  

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Драгиша Терзић с.р.  
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На пснпву шлана 46. Закпна п лпкалнпј сампуправи (,,Службени гласник РС“ брпј 129/7 и 47/18), шлана 

63. Закпна п јавним предузећима (,,Службени гласник РС“ брпј 15/2016 и 88/19) и шлана 40. Статута 

ппщтине Ариље  (,,Службени гласник ппщтине Ариље“ брпј 13/19), 

 Скупщтина ппщтине Ариље, на 30. седници пдржанпј 05. 03. 2020. гпдине, разматрала је 

Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма ппслпваоа 

Јавнпг кпмуналнпг предузећа Регипнални центар за управљаое птпадпм ,,ДУБОКО“ Ужице за перипд 

пд 01. 01. 2019. гпдине дп 31. 12. 2019. гпдине и дпнела 

Р Е Ш Е Њ Е 

п даваоу сагласнпсти на Извештај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти 

из Прпграма ппслпваоа Јавнпг кпмуналнпг предузећа Регипнални центар за управљаое птпадпм 

,,ДУБОКО“ Ужице за перипд пд 01. 01. 2019. гпдине дп 31. 12. 2019. гпдине 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ  сагласнпст на Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних 

активнпсти из Прпграма ппслпваоа Јавнпг кпмуналнпг предузећа Регипнални центар за управљаое 

птпадпм ,,ДУБОКО“ Ужице за перипд пд 01. 01. 2019. гпдине дп 31. 12. 2019. гпдине, кпји је усвпјип 

Надзпрни пдбпр предузећа свпјпм Одлукпм брпј 5/5, на седници пдржанпј дана 30. 01. 2020. гпдине.  

II 

 Рещеое пбјавити у ,,Службенпм гласнику ппщтине Ариље“.  

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

III брпј 023-2/2020,  05.03.2020. гпдине 

 

 

Председник Скупщтине ппщтине 

Драгища Терзић с.р. 
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На пснпву шлана 46. Закпна п лпкалнпј сампуправи (,,Службени гласник РС“ брпј 129/7 и 47/18), шлана 

63. Закпна п јавним предузећима (,,Службени гласник РС“ брпј 15/16 и 88/19) и шлана 40. Статута 

ппщтине Ариље  (,,Службени гласник ппщтине Ариље“ брпј 13/19), 

 Скупщтина ппщтине Ариље, на 30. седници пдржанпј 05. 03. 2020. гпдине, разматрала је 

Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма ппслпваоа 

Јавнпг предузећа за впдпснабдеваое ,,Рзав“ Ариље за перипд пд 01.01. 2019. гпдине дп 31. 12. 2019. 

гпдине и дпнела 

Р Е Ш Е Њ Е 

п даваоу сагласнпсти на Извештај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти 

из Прпграма ппслпваоа Јавнпг предузећа за впдпснабдеваое ,,Рзав“ Ариље за перипд пд 01. 01. 

2019. гпдине дп 31. 12. 2019. гпдине 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ  сагласнпст на Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних 

активнпсти из Прпграма ппслпваоа Јавнпг предузећа за впдпснабдеваое ,,Рзав“ Ариље за перипд пд 

01. 01. 2019. гпдине дп 31. 12. 2019. гпдине, кпји је усвпјип Управни пдбпр предузећа свпјпм 

Одлукпм брпј 556/2020, на седници пдржанпј дана 30.01.2020. гпдине.  

II 

 Рещеое пбјавити у ,,Службенпм гласнику ппщтине Ариље“.  

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

III брпј 023-1/2020,  05.03.2020. гпдине 

 

 

Председник Скупщтине ппщтине 

Драгища Терзић с.р. 
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 
15/16 и 88/19) и члана 40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» 
број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 30. седници одржаној дана  05. 03. 2020. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

        ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље у 

саставу: 

        1. Петар Пантовић, дипломирани економиста, рођен 1957. године, председник  

         2. Милан Муњић, дипломирани грађевински инжењер, рођен 1959. године, члан 

         3. Ана Радовић, дипломирани правник, рођена 1977. године. 

 

II 

           Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“. 
 

 
 

 
Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине 
III Број 112-19/2020 од 05. 03. 2020. године 

АРИЉЕ 
 
 

Председник Скупштине општине, 
                                                                                Драгиша Терзић с.р. 
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На пснпву шлана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи («Службени гласник РС» брпј 129/07 и 47/18) и 

шлана 40. Статута ппщтине Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 13/19), 

 Скупщтина ппщтине Ариље, на 30. седници пдржанпј 05. 03. 2020. гпдине, разматрала је 

Прпграм рада са финансијским планпм Библиптеке Ариље „Устанпве за библиптешкп-инфпрмаципну 

делатнпст и културни туризам“ за 2020. гпдину, и дпнела 

Р Е Ш Е Њ Е 

п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада са финансијским планпм Библиптеке Ариље „Устанпве за 

библиптечкп-инфпрмаципну делатнпст и културни туризам“ за 2020. гпдину 

ДАЈЕ СЕ сагласнпст на Прпграм рада са финансијским планпм Библиптеке Ариље „Устанпве за 

библиптешкп-инфпрмаципну делатнпст и културни туризам“ за 2020. гпдину, кпји је дпнеп Управни 

пдбпр Библиптеке Ариље, ппд брпјем   447/ 19  на седници пдржанпј 18. 12. 2019. гпдине. 

II 

Овп рещеое пбјавити у "Службенпм гласнику ппщтине Ариље“. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина ппштине 

III брпј 400-4/2020, 05. 03. 2020. гпдине 

 

Председник Скупщтине ппщтине, 

Драгища Терзић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 

47/18) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19), 

 

 Скупштина општине Ариље, на 30. седници одржаној  05. 03. 2020. године, 

разматрала је Програм рада са финансијским планом Туристичке организације регије 

Западна Србија за 2020. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке 

организације регије Западна Србија за 2020. годину 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Туристичке 

организације регије Западна Србија за 2020. годину, који је донео Управни одбор 

Туристичке организације регије Западна Србија под бројем 242/19 на седници одржаној 25. 

12. 2019. године. 

 
II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 022-2/2020, 05. 03. 2020. године 

 

                                                               Председник Скупштине општине, 

                                                                        Драгиша Терзић с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и 47/18), члана 64. Закона о јавној својини 

(“Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - други закон, 108/16, 103/17 и 95/18) (у 

даљем тексту: Закон),  члана 40. Статута општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље, број 

13/19) и члана 101. Пословника о раду Скупштине општине Ариље (''Службени гласник општине 

Ариље, број 20/19), а у вези са члановима 3. и 6. Закона о проценитељима вредности непокретности 

(''Службени гласник РС”, број 108/16 и 113/17 - други закон), чланом 2. Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној својини (''Службени гласник РС”, број 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17) (у даљем 

тексту: Уредба) и чланом 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем (''Службени гласник РС”, број 118/13 и 137/14),  

Скупштина општине Ариље, на 30. седници, одржаној дана 05. 03. 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О РЕДОВНОМ АЖУРИРАЊУ ПОДАТАКА О ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ  

ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о редовном ажурирању података о вредности имовине општине Ариље (у даљем 

тексту: Одлука) уређују се прикупљање података потребних за процену вредности, процедуре, 

методе процене и одговорности за добијање података о вредности имовине општине Ариље. 

Сви појмови у овој Одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и 

женски природни род. 

 

Члан 2. 

 

У складу са Законом, Уредбом, Одлуком о Општинској управи општине Ариље и 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ариље, 

Општинска управа општине Ариље води евиденцију о вредности имовине у јавној својини општине 

Ариље, при чему врши и послове успостављања поступака праћења појединих оперативних трошкова 

и трошкова одржавања по појединачној имовинској јединици, као и обавезу повезивања тих 

трошкова са финансијским планирањем и извештавањем.  

Општинска управа општине Ариље обавља и послове везане за спровођење поступака јавних 

набавки.  

Евиденција из става 1. овог члана води се у форми електронске базе података о имовини у 

јавној својини општине Ариље, по појединачној имовинској јединици.     

 

 

 

Члан 3. 

 

 У складу са Одлуком о успостављању, ажурирању и приступу подацима о имовини у јавној 

својини општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље, број 4/2020), електронска база 

података о имовини у јавној својини општине Ариље садржи податке о вредности, стању и кретању 

непокретности, исправку вредности непокретности, садашњу књиговодствену вредност по 

последњем извршеном попису, податке о кретању, односно промене на непокретности у стању и 

вредности, које су резултат располагања непокретностима и др., а садржи и податке о спроведеном 

попису имовине и обавеза и о извршеној ревалоризацији књиговодствене вредности имовине. 
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Електронска база података о имовини у јавној својини општине Ариље обавезно се 

континуирано ажурира праћењем и утврђивањем насталих промена, као и на друге начине, а 

корисници – органи општине Ариље, јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Ариље у 

обавези су да континуирано достављају квалитетне податке од значаја за ажурност електронске базе. 

  

Члан 4. 

 

Унутрашња организациона јединица Општинске управе општине Ариље надлежна за послове 

управљања имовином локалне самоуправе дужна је да на бази података од значаја за ажурност 

електронске базе који се достављају од корисника – органа општине Ариље, јавних предузећа и 

установе чији је оснивач  општина Ариље, Службе за катастар непокретности и из других извора, 

спроводи редовно ажурирање података у електронској бази података о имовини у јавној својини 

општине, по појединачној имовинској јединици, односно да периодично врши усаглашавање 

књиговодствених евиденција и извора финансирања у складу са извештајем о процени вредности 

имовине у јавној својини општине Ариље. 

 

Члан 5. 

 

 Процена вредности имовине у јавној својини општине Ариље врши се од стране 

лиценцираних проценитеља, поштујући принципе тржишне вредности, уз примену Међународних 

стандарда, Националних стандарда и кодексa етике. 

Нaциoнaлни стaндaрди и кoдeкс eтикe имajу зa циљ дa oбeзбeдe смeрницe зa пoступaњe 

лицeнцирaног прoцeнитeљa сa циљeм дa извeштajи o прoцeни испуне нajвишe стaндaрдe 

прoфeсиoнaлизмa, интeгритeтa, jaснoћe, пoуздaнoсти и нeпристрaснoсти, кao и дa буду припрeмљeни 

у склaду сa мeђунaрoднo признaтим прoфeсиoнaлним стaндaрдимa. 

Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe сe дeфинишу oснoви прoцeнe врeднoсти 

нeпoкрeтнoсти, пoступaк вршeњa прoцeнe, прeтпoстaвкe и чињeницe oд знaчaja кoje сe мoрajу узeти у 

oбзир приликoм изрaдe извeштaja прoцeнe, минимaлни сaдржaj извeштaja o прoцeни и прaвилa 

прoфeсиoнaлнoг пoнaшaњa лицeнцирaнoг прoцeнитeљa. 

Нaциoнaлним стaндaрдимa и кoдeксoм eтикe су oбухвaћeнe и смeрницe зa вршeњe прoцeнe 

кoje пoмaжу лицeнцирaнoм прoцeнитeљу у њихoвoj примeни. 

 

 

Члан 6. 

 

 Услуга процене вредности имовине у јавној својини општине Ариље прибавља се од 

лиценцираних проценитеља и то у поступку јавне набавке коју је дужна да спроведе унутрашња 

организациона јединица Општинске управе општине Ариље надлежна за послове јавних набавки, 

сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС”, број 91/19).  

 

Члан 7. 

 

Лицeнцирaни прoцeнитeљ je свако физичкo лицe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe Зaкoнoм o 

прoцeнитeљима врeднoсти нeпoкрeтнoсти (''Службени гласник РС”, број 108/16 и 113/17 - други 

закон) и кoмe је од стране надлежног министaрства издата лицeнца зa вршeњe прoцeне врeднoсти 

нeпoкрeтнoсти. 

 

Члан 8. 

 

Обавезе лиценцираног проценитеља изабраног као најповољнијег у поступку јавне набавке су 

да: 
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- процени фер вредности појединачно за сваку позицију (за сваку појединачну имовинску 

јединицу) која чини предмет процене и утврди укупну вредност имовине у јавној својини 

општине Ариље;  

- изради опис методологије која ће бити коришћена као и план, односно динамику са описом 

активности на реализацији пројектног задатка;  

- сачини нацрт Извештаја о процени вредности имовине у јавној својини општине Ариље 

(свеобухватна анализа података, методологија, закључци о процени са прелиминарним 

резултатима и ефектима);  

- сачини финални Извештај о процени вредности имовине у јавној својини општине Ариље са 

одговарајућим рекапитулацијама (аналитичким и синтетичким), као и са утврђеним разликама 

између процењене и књиговодствене вредности са стањем на одређени дан у одређеној 

години, појединачно за сваку позицију, са роком доставе најкасније до одређеног дана;  

- сачини предлог, односно инструкцију за књиговодствено евидентирање ефеката извршене 

процене у пословним књигама (сумаран приказ ефеката процене на амортизацију за одређену  

годину, а тиме и на књиговодствену вредност средстава на одређени дан одређене године), а 

све у складу са Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, 

односно Међународним стандардима финансијског извештавања, са роком доставе најкасније 

до одређеног дана одређене  године.  

 

Члан 9. 

 

За потребе процене вредности имовине у јавној својини општине Ариље, лиценцирани 

проценитељ користи доступне податке из електронске базе података о имовини у јавној својини 

општине Ариље. 

 

Члан 10. 

 

Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужан да као поверљиве чува све податке, чињенице и околности 

које je сазнаo током вршења процене, осим података који су јавно доступни. 

 

Члан 11. 

 

            У Извештају о процени вредности имовине у јавној својини општине Ариље, лицeнцирaни 

прoцeнитeљ нaвoди пoпис дoкумeнтaциje кojу je имao нa рaспoлaгaњу, кao и извoрe пoдaтaкa кoje je 

кoристиo у вршeњу прoцeнe. 

            Пoпис дoкумeнтaциje из стaвa 1. овог члана укључуje свe пoдaткe нeoпхoднe зa jaсну 

идeнтификaциjу свaкoг пojeдинaчнoг дoкумeнтa. 

            Лицeнцирaни прoцeнитeљ je дужaн дa Извeштaj о процени вредности имовине у јавној 

својини општине Ариље и кoришћeну дoкумeнтaциjу или дoкaзe o кoришћeнoj дoкумeнтaциjи, у 

складу са Законом, чувa седам гoдинa oд дaнa вршeњa прoцeнe. 

 

Члан 12. 

 

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

Ариље'', а објавиће се и на огласној табли Општинске управе општине Ариље, као и на званичној 

интернет презентацији општине Ариље www.arilje.org.rs.. 

 

https://arilje.org.rs/
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Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине 
III број  404- 20/2020 од 05. 03. 2020. године 

АРИЉЕ 
 
 

Председник Скупштине општине, 
                                                                                Драгиша Терзић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и 47/18), члана 64. Закона о јавној својини 

(“Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - други закон, 108/16, 103/17 и 95/18) (у 

даљем тексту: Закон), члана 40. Статута општине Ариље („Службени гласник Општине Ариље“, број 

13/19) и члана 101. Пословника о раду Скупштине општине Ариље (''Службени гласник општине 

Ариље“, број 20/19), а у вези са чланом 2. Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини 

(''Службени гласник РС”, број 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17) (у даљем тексту: Уредба),  

Скупштина општине Ариље, на 30. седници, одржаној дана 05. 03. 2020. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О УСПОСТАВЉАЊУ, АЖУРИРАЊУ И ПРИСТУПУ ПОДАЦИМА  

О ИМОВИНИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о успостављању, ажурирању и приступу подацима о имовини у јавној својини 

општине Ариље (у даљем тексту: Одлука) уређују се поступци прикупљања свих неопходних 

података, планирања адекватних ресурса за прикупљање и редовно ажурирање података у бази 

података о имовини у јавној својини општине Ариље, као и омогућавања приступа, управљања и 

коришћења тих података. 

Сви појмови у овој Одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и 

женски природни род. 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


06. март  2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број  4 

Страна 12 oд 25 
 

 

Члан 2. 

 

Општинска управа општине Ариље води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у 

јавној својини коју користи, у складу са Законом и Уредбом. 

Евиденција из става 1. овог члана води се у форми електронске базе података о имовини у 

јавној својини општине Ариље. 

Електронска база података о имовини у јавној својини општине Ариље води се по 

појединачној имовинској јединици, применом електронских средстава за достављање, обраду и 

складиштење података и представља оптимални начин за евидентирање, чување и ажурирање 

података о имовини.     

 

Члан 3. 

 

Унутрашња организациона јединица Општинске управе општине Ариље надлежна за послове 

управљања имовином локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежна организациона јединица 

Општинске управе), у складу са Законом, Уредбом, Одлуком о Општинској управи општине Ариље и 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ариље , 

обавља послове пописа имовине општине, формирања електронске базе података по појединачној 

имовинској јединици и њеног континуираног ажурирања, вођења јединствене евиденције 

непокретности у јавној својини општине Ариље, евиденције књиговодствене вредности имовине 

општине, дефинисања портфолиа имовине општине Ариље и друге послове везане за управљање 

имовином локалне самоуправе. 

 

 Члан 4. 

  

Надлежна организациона јединица Општинске управе дужна је да: планира адекватне ресурсе 

за спровођење пописа имовине (прикупљање правне документације, прибављање података од Службе 

за катастар непокретности, прикупљање техничке документације, прикупљање недостајуће 

документације, анализа прикупљене документације и др.); у оквиру поступка прикупљања, провере и 

анализе података о имовини општине систематизује одговарајућу финансијску документацију о 

изворима финансирања, начину плаћања, измиреним обавезама, другим облицима набавке (размена, 

поклон, компензација и сл.), трошковима одржавања итд, односно да изврши усаглашавање 

књиговодствених евиденција и извора финансирања; спроводи редовно ажурирање података у 

електронској бази података о имовини у јавној својини општине, по појединачној имовинској 

јединици. 

 

Члан 5. 

 

 Под активностима у формирању, функционисању и развоју електронске базе података о 

имовини у јавној својини општине, подразумевају се: унос података; обрада података; управљање 

подацима; упити и анализе; визуелизација и извештавање; дистрибуција података. 

 Унос података подразумева њихово постојање у дигиталном облику. 

 Обрада података подразумева одређени вид дораде у циљу прилагођавања унетих података у 

електронску базу података. 

 Управљање подацима подразумева манипулацију подацима, тј. организовање, уређивање и 

одржавање електронске базе података. 

 Упити и анализе представљају процес којим се од постојећих података унетих у систем, 

специјалним поступцима добијају изведене информације које су предмет анализе. 

 Визуелизација и извештавање подразумева визуелно приказивање добијених резултата упита у 

дигиталној или аналогној форми и њихово тумачење. 
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 Дистрибуција података је њихово кретање између корисника електронске базе података о 

имовини у јавној својини општине (органи општине Ариље, јавна предузећа и установе чији је 

оснивач  општина Ариље и сл.).     

 

Члан 6. 

 

У циљу успостављања, континуираног ажурирања и омогућавања приступа електронској бази 

података о имовини у јавној својини општине Ариље, надлежна организациона јединица Општинске 

управе у обавези је да: прикупи податке о свим непокретностима које су предмет евиденције; 

прибави исправе о праву коришћења, односно о статусу корисника, односно носиоца права 

коришћења и праву својине; прибави исправе којима се обезбеђује упис права својине у јавну 

евиденцију о непокретностима и правима на њима, уколико упис није извршен; обезбеди доказе и 

чињенице на основу којих се користи непокретност, уколико се не располаже потребним исправама о 

праву коришћења; прибави осталe податкe који су неопходни за вођење евиденције; попуњава 

прописане обрасце и благовремено их доставља; формира досије и трајно чува податке из посебне 

евиденције непокретности. 

 

Члан 7. 

 

Упис и интегрисање података у  електронску базу података о имовини у јавној својини 

општине Ариље врши се од стране за то овлашћеног службеника надлежне организационе јединице 

Општинске управе, по службеној дужности. 

Нивои овлашћења у погледу уписа, приступа, прегледа и коришћења података електронске 

базе података о имовини у јавној својини општине одређују се Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи општине Ариље. 

Сваки упис, односно промена података у  електронској бази података о имовини у јавној 

својини општине посебно се евидентира у информационом систему у којем се води евиденција са 

идентификационим подацима лица које је извршило упис, односно извршило ту промену, као и датум 

и време уписа промене. 

Детаљнија правила о начину уписа, приступа, прегледа и коришћења података електронске 

базе података о имовини у јавној својини општине уређују се посебним упутством. 

 

Члан 8. 

 

Подаци из електронске базе података о имовини у јавној својини општине сматрају се 

поверљивим подацима. 

Лични подаци прикупљају се, обрађују, чувају и користе под условима и на начин утврђен 

прописима о заштити података о личности. 

 

Члан 9. 

 

 Електронска база података о имовини у јавној својини општине Ариље обавезно садржи 

податке о: земљишту у јавној својини општине (грађевинско, пољопривредно, шумско и друго 

земљиште); службеним зградама, пословном простору и деловима зграде у јавној својини општине; 

стамбеним зградама, становима, гаражама и гаражним местима у јавној својини општине; 

непокретностима за репрезентативне потребе и за потребе дипломатских и конзуларних 

представништава (ако као такве непокретности постоје на територији општине); другим 

грађевинским објектима у јавној својини општине. 

 

Члан 10. 

 

 Електронска база података о имовини у јавној својини општине Ариље обавезно садржи 

податке о: носиоцу права јавне својине; кориснику, односно носиоцу права коришћења на 



06. март  2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број  4 

Страна 14 oд 25 
 

непокретности (назив, седиште, адреса, матични број, делатност); непокретности (врста 

непокретности, место и адреса где се непокретност налази, површина, удео, спратност објекта, 

структура и број посебног дела објекта, катастарска парцела, лист непокретности, катастарска 

општина); исправи о својини, основу коришћења и вредности непокретности; врсти и разлозима 

промене података. 

 

Члан 11. 

 

 Електронска база података о имовини у јавној својини општине Ариље обавезно садржи 

податке о вредности, стању и кретању непокретности: набавну вредност непокретности; исправку 

вредности непокретности; садашњу књиговодствену вредност по последњем годишњем попису у 

тренутку састављања биланса стања корисника, односно носилаца права коришћења, односно по 

последњем извршеном попису; кретање, односно промене на непокретности у стању и вредности, 

које су резултат располагања непокретностима (давање на коришћење, давање у закуп, пренос права 

јавне својине на другог носиоца јавне својине укључујући и размену, отуђење, заснивање хипотеке, 

улагање у капитал), прибављање, доградња, промена намене и сл.  

 Електронска база података о имовини у јавној својини општине Ариље обавезно садржи и 

податке о спроведеном попису имовине и обавеза, а у вези са тим и о томе да ли је вршена 

ревалоризација књиговодствене вредности имовине. 

 Процена вредности имовине у јавној својини општине врши се поштујући принципе тржишне 

вредности, уз примену Међународних стандарда и смерница процене. 

 

Члан 12. 

 

 Електронска база података о имовини у јавној својини општине Ариље обавезно се 

континуирано ажурира: праћењем и утврђивањем насталих промена; пружањем стручне помоћи 

корисницима, односно носиоцима права коришћења у погледу вођења евиденција; провођењем 

утврђених промена кроз евиденцију у року од 30 дана од дана сазнања за промене; обезбеђењем 

услова за извештавање, као и обављањем других послова везаних за одржавање и ажурирањем 

евиденција. Ажурирање треба да омогући идентификовање и комплетирање недостајућих или 

неконзистентних података, као и ревалоризацију књиговодствене вредности имовине у јавној својини 

општине.  

 

Члан 13. 

 

Општина Ариље је оснивач и искључиви власник евиденција и свих података у електронској 

бази података о имовини у јавној својини општине Ариље.  

  

Члан 14. 

 

 Јавна предузећа и установе чији је оснивач  општина Ариље дужни су, у складу са Законом и 

Уредбом, да воде посебну евиденцију непокретности у јавној својини које користе, као и да податке о 

површини и вредности за те непокретности ради евидентирања у електронској бази података о 

имовини у јавној својини општине Ариље редовно достављају надлежној организационој јединици 

Општинске управе. 

Надлежна организациона јединица Општинске управе дужна је да збирне податке из става 1. 

овог члана доставља Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на начин и у роковима 

прописаним Уредбом.  

 

Члан 15. 

  

Надлежна организациона јединица Општинске управе дужна је да корисницима – органима 

општине Ариље, јавним предузећима и установама чији је оснивач  општина Ариље омогући 
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несметани приступ, управљање и коришћење података из електронске базе података о имовини у 

јавној својини општине Ариље. 

Посебним правилником ближе ће се уредити услови и детаљније прописати нивои овлашћења 

корисника у погледу приступа, прегледа, управљања и коришћења података из електронске базе 

података о имовини у јавној својини општине Ариље.    

 

Члан 16. 

 

Овлашћује се начелник Општинске управе општине Ариље да у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке донесе упутство из члана 7. став 4. ове Одлуке. 

 

Члан 17. 

 

Овлашћује се председник општине Ариље да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке донесе правилник из члана 15. став 2. ове Одлуке. 

 

Члан 18. 

 

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

Ариље'', а објавиће се и на огласној табли Општинске управе општине Ариље, као и на званичној 

интернет презентацији општине Ариље www.arilje.org.rs. 

 

 

 

 

Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине 
III број 404-19/2020 од 05. 03. 2020. године 

АРИЉЕ 
 
 

Председник Скупштине општине, 
                                                                                Драгиша Терзић с.р. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arilje.org.rs/
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На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. износи, 125/14- усклађени дин. износи, 95/15- усклађени дин. 

износи, 83/16, 91/16- усклађени дин. износи, 104/16- др. закон, 96/17- усклађени дин. износи, 89/18- 

усклађени дин. износи, 95/18- др. закон и 86/2019-усклађени дин. износи), члана 73. став 1. Закона о 

угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. 

тачка 13. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 25. Статута општине Ариље (,,Службени гласник 

општине Ариље“, број 13/19),  

 Скупштина општине Ариље на 30. седници, одржаној дана 05.03. 2020. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја који изван 

свога места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за 

коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на територији 

општине Ариље. 

 

Члан 2. 

Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 

смештај у износу од  80 динара. 

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја 

(у даљем тексту: давалац смештаја). 

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе. 

 

Члан 3. 

Изузетно од члана 2. ове одлуке боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице 

пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству. 

Боравишну таксу из става 1. овог члана физичко лице плаћа у утврђеном годишњем износу у 

складу са Уредбом о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за 

физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 
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туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања (,,Службени гласник РС“, број 47/2019 и 

51/2019), којом се утврђују ближи услови и начини висине годишњег износа боравишне таксе за 

физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, као начин и рокови плаћања.  

 

Члан 4. 

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун јавног 

прихода, до петог у месецу, за претходни месец. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

 

Члан 5. 

Боравишну таксу не плаћају: 

1. деца до седам година старости; 

2. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од 

стране надлежне лекарске комисије; 

3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70 %, војни инвалиди од прве до 

пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од 

дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, 

церебралне и дечје парализе, мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац 

наведених особа; 

4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељком објекту за смештај ради 

извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног 

за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај 

ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и 

учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама; 

5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања 

таксе, 

6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50 % плаћају лица од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана  не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови 

из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске 

комисије и др.). 

 

Члан 6. 

Средства од наплаћене боравишне таксе су приход  буџета општине Ариље. 

 

Члан 7. 

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и 

принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом 
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Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није другачије одређено. 

 

Члан 8. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени  

гласник општине Ариље“,  бр. 9/02, 1/05, 5/13 ). 

 

Члан 9. 

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

Ариље“. 

 

Република Србија 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број  434-5/2020 од 05.03.2020. године 

А р и љ е  

 

 

Председник Скупштине општине Ариље 

Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланом 55. став 5. Закона о водама (”Сл. Гласник РС” бр. 30/10,93/2012 и  101/2016), као и на основу члана 33. 

Став 1. Тачка 5. и члана 42. Закона о смањењу ризика од катрастофа и управљање у ванредним ситуацијама 

(Службени гласник Републике Србије”, број 87/18), члана 40. Статута општине Ариље (”Сл. Гл. Општине 

Ариље бр. 13/2019) и дате сагласности – мишљења од ”Србијаводе” Београд, Водопривредни центар ”Морава” 

Ниш, број 796/1 од 11.02.2020, Скупштина општине Ариље на 30. седници одржаној дана 05. 03. 2020. године 

доноси, 

 

ИЗМЕНЕ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

ЗА 2020. годину 

 

          На страни 5 оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Ариље, 

Помоћник руководиоца одбране од поплава на водном подручју Западна Морава – Чачак је Милица 

Павловић уместо Драгана Јанковић. 
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          На страни 7 оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда у Управи за ватрогасно спасилачке 

јединице, уместо Драгана Дончевског је Горан Николић и додају се Саша Ранчић, Владо Племић, Братислав 

Ранчић, Бојана Икодиновић и Ненад Пауновић. 

           

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број: 217-1/2020 од 05.03.2020. године 

А р и љ е 

 

                                                                                                   Председник Скупштине општине 

Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07 и 47/18) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 
број 13/19 ),  

Скупштина општине Ариље на 30. седници одржаној дана 05. 03. 2020. године, донела 
је  
 

 
ОДЛУКУ 

 О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ   

 
 
  

Члан 1. 
 
 
 Овом Одлуком утврђују се критеријуми за доделу средстава месним заједницама са 
територије општине Ариље из буџета општине Ариље за 2020. 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 2020. годину и износ додељених средстава. 
 

Члан 4. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
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општине Ариље“. 
 
 
 
 
р.б назив месне заједнице пднпс расппделе бучет за 2020 

расппдела у дин 

01 МЗ Ариље 9,71% 388.434,80 

02 МЗ Бјелуща 7,61% 304.441,20 

03 МЗ Бпгпјевићи 2,51% 100.481,00 

04 МЗ Брекпвп 6,55% 262.139,87 

05 МЗ Вигпщте 3,65% 145.924,59 

06 МЗ Вирпвп 2,93% 117.084,15 

07 МЗ Виспка 7,24% 289.542,93 

08 МЗ Вране 4,51% 180.267,89 

09 МЗ Грдпвићи 2,02% 80.788,63 

10 МЗ Гривска 3,73% 149.107,43 

11 МЗ Дпбраше 7,63% 305.225,99 

12 МЗ Драгпјевац 1,76% 70.224,59 

13 МЗ Крущшица 5,47% 218.926,35 

14 МЗ Латвица 2,44% 97.664,64 

15 МЗ Мирпсаљци 5,21% 208.453,20 

16 МЗ Ппглед 2,36% 94.524,19 

17 МЗ Радпбуђа 3,52% 140.712,80 

18 МЗ Радпщевп 3,74% 149.558,87 

19 МЗ Северпвп 3,51% 140.474,16 

20 МЗ Ступшевићи 4,11% 164.306,67 

21 МЗ Трещоевица 6,33% 253.393,31 

22 МЗ Церпва 3,46% 138.322,77 

 функција 160 

укупнп 

1,00 4.000.000,00 
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Општина Ариље 
Скупштина општине 

III број: 400- 83/2020, 05. 03. 2020. године 
АРИЉЕ 

 
 

Председник Скупштине општине, 
                                                                               Драгиша Терзић с.р. 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 

83/2014-др.закон 101/16-др.закон и 47/2018), члана 34. и 37. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени динизн., 125/2014 – 

усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин.изн., 104/2016 – др.закон и 96/2017 – усклађени 

дин.изн. 89/2018-усклађени дин.износ,95/2018-др.закон и 86/2019-усклађени дин.изн), члана 64. и 

209. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“,бр.24/2011), члана 2. Уредбе о наменским 

трансферима у социјалној заштити („Сл.гласник РС“,бр.18/16) и члана 40. Статута општине Ариље 

(„Службени гласник општине Ариље“, бр.13/19) , 

Скупштина општине Ариље на  30. седници одржаној  05. 03. 2020.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Ариље које се 

финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 

2020.години. 

 Услуге социјалне заштите става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2020. годину, 

у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским 

трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским 

трансферима за 2020.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2020.годину у области 

пружања услуга социјалне заштите предвиђених раздео 5 програм 11 програмска активност 0003 

позиција 29.1, програмска активност 0006 позиција 27 програмска активност 0008 позиција 32, 

Одлуке о буџету у укупном износу од 5.050.000,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан 

у следећој табели: 

 

 

Услуге социјалне заштите које се 
финансирају из средстава наменског 

Укупан износ по услузи из 
средстава наменског 

Учешће ЈЛС по услузи из 
сопствених извора-
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трансфера за 2020.год. трансфера за 2020.год. прихода 

1) Дневни боравак  1.250.000,00 

2) Помоћ у кући  500.000,00 

3) Лични пратилав детета  3.000.000,00 

4) СОС телефон за жене са искуством 
насиља 

 300.000,00 

 УКУПНО: 5.050.000,00 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Општина Ариље стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите за 

2020.годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити. 

 

Члан 4. 

 

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

Ариље“. 

 

 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 400- 84/2020, 05.03.2020.год. 

А р и љ е 

 

 

 

                                                                                            Председник 

                                                                                         Скупштине општине 

                                                                                         Драгиша Терзић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06. март  2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број  4 

Страна 23 oд 25 
 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 47/18), 
члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник 
општине Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 30. седници одржаној  05. 03. 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе 

,,Ариље“ 
 

 
I 

            Разрешава се Александар Симовић дужности члана Управног одбора Предшколске 
установе ,,Ариље“ у Ариљу, као представник родитеља, по поднетој оставци. 

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 
III 

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

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 022-3/2020, 05. 03. 2020. године 
АРИЉЕ 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

                                                                                        Драгиша Терзић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 47/18), 
члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17 
и 27/18 - др. закон,10/19 и 6/20) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 
Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 30. седници одржаној  05. 03. 2020. године, донела јe 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  

Основне школе "Јездимир Трипковић“ у Латвици 
 

I 

            Разрешава се Весна Ђорђевић дужности председника Школског одбора Основне школе 
"Јездимир Трипковић“ у Латвици, као представник запослених, по поднетој оставци. 

 

 За члана Школског одбора Основне школе "Јездимир Трипковић“ у Латвици именује се 
Александар Симовић, као представник запослених. 
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II 

            Разрешава се Гојко Стефановић дужности члана Школског одбора Основне школе 
"Јездимир Трипковић“ у Латвици, као представник јединице локалне самоуправе. 

 

 За члана Школског одбора Основне школе "Јездимир Трипковић“ у Латвици именује се 
Драгана Јовановић, као представник јединице локалне самоуправе. 
 

III 
 

Именованим члановима мандат траје до истека мандата  Школском одбору који је именован 

решењем СО Ариље број 112- 52/2018 од 11. 06.  2018. године. 

IV 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 
 

 

V 

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

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 022-1/2020, 05. 03. 2020. године 
АРИЉЕ 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

                                                                                        Драгиша Терзић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 
47/18) и члана 40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 
13/19), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 30. седници одржаној 05. 03. 2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на употребу имена Општине Ариље 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност Ненадић Ненаду из Ариља, Светог Ахилија број 20, да у називу 
сточарске задруге користи име општине „АРИЉЕ“, тако што ће назив исте гласити  „Ариљско 
романовско легло“ .  
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II 
 
 Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 
 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 020-14/2020, 05. 03. 2020. године 
 
 
                              Председник Скупштине општине, 
                                                                                             Драгиша Терзић с.р. 
 
 

 

 

 
 

 


