
11. јун  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 17 

 

 

 

www.arilje.org.rs 
Ариље, 11. јун 2021. године 

Година MMXXI– Број 17 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

1.  Решење о потврђивању мандата одборнику Весни Стојић ……………………………… 1 

2. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације Западна 

Србија за 2020. годину ……………………………………………………………………….... 2 

3. Решење о давању сагласности на Програм развоја туризма Туристичке регије Западна 

Србија 2020 - 2025. године …………………………………………………………………….. 3 

4. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП Регионални центар за 

управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2020. године ………………………………………. 4 

5. Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу за 2019. и 2020. годину Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице ……… 5 

6. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа Регионални 

центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. 

године ……………………………………………………………………………………………. 6 

7. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснадбевање 

„Рзав“ Ариље за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године ……………………………….. 7 

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном финансијском 

извештају за 2020. годину Јавног предузећа за водоснадбевање „Рзав“ Ариље ……………. 8 

9. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснадбевање 

„Рзав“ Ариље за период од 01.01. до 31.03.2021. године ……………………………………... 9 

 

http://www.arilje.org.rs/


11. јун  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 17 

      

    10. Решење о прихватању Извештаја о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад у 

Ариљу за 2020. годину ………………………………………………………………………………. 10 

11. Одлука о додели Општинских јавних призназа у 2021. години.…. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 



11. јун  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 17 

 На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 
54/11 и 12/20), 

 Скупштина  општине  Ариље,  на 8. седници  одржаној 21. 05.  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 Коалиција АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА 
АРИЉЕ, и то: 
- Стојић Весни, рођеној 1974, економисти из Врана, припаднику политичке странке Српски 

патриотски савез. 
 

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 која је одржана 26. 03. 2021. године  
донела је решење III број 112- 37/21, којим је Вујовић Дарку утврђен престанак мандата одборника 
Скупштине општине Ариље у складу са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10- одлука УС, 54/11 и 12/20), јер је поднео оставку.  

Одбор за административна питања је утврдио да је Изборна комисија општине Ариље,  
решењем број 013-4/21 од 17. 05. 2021. године, доделила  мандат новом кандидату који је изабран за 
одборника у Скупштину општине Ариље Весни Стојић са Изборне листе Коалиција АЛЕКСАНДАР 
ШАПИЋ- ПОБЕДА ЗА АРИЉЕ, припаднику Српског патриотског савеза. Према члану 48. став 1. и 2. 
Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 54/11 и 12/20), када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем 
кандидату са  изборне листе коме није додељен мандат, припаднику исте политичке странке. Стога 
је мандат додељен Весни Стојић из Врана, следећем кандидату на изборној листи Коалиција 
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА АРИЉЕ који је прихватио мандат одборника, припаднику 
политичке странке Српски патриотски савез. 

Чланом 56. Закона о локалним изборима прописано је да мандат одборника почиње да тече 
даном потврђивања мандата. 
 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 Јелени Драшковић. 

      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 112- 65/21, 21. 05. 2021. године 
 

 
Председник Скупштине општине, 

Радиша 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 8. седници одржаној 21. 05. 2021. године, разматрала 

је Извештај о раду Туристичке организације регије Западна Србија   за 2020. годину, и 

донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Извештај о раду   

Туристичке организације регије Западна Србија за 2020. годину 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Туристичке организације регије Западна 

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

Западна Србија под бројем 37/21 на седници одржаној 12. 04. 2021. године. 

 
II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

 III број 022- 8/2021, 21. 05. 2021. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 
                                                                       Радиша 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 8. седници одржаној 21. 05. 2021. године, разматрала 

је Програм развоја туризма Туристичке регије Западна Србија 2020. -2025. године, и донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм развоја туризма Туристичке регије Западна 

Србија 2020. -2025. године 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм развоја туризма Туристичке регије Западна Србија 

2020. - 2025. године, који је донео Управни одбор Туристичке организације регије Западна 

Србија под бројем 39/21 на седници одржаној 12. 04. 2021. године, након добијене 

сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација број 332-02-00371/2020-08 

од 09. 03. 2021. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

 III број 022- 9/2021, 21. 05. 2021. године 

АРИЉЕ 
 

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

129/07 и 47/18), чланa 69.  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 8. седници одржаној 21. 05.  2021. године, разматрала 

је Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање 

отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2020. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о пословању  ЈКП  Регионални центар за 

управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2020. годину  

 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2020. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 11/2, на седници одржаној дана 26. 04. 

2021. године. 

 
II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 16/2021, 21. 05. 2021. године 

АРИЉЕ 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
                         Радиша Стефановић 
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 На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 

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

 Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 21. 05. 2021. године, разматрала 

је Одлуку о покрићу губитка за 2019. и 2020. годину Јавног комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка за 2019. и 2020. годину Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 

 
 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу губитка за 2019. и 2020. годину Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице, коју је 

донео Надзорни одбор ЈКП  „Дубоко“ Ужице под бројем 11/3, на седници одржаној дана 26. 

04. 2021. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 13/2021 од 21. 05. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
                                                                     Радиша 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 8. седници одржаној 21. 05.  2021. године, разматрала 

је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом 

„ДУБОКО“ Ужице за период  од 01. 01. 2021. до 31. 03. 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 комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за период  од 01. 01. 

2021 до 31. 03. 2021. године 

 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа Регионални центар за 

управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за период  од 01. 01. 2021 до 31. 03. 2021. године, 

који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 11/5, на седници одржаној 

дана 26. 04. 2021. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 14/2021, 21. 05. 2021. године 

АРИЉЕ 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

                         Радиша Стефановић 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/07и 47/18), чланa 69.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016), и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 21. 05. 2021. године, разматрала 

је Извештај о пословању са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора 

Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2020. годину, и донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем и 

извештајем овлашћеног ревизора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље 

за 2020. годину 

 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању са финансијским извештајем и 

извештајем овлашћеног ревизора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 

2020. годину,  који је усвојио  Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" 

својом Одлуком број 48/2021, на седници одржаној дана  26. 04. 2021. године. 

 
II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 18/2021 од 21. 05. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

                         Радиша Стефановић 
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 На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 

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

 Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 21. 05. 2021. године, разматрала 

је Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2020. годину 

Јавног  предузећа за водоснабдевање „Рзав“  Ариље, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном финансијском 
извештају за 2020. годину Јавног  предузећа за водоснабдевање „Рзав“  Ариље 

 
 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по редовном финансијском 

извештају за 2020. годину Јавног  предузећа за водоснабдевање „Рзав“  Ариље, коју је 

донео Надзорни одбор Ј П  „Рзав“ Ариље под бројем  47/2021, на седници одржаној дана 26. 

04. 2021. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 19/2021 од 21. 05. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
                                                                                       Радиша 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 8. седници одржаној 21. 05.  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 

31. 03. 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 31. 03. 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 31. 03. 2021. године, 

 који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 49/2021, на седници 

одржаној дана 26. 04. 2021. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 15/2021, 21. 05. 2021. године 

АРИЉЕ 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

                         Радиша Стефановић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/07 и 47/18), члана 15. и 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 

Ариље" број 13/19), 

 
 Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 21. 05. 2021. године, разматрала 

је Извештај о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад у Ариљу за 2020. 

годину, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад 

у Ариљу за 2020. годину 

I 
 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад 

у Ариљу за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу 

Одлуком број 55100 - 30/2021-1, на седници одржаној дана 12. 03. 2021. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 022- 6/2021, 21. 05. 2021. године 

АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
                              Радиша Стефановић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 129/07 и 47/18), члана 9. Одлуке о јавним признањима општине Ариље 
(«Општински службени гласник» број 4/06) и члана 10. Статута општине Ариље («Службени 
гласник општине Ариље» број 13/19), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 8. седници одржаној 21. 05. 2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о додели општинских јавних признања у 2021. години 
 
 
 

 Скупштина општине Ариље, додељује: 
 

П О В Е Љ У 

Дому здравља Ариље 
 

ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС И ПОСЕБНЕ ЗАСЛУГЕ У РАДУ СА ЖИВОТНО УГРОЖЕНИМ 
ПАЦИЈЕНТИМА 

 
        Дом здравља Ариље је максимално ангажован на лечењу и дијагностици од почетка 
пандемије корона вирусом. Ковид амбуланта је радила у две смене, а отворена је и Дневна 
болница за лакше и средње тешке случајеве, који нису били за болничко лечење. У ковид 
амбуланти је остварено 27.621 преглед и 55 прегледа у кућној посети пацијената који имају 
сумњу на COVID инфекцију. Тестирано је 8.979 пацијената, од чега је позитивно 2869, што 
општину Ариље сврстава у општине са високом стопом обољевања од ове инфекције. 
       У сарадњи са локалном самоуправом отворен је пункт за имунизацију грађана од 
јануара ове године. До сада је дато преко 9.000 доза вакцине, а обе дозе вакцине је примило 
око 4.000 становника, а вакцинисано је и 214 непокретних  суграђана изласком на терен. 
      Иако је од COVID инфекције од почетка пандемије боловало више од 50% запослених, 
Дом здравља је успео да, без довољно кадра, крајњим напором, одговори својим обавезама 
и успешно спроводи лечење, дијагностику оболелих и имунизацију, не запостављајући друге 
обавезе у пружању здравствене заштите становништва предвиђене Законом. 

 
            

П О В Е Љ У 

Министарству државне управе и локалне самоуправе 
ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Општина Ариље додељује повељу Министарству државне управе и локалне самоуправе за 
подршку развоја и функционисања система локалне самоуправе у протеклом периоду. Ово 
Министарство константно и континуирано доприноси напретку општине Ариље.  
Развојем и унапређењем програма јединственог  бирачког списка, софтвера матичних књига 
значајно је повећана транспарентност и олакшана  комуникација грађана са државним и 
локалним органима.  
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Осим тога, значајан допринос како у протеклом периоду тако и данас дат је унапређењу 
знања и вештина кадрова запослених  у локалној самоуправи и то у виду континуираног 
стручног усавршавања. 
На крају, важно је истаћи да је Министарство државне управе и локалне самоуправе 
одобрило средства у износу од 9.600.000,00 динара за завршетак започетог пројекта 
реконструкције спотских трибина на спортским теренима општине Ариље.  

 
 
 

П О Х В А Л У 
Црвеном крсту Ариље 

 
ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОМОЋ 

У ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 

Након проглашења ванредног стања 2020. године Црвени крст Ариље формирао је кол 
центар за подршку и помоћ старим лицима. Волонтери су обишли 121 домаћинство и 
обављали куповину хране и намирница, лекова и подизање пензија. Подељено је 1030 
пакета помоћи , као и промотивни материјал, дезинфекциона средства и заштитне маске.  
 
Ова хуманитарна организација била је доступна грађанима од 07 до 20 часова свих седам 
дана у недељи. 
 
Помоћ Црвеног крста није изостала ни у време поплава, који је помагао угроженом 
становништву, у складу са својим могућностима. 

 

 
 

П О Х В А Л У 
Сектору за ванредне ситуације МУП-а Србије 

Одељењу за ванредне ситуације Ужице 
 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОМОЋ 
У ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 

 
Одељење за ванредне ситуације Ужице ангажовало се у току поплаве 23. 06. 2020. године, 
када су изливањем Моравице угрожена насеља у приобаљу реке. 
 Након праћења водостаја на угроженом подручју, а у складу са надолазећом опасношћу, 
извршено је прикупљање снага на терену. На испомоћ Ватрогасно спасилачком одељењу 
Ариље ангажовано је 14 припадника Специјалистичког тима за спасавање на води, 14 
припадника Специјализоване јединице ЦЗ, 4 чамца и једна плутајућа пумпа.Свим 
активностима  координирао је начелник Одељења који је у току интервенција био на терну. 
Из поплављених објеката евакуисано је 64 лица, извршено је црпљење воде из 45 објеката, 
деблокирана саобраћајница Љетине- Високе у Вирову,извршена деблокада једног 
производног погона. 
 
Одељење за ВС Ужице дало је допринос и у активностима везаним за пандемију. 
 
Припадници Одељења за ВС Ужице су у 2020. години, на територији општине Ариље, 
интервенисали 197 пута, ангажовано је укупно 477 ватрогасаца са 216 возила, 46 
ватрогасних пумпи и 25 чамаца. 
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П О Х В А Л У 
Полицијској станици у Ариљу 

 
ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОМОЋ 

У ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 
Припадници МУП-а,  Полицијска станица Ариље, својим несебичним ангажовањем и 
залагањем пружали су помоћ у евакуацији становништва и санацији штете од поплаве у јуну 
2020. године, заједно са припадницима Сектора за ванредне ситуације, Жандармерије и 
Војске Србије. 
 
У току пандемије изазване вирусом Covid 19, а посебно за време ванредног стања, поред 
обављања редовних послова на заштити личне и имовинске сигурности грађана, 
припадници ПС Ариље велики допринос су дали на контроли поштовања свих мера које је 
прописала Влада РС, пружали све потребне информације и остваривали везу између 
здравствених центара, Црвеног крста и Центра за социјали рад. Полицијски службеници су, 
у сарадњи са Црвеним крстом, ангажујући људске и материјалне ресурсе, пружали помоћ 
старијим грађанима достављањем животних намирница и маски и рукавица. 
 
 

 
 
 

П О Х В А Л У 
Домаћинству Савић Рада из Миросаљаца 

 
ЗА ОЧУВАЊЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ 

 
 

Домаћинство Рада Савића из села Миросаљци је прво домаћинство на територији наше 
општине које је почело са организованим бављењем сеоским туризмом,  и у пероду од 10 
година постало синоним за успешно сеоско туристичко домаћинство Западне Србије. 
Домаћинство Савић поседује и мини камп „Шљивик“ са 13 кампинг места за шаторе. 
 
Породица Савић направила је спој  делатности по којима су Ариљци познати- добри 
домаћини, произвођачи малине и текстилци. Радионица ЕТНОТЕКС производи народне 
ношње и сувенире и једна је од ретких у Србији која поседује сертификат министарства 
привреде „Отворена шака“ у области традиционалних заната и послова домаће радиности. 
 
 

 
 

П О Х В А Л У 
Радмили Петровић 

 
ЗА ИЗУЗЕТАН СТВАРАЛАЧКИ И КЊИЖЕВНИ ДОПРИНОС ИЗДАВАЊЕМ ЗБИРКЕ „МОЈА 

МАМА ЗНА ШТА СЕ ДЕШАВА У ГРАДОВИМА“ 
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Збирка поезије младе песникиње Радмиле Петровић „Моја мама зна шта се дешава у 
градовима“ изашла је 2020. године у издању издавачке куће ППМ Енклава. Ауторка се кроз 
ову збирку бави пропитивањем патријархалних структура у којима је одрасла. Присутна је 
потресна динамика у релацијама село-град и мушко-женско. Збирка је брзо постала  
 
регионални бестселер и продата је у преко 5000 примерака. Књижевна јавност се бавила 
објашњавањем феномена несвакидашњег успеха који мје остварила једна збирка песама. 
представљена је на бројним промоцијама и кљижевним фестивалима у земљи и 
ниостранству. осврти на збирку изашли  су у најпознатијим регионалним, енглеским и 
италијанским књижевним часописима.  
Песме из ове збирке преведене су на преко 10 светских језика, а збирка у целини излази у 
јуну у Македонији, а током лета ове године у Француској. 
Књижевна јавност говори о појави новог, несвакидашњег, аутентичног песничког гласа, који 
је пријемчив како елитним структурама тако и „обичном народу“. 

 
 
 
 

П О Х В А Л У 
Злати Стефановић 

 
ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА 

 
Злата Стефановић је ученица II разреда Математичке гимназије у Београду. На тамичењима 
из више наставних предмета остварује завидне резултате.  
Прво место на републичком такмичењу из математике освајала је сваке године од VI 
разреда основне школе, а освајала је и награде на републичким такмичењима из физике и 
информатике, као и окружном такмичењу из биологије, хемије и енглеског језика. 
Мајвећи успех Злате Стефановић је пласман у репрезентацију Србије на Јуниорској 
математичкој олимпијади на Кипру, где је освојила сребрну медаљу. 
Ове године је освојила прво место на државном такмичењу из математике и треће место на 
Српској математичкој олимпијади и пласман на изборно такмичење за интернационалну 
математичку олимпијаду за ученике од 1. до 4. разреда средње школе, као једина девојка 
међу 12 најбољих математичара. 
 

П О Х В А Л У 
Булић Дејану 

 
ЗА ВЕЛИКИ ДОПРИНОС ОЧУВАЊА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

Др Дејан Булић, рођен је у Београду (1972) где је завршио основну и средњу школу. 
Дипломирао је 2001. на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 
2014. одбранио докторску дисертацију Насеља и становништво „Земље” Моравице (XIV – 
средина XVI века). 

2006. и 2008. године истраживања Др Дејана Булића дају први увид у значај 
средњовековног утврђења Моравица, што је био и повод да се од 2016. до 2018. године 
спроведу детаљна археолошка истраживања које је Др Булић водио. 

Археолошким истраживањима градине Моравица, др Булић пружа значајан допринос 
заштити непокретног културног наслеђа на територији општине Ариље и дефинише 
непокретне остатке за потребе конзервације и презентације што је накнадно и урађено.   

Пројекат је значајан за општину Ариље на више нивоа, а пре свега из разлога што је 
након скоро 20 година ово први пројекат систематских археолошких истраживања на 
територији општине Ариље чиме је сам значај наше општине у научним круговима на 
значајно вишем нивоу. 
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П О Х В А Л У 
Заводу за заштиту споменика кулруре  Краљево 

 
за вишегодишњу успешну сарадњу у заштити културног наслеђа 

 

Завод за заштиту споменика културе Краљево основан је 5. фебруара 1965. године 
одлуком Скупштине Среза Краљево. Оснивањем Завода отпочео је период планске и 
систематске бриге око очувања, проучавања, валоризације, презентације и свеукупне 
афирмације споменика културе. 
Своју основну делатност Завод за заштиту споменика културе Краљево обавља у оквиру 
четири управна округа: Рашки, Расински, Моравички и Златиборски у оквиру ког је и општина 
Ариље. 

Сарадња Завода за заштиту споменика културе Краљево и Општине Ариље 
резултирала је многим значајним моментима за културно наслеђе наше општине.  

У знак одличне сарадње, општина Ариље указује неизмерну захвалност Заводу за 
несебичну помоћ и рад на многим заједничким пројектима.  

 
 

П О Х В А Л У 
ОФК „ВРАНИЋ“ Ариље 

 
ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У СПОРТУ 

 

ОФК „ВРАНИЋ“ основан је 1996. године. Кроз овај клуб је од оснивања до данас 
прошло више стотина дечака и девојчица. Најуспешнији полазници школе фудбала достигли 
су и европски ниво. Овај фудбалски клуб има изизетно добру сарадњу са ФК „Будућност“ 
Ариље и ФК „Партизан“ Београд. 

ОФК „ВРАНИЋ“ је организатор више дечјих манифестација, као што су Божићњи и 
Васкршњи турнир, који су одржани 24 пута и Меморијални турнир „Чика Трба“, који је одржан 
4 пута. Клуб је и основач летњег кампа „Чика Трба“. 

 
 

П О Х В А Л У 
Основној школи „Јездимир Трипковић“ Латвица 

 
ЗА ДОПРИНОС У ПОБОЉШАВАЊУ УСЛОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

УЧЕНИКА 

 
 

У Основној школи „Јездимир Трипковић“ Латвица, поред редовних наставних 
активности реализује се пројекат Обогаћеног једносменског рада, који обухвата поподневни 
рад на спортској гимнастици и фолклору. Школа је  издала и први број  школског часописа у 
овој школској години, а други се очекује на Видовдан. 

Ова школа је била домаћин међународне смотре СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ  у 
априлу ове године и добила похвале за организацију.  

Као домаћин тродневног Васкршњег фудбалског турнира, Школа је укључила тек 
формирану Ученичку задругу у припрему и послуживање хране и пића, а већ је ангажована и 
на сортирању секундарних сировина. Ово су почеци пројекта у који ће се укључити цео 
колектив Школе и родитељи ученика. 
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П О Х В А Л У 
Стефановић Саши, директору Пословног система Електродистрибуције Србије 

 

ЗА ДОПРИНОС У ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
Саша Стефановић, директор Пословног система Електодистрибуције Србије је имао 
разумевања за проблеме становништва брдског и планинског подручја Оштине Ариље који 
су презентовани од стране локалне самоуправе, а који се односе на смањену поузданост у 
напајању елетричном енергијом . Опредељена су ванредна срества и заједничким снагама 
Електродистрибуције Србије и локалне самоуправе приступило се решавању проблема. 
Раскресани су високонапонски водови , замењени изолатори на критичним деоницама, 
отклањане су критичне тачке. Мерљиви параметри помоћу којих се прати поузданост водова 
указују на оправданост ових инвестиција, a Aриљци имају мање прекида у напајању 
електричном енергијом.  
Општина Ариље овим чином жели да изрази захвалност Саши Стефановићу и изрази наду 
да ће се успешна сарадња, на решавању преосталих проблема, наставити. 

 
 

П О Х В А Л У 
Месној заједници Поглед 

 
ЗА ИНИЦИЈАТИВУ И УДРУЖЕНО ДЕЛОВАЊЕ НА УРЕЂЕЊУ ТЕРИТОРИЈЕ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ПОГЛЕД 
 

Месна заједница Поглед континуирано даје допринос заштити и уређењу животне средине и 
буђењу свести код грађана да се одговорно понашају према средини у којо живе. 
Сваке године се спроводи акција кошења и уређивања гробља, уређивање путева, као и 
прикупљање смећа и транспорт у контејнере. Више пута је уређивано острво Уски Вир у 
сарадњи са Еколошким друштвом Рзав, као и у својој режији, а вршено је и кошење и 
прикупљање смећа на излетишту Клокоч и на релацији вртић у Погледи- Вилиман. 
Уређиван је и простор око Вртића у Погледи мењањем заштитне ограде, ради безбедности 
деце. 
 У сарадњи са еколошким инспектором Месна заједница Поглед је организовала едукацију 
грађана своје месне заједнице у вези одлагања опасног отпада након третирања воћа 
препаратима и  извршено је дељење летака и кеса за овај отпад. 

 
 

П О Х В А Л У 
Месној заједници Вигоште 

 
ЗА ИНИЦИЈАТИВУ И УДРУЖЕНО ДЕЛОВАЊЕ НА УРЕЂЕЊУ ТЕРИТОРИЈЕ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ВИГОШТЕ 
 

Ова Месна заједница активно је радила на анимирању грађана и организовала акције: 
чишћења обале реке Моравице;чишћење путева, стаза и јавних површина; израду огласних 
табли за подручје МЗ Вигоште. Упутила је и захтев ЈП  „Србија воде“ за чишћење и 
продубљивање корита реке Моравице ради решавања проблема поплава у делу Бент- 
Миротински поток. 
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МЗ Вигоште је закључила Споразум са  ЈП „Србија шуме“ о суфинансирању радова на 
санацији и реконструкцији локалних сеоских путева у овој Месној заједници. 
Месна заједница показује солидарност и помаже угроженим грађанима при смртним 
случајевима и у случају елементарних непогода. 
 

 
П О Х В А Л У 

Спасилачко ронилачком удружењу „Фоке“ 
 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОМОЋ У ОТКЛАЊАЊУ 

ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 

Спасилачко ронилачком удружењу „Фоке“ основано је 2019. године. Основни циљ удружења 
је помоћ приликом поплава, спашавање у води и под водом. поред наведеног Удружење 
учествује на такмичењима у подводном стрељаштву, где су 2019. године у Шапцу освојили 
прво место. Обучени су и поседују сертификат за спашавање лица у ванредним ситуацијама 
у води и претрагу за лицима и предметима под водом. 
Од оснивања одганизују акцију чишћења  корита реке Рзав  на водозахвату и  на Градској 
плажи. 
Као непрофитна организација, Удружење је добровољно учествовало у помоћи општини и 
суграђанима у време поплаве 2020. године. 
 
 

П О Х В А Л У 
Болници Пожега 

 
ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС И ПОСЕБНЕ ЗАСЛУГЕ У РАДУ СА ЖИВОТНО УГРОЖЕНИМ 

ПАЦИЈЕНТИМА 

 

 
Болница Пожега је у ковид систему од марта месеца 2020. године. Капацитет болнице је 72 
постеље, и то у склопу интерног одељења  35, пнеумофизиологије 25 и одељења за 
палијативно збрињавање 12 постеља и у целости је био у ковид систему. 
У  току 2020. године  у Болници је лечен 971 пацијент са потврђеним вирусом Covid-19, а у 
2021. години до маја месеца чак 890 пацијената. 
Велики број хоспитализованих пацијената био је са подручја општине Ариље, током 2021. 
године више од трећине у односу на укупан број лечених у овој болници, која лечи пацијенте 
са територије града Ужица и општина Пожега, Косјерић и Ариље. 
 
 

П О Х В А Л У 
предузећу  „Богутово“ доо Ариље 

 
ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ПРИВРЕДИ 

 

Богутово доо је породична фирма основана 1992. године, која се бави производњом 
текстилних производа под брендом „БОА“ као и откупом и прерадом воћа. 
Богутово је данас модерна фирма, која се од од мале фирме и производње у породичној 
кући  у Ариљу, кроз малопродајну мрежу  сопствених продавница и препоручених 
продавница проширила на територију целе Србије и још 8 земаља. 
Тренутно запошљавају 150 радника у сопственим погонима и још 200 кроз сарадњу са 
кооперантима. 
Планови за даљи развој су врло амбициозни и подразумевају проширење постојећих 
капацитета и освајање нових тржишта, а утемељени су на очувању породичне атмосфере 
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која влада у фирми, очувању здравих међуљудских односа у колективу и повећању 
друштвене свести и одговорности, што су неопходни принципи развоја свих носилаца 
привредног живота. 
 
 

П О Х В А Л У 
 

22. Пешадијског Батаљона 
Касарна „Петар Лековић“ Пожега 

 
ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОМОЋ У ОТКЛАЊАЊУ 

ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 
 Велики допринос у отклањању штете настале у поплави 2020.год. дала је и Војска 
Србије. Припадници Војске радили су на изношењу и утовару кабастог отпада на угроженом 
подручју, на чишћењу наноса и муља из домаћинстава, након повлачења и црпљења воде, 
чиме је значајно убрзан процес санације. 
 

П О Х В А Л У 
 

Клубу спортова на води „Брзак” 
 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОМОЋ У ОТКЛАЊАЊУ 
ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 
 Клуб спортова на води „Брзак“ је основан 2015. године и члан је Спортског савеза 
општине Ариље. Удружење је дало велики допринос у отклањању штете настале у поплави 
2020. године.  
 
 
 
 
 

Република Србија 

Општина Ариље 
Скупштина општине 

III број: 17- 3/2021, 21. 05. 2021. 

АРИЉЕ 
 

 

Председник Скупштине општине, 
                                                                        Радиша Стефановић 

 

 
 
 
 


