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На основу члана 48. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 54/11 

и 12/20), 
 Скупштина  општине  Ариље,  на 11. седници  одржаној 28. 09.  2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље 

I 

   ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Ариље који је изабран на изборима 

одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, и то: 
     Тодоровић Драгани, рођеној 1976. године, професору разредне наставе из Латвице, припаднику 

Српске напредне странке. 
II 

  Мандат одборнику из тачке I овог решења почиње да тече даном потврђивања мандата и 
траје до истека мандата сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 18. августа 2020. 
године.  

 
III 

Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

 
О  б р а з л о ж е њ е 

 

  Скупштина општине Ариље је на седници одржаној 29. 06. 2021. године донела решење број 
112-105/21 којим је Радиши Стефановићу престао мандат одборника СО Ариље, сходно члану 46. 
став 1. тачка  5. Закона о локалним изборима. 
 Одбор за административна питања је утврдио да је Изборна комисија општине Ариље, 
решењем број 013-7/21 од 24. 09. 2021. године, доделила  мандат новом кандидату који је изабран за 
одборника у Скупштину општине Ариље Тодоровић Драгани са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, припаднику Српске напредне странке. 
 Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверење да је изабран за одборника у 
Скупштину општине Ариље.  

Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Одбор за административна питања је предложио Скупштини општине Ариље да потврди 
мандат Тодоровић Драгани. 
 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, у року од 48 часова од дана доношења овог решења. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине  
III број 013- 7/21, 28. 09. 2021. године 

 
 

Председник Скупштине општине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 
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 На основу члана 48. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 54/11 
и 12/20), 
 Скупштина  општине  Ариље,  на 11. седници  одржаној 28. 09.  2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље 

I 

   ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Ариље који је изабран на изборима 

одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, и то: 
     Вуколић Славу, рођеном 1979. године, пољопривреднику из Гривске, припаднику Српске 

напредне странке. 
II 

  Мандат одборнику из тачке I овог решења почиње да тече даном потврђивања мандата и 
траје до истека мандата сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 18. августа 2020. 
године.  

 
III 

Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

 
О  б р а з л о ж е њ е 

 

  Скупштина општине Ариље је на седници одржаној 29. 06. 2021. године донела решење број 
112-107/21 којим је Јелени Милићевић престао мандат одборника СО Ариље, сходно члану 46. став 
1. тачка 5. Закона о локалним изборима. 
 Одбор за административна питања је утврдио да је Изборна комисија општине Ариље, 
решењем број 013-8/21 од 24. 09. 2021. године, доделила  мандат новом кандидату који је изабран за 
одборника у Скупштину општине Ариље Вуколић Славу са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА 
НАШУ ДЕЦУ, припаднику Српске напредне странке. 
 Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверење да је изабран за одборника у 
Скупштину општине Ариље.  

Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Одбор за административна питања је предложио Скупштини општине Ариље да потврди 
мандат Вуколић Славу. 
 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, у року од 48 часова од дана доношења овог решења. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине  
III број 013- 8/21, 28. 09. 2021. године 

 
 

Председник Скупштине општине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 

47/18), чланa 63.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 

88/19), и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19),

  

         Скупштина општине Ариље, на 11. седници одржаној 28. 09.  2021. године, разматрала 

је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године  и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01. 

01. 2021. до 30. 06. 2021. године  

 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01. 01. 2021. до 30. 06. 

2021. године , који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 12/5, на 

седници одржаној дана 28. 07. 2021. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 22/2021, 28. 09. 2021. године 

АРИЉЕ 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
                        

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07и 

47/18), чланa 63.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), и 

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

 Скупштина општине Ариље, на 11. седници одржаној 28. 09.  2021. године, 

разматрала је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за период  од 01. 

01. 2021. до 30. 06. 2021. године, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље за период  од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године 

 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 

период  од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године, 

 који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 60/2021, на седници 

одржаној дана 22. 07. 2021. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 23/2021, 28. 09. 2021. године 
АРИЉЕ 

 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
 

                         Миљана Аћимовић Стефановић 
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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 11. седници одржаној 28. 09. 2021. године, разматрала 

је Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период од 01. 01. 2021. до 

30. 06. 2021. године, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 

од 01. 01. 2021. до 30.06. 2021. године 

 

I 

 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 

од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године, који је поднела Општинска управа општине Ариље - 

Oдсек за буџет и трезор. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 400 - __ /2021, 28. 09. 2021. године 
АРИЉЕ 

 

 

          Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 

30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник РС'', број 107/2020), члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи, члана  40. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, број 13/19), 

Скупштина општине Ариље, на 11. седници одржаној дана 28.09. 2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

ЗА ПЕРИОД 2022- 2032. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Општина Ариље започиње активности на изради Плана развоја општине Ариље за период  2022- 

2032.  године, као документа развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја.  
 

Члан 2. 
 

Циљ израде Плана је дефинисање визије одрживог развоја општине Ариље, одређивање 

потенцијалних предности и развојних праваца општине Ариље и одговарајућих мера, заснованих 

на унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског 

развоја, планском и рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување 

природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, 

пружању квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у 

сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, уклучујући право и 

једнаке могућности за све.  
Члан 3. 

План развоја у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе садржи следеће обавезне елементе: 
1 . Увод 

2. Преглед и анализу постојећег стања  

3. Визију  

4. Приоритетне циљеве развоја  

5. Преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја 

6. Начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 

 

Члан 4. 
Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја Републике 

Србије и општине Ариље, кроз сагледавање националних и локалних развојних докумената и 

докумената јавних политика, програма и пројекта који се реализују на територији општине 

Ариље. Приоритетне области обухваћене Планом развоја су: економски развој, инфраструктурни 

развој, друштвени развој и заштита животне средине.  
 
 
 

Члан 5. 
Овлашћује се председник општине Ариље да именује Комисију за координацију и израду Плана 

развоја општине Ариље  за период  2022- 2032.  године и радне групе за приоритетне области:  
 Економски развој: 

 Пољопривреда и рурални развој 



04. октобар  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 23 

 Привреда 

 Туризам 

 Друштвени развој: 

 Становништво, образовање, млади и спорт 

 Здравство и социјална заштита 

 Култура, медији, информисање 

 Заштита животне средине 

 Инфраструктура 
 

Општинска управа општине Ариље пружа подршку Комисији и радним групама, кроз техничку 

помоћ током израде Плана, достављање свих званичних релевантних података и др. Током израде 

Плана у циљу партиципације свих заинтересованих страна биће организовани форуми и јавна 

расправа о нацрту документа.  
Члан 6. 

Рок за израду Плана развоја општине Ариље за период 2022- 2032. године је 12 месеца од дана 

доношења Одлуке о изради Плана. 
Члан 7. 

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

Ариље“.  
 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број 022-12/21 од 28.09. 2021. године 
Ариље 

 
     
 
 

Председник Скупштине општине Ариље 
                                                                                                           

                                                                                                                      Миљана Аћимовић 

Стефановић 
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На основу члана 32 Закона о локалној самоуптави ( ,,Службени гласник РС ,,број 101/106-

други закон,129/2007, 47/2018,и 83/2014 –други закон) ,члана 4.став 1. и 2. Закона о ученичком и 

студентском стандарду  (,,Службени гласник РС,,  број18/10,55/13, 27/18- други закон и 10/19 ) и 

члана 40. Статута скупштине општине Ариље (,,Службени гласник РС,, број 13/19)  на 11. седници 

одржаној   28. 09.  2021. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УЧЕНИЧКУМ И СТУДЕНТСКИН СТИПЕНДИЈАМА 
    

       Члан 1. 

 

Мења се  у члану 1. став 2 . и гласи,,Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за 

ученике  основних и средњих школа и студенте високошколских установа чије се школовање 

финансира из буђета Републике Србије и који имају пријављено пребивалиште на територији 

општине Ариље,,.  

 

      Члан 2. 

Мења се у члану 3.тачка 1. и гласи ,,редовни ученици основних и средњих школа,,. 

 

      Члан 3.  
Мења се члан 3. и гласи ,, Право на стипендију имају  ученици основних и ученици средњих 

школа ; 

-Ученици основних школа  са просечном оценом 5,00  из предходне године и освојеним 

једним од прва три места на Републичком такмичењу организованом од стране Министарства 

просвете; 

 

- редовни ученици ромске националне мањине почев од друге године средње школе без обзира 

на остварену просечну оцену; 

 

-Ученици средњих школа прве, друге , треће и четвте година који су остварили у предходном 

периоду школовања просечан успех 4,80 и да су у предходној школској години за поједине 

предмете остварили врхунске резултате ,освајањен једног од прва три места на Републичком 

такмичењу или једно од првих пет места на међунаредном такмичењу; 

 

- Ученици четвртог степена производних занимања( машинске, електротехничке и текстилне 

струке) са просечном оценом 4,50  из предходне године и оствареним једним од прва три 

места на републичком такмичењу организованом од стране Министарства просвете; 

 

-Ученици трећег  степена производних занимања( машинске, електротехничке и текстилне 

струке) са освојеним једним од прва три места на републичком такмичењу организованим од 

стране Министарства просвете; 

 

 - Ученици уметничких школа са просечном оценом 4,50 и освојеним једним  од прва три 

места на републићком такмичењу које организује Министарство просвете;  

  

- Ученици гимназије и средњих стручних школа са росечном оценом 5,00 из предходне године  

, не морају имати доказ о такмичењима; 

 

Члан 4. 

Мења се члан 4. и гласи,, Услови за остваривање права на стипендију за ученике основних и 

средњих школа су: 



04. октобар  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 23 

 

- да су држављанстбуи Републике Србије, 

 

- да имају пребивалиште на територији општине Ариље; 

 

 

- да су редовни ученици основне, средње школе; 

 

- да су редовни ученици прве, друге ,треће и четврте године средње школе у трогодишњем 

или четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија; 

 

- да имају освојену награди у календарској години која предходи објављивању конкурса; 

-   

- да истовремено не примају више стипендија из општинског,    градског , републичког 

буџета или из срестава других правних лица који су корисници буџета. 

 

Члан 5. 

Мења се члан 5.  и гласи, Потребна документа која се достављају из пријаву ( у оргиналу или 

овереној фотокопији) којима се доказује испуњеност услова из члана 4.ове одлуке су: 

-Уверење о држављанству републике Србије; 

 

-Уверење о пребивалишту издато у МУП-у  Републике Србије; 

 

-Потврда о редовном школовању издата од стране основне односно стредње школе      коју 

ученик похађа ; 

 

- Фотокопија личне карте ( извод из читача) ученика уколико је пунолетан, док се за 

малолетног ученика доставља  фотокопију личне карте родитеља/старатеља / извод из читача). 

 

- Оверена фотокопија дипломе са такмичења или потврда школе или опганизатора такмичења  

и да је ученик освојио награду; 

 

- Изјаву подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду , да није корисник других 

општинских , градских или републичких стипендија или стипендија из срестава других правних лица 

који су корисници буџета , или уколико је корисник, да ће се по добијању  стипендије општине 

Ариље, одрећи других срипендија ( за малолетна лица изјаву даје родитељ/ старатељ) . 

 

Члан 6. 

Мења се члан 6. и и гласи ,,Редослед  кандидата за остваривање права на стипендију утврђује 

се на основу следећих критеријума: 

 

1. Успех остварен у предходно завршеним разредима основне или средње школе: 

2. Освојене награде . 

 

-за ученике основне школе, освојено једно од прва три места на републичком такмичењу 

организованом од стране Министарства просвете; 

- за ученике уметничких школа освојене награде на  републичком и међународном такмичењу 

, признате од Министарства просвете Републике Србије у школској години која предходи 

години објављивања конкурса; 

- за ученике средње школе  који су у предходној школској години за поједине предмете 

остварили врхунске резултате освојено једног од прва три места на Републичком такмичењу 

или једно од првих пет места на међународном такмићењу; 
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- за ученике четвртог степена производних занимања( машинске, електротехничке и текстилне 

струке) за освојено једно од прва три места на републичком такмичењу организованом од 

стране министарства просвете; 

 

-за ученике трећег  степена производних занимања( машинске, електротехничке и                                                                                                                                                                     

текстилне струке) за освојено једно од прва три места на републичком такмичењу 

организованим од стране Министарства просвете.  

   

- за ученике гимназије и средњих стручних школа не морају имати доказ о такмичењима. 

 

Члан  7. 
Мења се члан 7. и гласи ,,Право на стипендију остварују студенти високошколских 

установа и факултета чији је оснивач Република Србија и који се финансирају из буџета 

Републике Србије и то: 

- од друге године студија па до завршне године студија који су постигли резултате у 

студурању изражен кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној  школској години; 

- студенти са инвалидитером без обзира на просечну оцену у предходној школској години; 

- студенти ромске националне мањине без обзора на просечну оцену у предходној школској 

години; 

Стипендије у смислу ове одлуке не могу се додељивати студентима прве године 

високошкоских установа , изузев за студенте прве године ако су у предходној години 

средњошколског школовања освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу 

организованом од Министарства просвете. 

 Студенти из става 1. овог члана могу остварити право на стипендију под условом да 

током студирања ниси обновили ни једну годину студија , као и да им статус студента није 

мировао. 

Члан 8. 

 У члану 9. после става 7. додаје се став 8. и гласи ,,Студенти IV и V године студија са 

просечном оценом 9,00 током  свих година студија уз услов давања године за годину  и 

могућности преноса једног испита из предходне године. 

  

Члан 9. 

 

У члану 11. став 1. после речи ,, ученицима,, додаје се реч ,, основних,, школа. 

 

Члан 10. 

 

 Мења се члан 18. и гласи,, Кандидати за остваривање права на стипендију за ученике 

основних и средњих школа рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим 

критеријумима и мерилима за доделу стипендија. 

Комисија за формирање ранг листе за доделу стипендија ученицима и срудентима општине 

Ариље сачињава предлог ранг листе за ученике основне ,ученике средњих школа , као и предлог 

ранг-листе за ученике уметничких школа. 

Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према утврђеним критеријумима , 

предност има кандидат који је освојио више место на такмичењу вишег ранга. 

 

Члан 11. 

 

 Брише се члан 1. Одлуке о измени и Допуни одлуке о ученичким и стутентским стипендијама 

( ,,Службени гласник општине Ариље“ број 16/17). 

 

Члан 12. 
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 Брише се члан 2. Одлуке о измени и Допуни одлуке о ученичким и стутентским стипендијама( 

,,Службени гласник општине Ариље“ број 16/17). 

. 

Члан 13 

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

Ариље“. 

 

Република Србија 

Скупштина општине Ариље 

III број  67- 3 /21  од  28. 09. 2021. године 

АРИЉЕ 

 

 

               Председник Скупштине општине , 

        Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ број 87/18), члана 20.Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
РС“ број 129/2007 и 47/2018), члана  7. Уредбе о саставу, начину и организацији штабова за ванредне 
ситуације  („Службени гласник РС“ број 27/20),Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације  општине Ариље 01 бр. 020-26/2020 од 01.09.2020.године и члана 40. Статута општине 
Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 13/19),Скупштина општине Ариље на 11.седници 
одржаној 28. 09. 2021.године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
 
 

I 
      Мења се тачка I Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Ариље и гласи: 
 

       
 Образује се Општински штаб за ванредне ситуације ( у даљем тексту: Општински штаб ) у 
саставу: 
 
* Командант Општинског штаба  – председник општине – Предраг Маслар 
* Заменик команданта  Општинског штаба  – заменик председника општине – Радиша Стефановић 
* Начелник  Општинског штаба – инспектор за управљање ризиком и цивилну заштиту – МУП -сектор 
за ванредне ситуације – Драгана Милић 
  
 Чланови Општинског штаба: 
1. Председник СО Ариље – Миљана Аћимовић Стефановић 
2. Начелник Општинске управе 
3. Директор ЈКП „Зелен“  
4. Директор ЈП „Рзав“ - Зоран Бараћ 
5. Директор Дома здравља – Жељко Милосављевић 
6. Командир ВСЈ – Раде Марковић 
7. Начелник ПС Ариље – Жељко Шаптовић 
8. Секретар ЦК Ариље- Милица Ћосовић 
9. Саветник за одбрану и ванредне ситуације – Милијанко Божовић 
10. Референт за послове безбедности и заштиту у ЈП „Рзав“ - Владе Исаиловић 
11. Представник Вojске Србије – потпуковник Дејан Вељовић 
12. Директор ЕД – Јелена Милићевић 
 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Ариље“. 
 
 

Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине  

III Број 112- 141/2021 од 28. 09. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                 Председник Скупштине општине, 
                                                              Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/07 и 47/18), члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

13/19), и Закључка Владе 05 број 351-2800/2021 од 01. 04. 2021. године, 

Скупштина општине Ариље, на 11. седници одржаној 28. 09. 2021. године, разматрала 

је Анекс I  Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље-

профил Сврачково“  и донела 

 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
           

  Даје се сагласност на Анекс I  Уговора о удруживању средстава за изградњу бране 

и акумулације „Ариље-профил Сврачково“ . 

 

II 

  Овлашћује се председник општине Ариље, Предраг Маслар да у име општине 

Ариље, као удружиоца средстава, потпише Анекс I  Уговора о удруживању средстава за 

изградњу бране и акумулације „Ариље-профил Сврачково“ . 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 400 - 315 /2021, 28. 09. 2021. године 
АРИЉЕ 

 

 

          Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 47/18), 
чланa 46. и 47. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), и члана 40. 
Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/18), 
 Скупштина општине Ариље, на 11. седници одржаној 28. 09.  2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
I 

            Престаје мандат директора  Јавног комуналног предузећа „Зелен“, Митровић Милијанку, 
дипломираном грађевинском инжењеру из Ужица, по поднетој оставци. 
 

II 

            Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 
 
 

Образложење 
            Милијанко Митровић, дипломирани грађевински инжењер из Ужица,  поднео је дана 13. 09. 
2021. године неопозиву оставку на функцију директора ЈКП „Зелен“ Ариље. 
            Чланом 46. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016) прописано је 
да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем, а 
чланом 47. истог Закона да се оставка подноси у писаној форми органу надлежном за именовање 
директора јавног предузећа. Надлежност Скупштине општине Ариље за именовање и разрешење 
директора јавних предузећа чији је оснивач, уређена је чланом 40. тачка 11) Статута општине 
Ариље. 
             Из изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
             Поука о правном средству: Против овог решења није дозвољена жалба, већ се може поднети 
тужба Управном суду  у Београду у року од 30 дана од пријема истог. 
 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- 122/2021, 28. 09. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                      Председник Скупштине општине, 
 

                                                                       Миљана Аћимовић Стефановић 
 

 
 

 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 



04. октобар  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 23 

На основу члана  24. став 3 и члана 52.  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 11. седници одржаној 28. 09. 2021. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Зелен“ Ариље 

 
I 

 Именује се Милан Ненадић, дипломирани машински инжењер из Ариља, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа „ Зелен“ Ариље, на период до 6 месеци. 
 

II 

 Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 
 

О  б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење решења представљају одредбе члана 52. Закона о јавним 
предузећима, којима је прописано да се вршилац дужности директора може именовати до 
именовања директора, да период обављња функције вршиоца дужности директора не може бити 
дужи од једне године, као и да вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање 
директора јавног предузећа из члана 25. Закона. 
           Милан Ненадић доставио је Општинском већу, као предлагачу решења о оменовању вршиоца 
дужности директора ЈКП „Зелен“ Ариље: 
- диплому Машинског факултета у Београду број 05/383 од 21. 02. 2006. године о стеченом првом 
степену високог образовања и стручном називу инжењер машинства, 
- потврду Машинског факултета у Београду број 1498/2 од 17. 09. 2021. године, којом се потврђује да 
је 25. 01. 2005. године завршио део студијског програма петогодишњих студија на Универзитету у 
Београду- Машинском факултету, смер Хидроенергетика, положивши 31 предмет, што је еквивалент 
од 240 ЕСПБ, и стекао стручни назив инжењер машинства, 
- диплому Машинског факултета у Београду број 19973 од 21. 01. 2019. године о стеченом високом 
образовању и стучном називу дипломирани инжењер машинства, 
- потврду Машинског факултета у Београду број 2387/2 од 18. 12. 2019. године да је стрчни назив 
стечен завршавањем петогодишњих студија изједначен у погледу права која из њега произилазе, са 
академским називом „мастер“другог степена студија, 
- додатак дипломи (диплома број 19973) 
- уверење МУП-а, Одсек Ужице број 05.21.1.2-235-6-3273/2021 од 20.09. 2021. године да није 
осуђиван, 
- потврде о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање прописано законом, 
радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа и на пословима 
руковођења, издате од: 
   * ЈКП „Зелен“ Ариље, број 25/23 од 17. 09. 2021. године 
   * ПЕШТАН доо Аранђеловац од 10. 09. 2021. године 
   * Општинске управе Ариље број 035-8/21 од 14. 09. 2021. године 
   * ИНГРАД доо Лозница број 04-09/21 од 10. 09. 2021. године 
   * ЕСТЕ ГРАДЊА Лозница број 75/21 од 13. 09. 2021. године 
   * АД БИП Београд број 7/35 од 20. 09. 2021. године. 
           У складу са наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 Поука о правном средству: Против овог Решења није дозвољена жалба, већ се мозе 

поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана достављања истог. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- 142/2021, 28. 09. 2021. године 
АРИЉЕ 

Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 


