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Страна 2 oд 10 
 

 
 
На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС,132/14,   145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/20) и члана 40. Статута 
Општине Ариље („Службени гласник Општине Ариље“ број 13/19), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, доноси 

 
 

ОДЛУКУ  О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта   
( „Службени гласник општине Ариље“ број 2/15, 11/17, 16/17 и 18/19) допуњује се члан 7. 
Одлуке тако што се после речи „ производње и складишне објекте“ додају речи „ у функцији 
производних објеката“ тако да  допуњени члан 7. Одлуке гласи: 
 

„ Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене 
у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне 
објекте у функцији производних објеката, подземне етаже објеката високоградње( простор 
намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим 
за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечија 
игралишта, отворене спорске терене и атлетске стазе. Допринос се не обрачунава ни за 
отворена паркиралишта, интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта, отворене 
спорске терене и атлетске стазе.“ 
 

Члан 2. 
 

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

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

III број 418-3/2021 од 25. 06. 2021. године 

АРИЉЕ 
 

 
Председник Скупштине општине 

                   Редиша Стефановић 
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Страна 3 oд 10 
 

 
 
 
 

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 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, разматрала 

је Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке Ариље „Установе за 

библиотечко-информациону делатност и културни туризам“ за 2020. годину, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем 

 Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни 
туризам“ за 2020. годину 

 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду са финансијским извештајем 

Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни 

туризам“ за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Библиотеке Ариље под бројем 

179/21 на седници одржаној 19. 05. 2021. године.  

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 022- 14/2021, 25. 06. 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 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, разматрала 
је Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-
информациону делатност и културни туризам“ за 2021. годину, и донела 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље 

„Установе за библиотечко-информациону делатност и културни туризам“ за 2021. 
годину 

 
 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље 
„Установе за библиотечко-информациону делатност и културни туризам“ за 2021. годину, 
који је донео Управни одбор Библиотеке Ариље, под бројем 180/21  на седници одржаној 19. 
05. 2021. године. 

II 
 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 
 
 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 022- 15/2021, 25. 06. 2021. године 
 
 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша Стефановић 
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На основу члана 126. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС» број 24/11), 
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 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Разрешава се Вукана Савовић са функције директора Центра за социјални рад у Ариљу 
закључно са 30. 06. 2021. године, на лични захтев. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Ариље“. 
 

Образложење 
 

     Вукана Савовић поднела је оставку на функцију директора Центра за социјални рад у 
Ариљу 15. 01.  2021. године, из личних разлога.  
    Чланом 126. став 1. тачка 1) Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 
24/11) прописано је да ће оснивач центра за социјални рад разрешити директора центра за 
социјални рад пре истека мандата, између осталог, и на лични захтев. 
    Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине Ариље («Службени гласник 
општине Ариље» број 13/19), уређено је да, скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби. 
     Из изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду року од 30 дана од дана пријема истог. 
 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III Број 112- 10/ 21 од 25. 06. 2021. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

Радиша Стефановић 
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На основу члана 124 и 125. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС» број 24/11), 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 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Ариљу 

 
I 

Именује се Зорица Ђерић Стојичић, дипломирани Економиста, за вршиоца дужности директора 
Центра за социјални рад у Ариљу. 

 
II 

Мандат именованој траје најдуже једну годину, а тече од 01. 07. 2021. године. 
 

III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Ариље». 
 

Образложење 
 
 Директор Центра за социјални рад у Ариље, Вукана Савовић, поднела је 15. 01. 2021. године 
оставку на функију директора, коју је Општинско Веће прихватило на седници одржаној 01.03.2021. 
године и предложило Скупштини Општине да именовану разреши са наведене функције.  
          У складу са Чланом 125. Став 2. и 3. Закона о Социјалној заштити (“Службени Гласник РС» 
број 24/11 ) Општинско Веће је на седници одржаној 14. 04. 2021.године утврдило предлог Решења о 
именовању Зорице Ђерић Стојичић на функцију вршиоца дужности директора Центра за социјални 
рад у Ариљу. Предлог решења са доказима о испуњењу услова за директора из члана 124. став 1. 
Закона о социјалној заштити, достављен је Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања на сагласност. Министарство се актом број 119-01-1612021-09 од 13. 05. 2021. 
године изјаснило да је сагласно да се на дужност вршиоца дужности директора Центра за социјални 
рад Ариље именује Зорица Ђерић Стојичић, дипломирани економиста. 
         Чланом 125. став 3. Закона о социјалној заштити прописано је да вршилац дужности директора 
центра за социјални рад може обављати ту дужност најдуже једну годину. 
 
         Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду 
року од 30 дана од дана пријема истог. 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- 57 / 2021oд 25.06.2021. године 
АРИЉЕ 

 
 
 

 Председник Скупштине општине, 

Радиша Стефановић 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07и 
47/18), члана 123. Закона о социјалној заштити («Службени гласник РС» 24/11) и члана 40. Статута 
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној  25.  06. 2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника Управног одбора  
Центра за социјални рад Ариље 

    
     

I 
            РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Милићевић са функције председника Управног одбора Центра за 
социјални рад у Ариљу. 
 

II 
  ИМЕНУЈУ СЕ Славка Максимовић, дипломирани инжењер менаџмента из Ариља, на 

финкцију председника Управног одбора Центра за социјални рад у Ариљу. 

 
III 
 

  Мандат председника  Управног одбора из тачке II овог решења траје до истека мандата  
Управног одбора именованог решењем СО Ариље III број 112- 34/21, 26. 03. 2021. године. 
 
 
 

IV 
 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику 
општине Ариље". 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

 Скупштина општине  
III број 112-103 /21, 25. 06. 2021. године 

АРИЉЕ 
 
 

 
       Председник Скупштине општине, 
                 Радиша Стефановић 
 

 
 

 

 

 

 

 



01.јул  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 19 

 

 

 

На основу члана 50.  Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/07 и 
47/18), члана 57. и 66. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 
13/19),  
      Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, донела је 

 
 

Решење 
 
I 
 

       Каљевић Небојши из Ариља, престаје функција члана Општинског већа, по поднетој 
оставци, закључно са 25. 06. 2021. године. 
       Именовани остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог члана 
Општинског већа. 

II 
  Решење  ступа на снагу  даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Ариље". 

 
Образложење 

 
 Дана 25. 06. 2021. године, Небојша Каљевић, поднео је оставку на функцију члана 
Општинског већа општине Ариље.  
 
            Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи уређено је да о поднетој оставци 
председника општине, заменика председника општине или члана општинског већа, 
председник скупштине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине 
општине. 
 
 Статут општине Ариље у члану 66. прописује да члану Општинског већа престаје 
функција пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем.  

 
Са свега напред изнетог доноси се решење као у диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА:  Против овог решења може се покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

III број 120- 23 /2021, 25. 06. 2021. године 

 
 

Председник Скупштине општине, 
                                                                             Радиша Стефановић 
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На основу члана 50.  Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/07 и 
47/18), члана 57. и 66. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 
13/19),  
      Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, донела је 
 
 

Решење 
 
I 
 

       Вукајловић Бранку из Добрача, престаје функција заменика председника општине 
Ариље, по поднетој оставци, закључно са 25. 06. 2021. године. 
       Именовани остаје на дужности и врши текуће послове до избора новог заменика 
председника Општине. 

II 
  Решење  ступа на снагу  даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Ариље". 

 
Образложење 

 
 Дана 25. 06. 2021. године Бранко Вукајловић, поднео је оставку на функцију заменика 
председника општине Ариље.  
 
            Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи и чланом 66. Статута општине 
Ариље уређено је да о поднетој оставци председника општине, заменика председника 
општине или члана општинског већа, председник скупштине обавештава одборнике на 
почетку прве наредне седнице Скупштине општине. Пошто је Бранко Вукајловић поднео 
усмену оставку у току седнице Скупштине општине, на истој седници се утврђује престанак 
функције, по процедури прописаној чланом 42. и 48. Пословника СО Ариље  („Службени 
гласник општине Ариље“ број 20/19). 
 
 Статут општине Ариље у члану 66. прописује да заменику председника општине 
престаје функција пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем.  

 
Са свега напред изнетог доноси се решење као у диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА:  Против овог решења може се покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

III број 120- 22 /2021, 25. 06. 2021. године 
 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша Стефановић 

 

 

 



01.јул  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број  19 

 

 
 На основу члана 22. и 23. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 
129/07 и 47/18) и члана 47. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ 
број 13/19),  
      Скупштина општине Ариље, на 9. седници одржаној 25. 06. 2021. године, донела је 
 
 

Решење 
 
I 
 

           Стефановић Радиши  из Богојевића, престаје функција  председника Скупштине 
општине Ариље, по поднетој оставци, закључно са 25. 06. 2021. године. 
           Дужност председника Скупштине општине Ариље, до избора новог председника, 
врши заменик председника СО Ариље. 
 

II 
  Решење  ступа на снагу  даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Ариље". 

 
Образложење 

 
 Дана 25. 06. 2021. године Радиша Стефановић, поднео је оставку на функцију  
председника Скупштине општине Ариље.  
 
            Чланом 22. Закона о локалној самоуправи и чланом 47. Статута општине Ариље 
прописано је да председнику Скупштине општине престаје функција пре истека времена на 
које је изабран: оставком, разрешењем или престанком мандата одборника, а чланом 23. 
истог Закона да председнику Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на 
којој је поднео оставку. Пошто је Радиша Стефановић поднео усмену оставку у току седнице 
Скупштине општине, на истој седници се утврђује престанак функције, по процедури 
утврђеној чланом 48. Пословника СО Ариље  („Службени гласник општине Ариље“ број 
20/19). 
 

 
Са свега напред изнетог доноси се решење као у диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА:  Против овог решења може се покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

III број 120-24 /2021, 25. 06. 2021. године 
 
 

Заменик председника Скупштине општине, 
Мићун Василијевић 

 
 
 
 
 
 


