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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 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 12. седници одржаној 29. 11.  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. 09. 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. 09. 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. 09. 2021. године, 

 који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 67/2021, на седници 

одржаној дана 28. 10. 2021. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 31/2021, 29. 11. 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 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 12. седници одржаној 29. 11.  2021. године, 

разматрала је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зелен“ 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 комуналног предузећа 

„Зелен“ 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 комуналног предузећа  „Зелен“ Ариље за период  

од 01. 01. 2021. до 31. 03. 2021. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом 

Одлуком број 67/4-2, на седници одржаној дана 28. 04. 2021. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 30/2021, 29. 11. 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 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 12. седници одржаној 29. 11.  2021. године, 

разматрала је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зелен“ 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 комуналног предузећа 

„Зелен“ 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 комуналног предузећа  „Зелен“ Ариље за период  

од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом 

Одлуком број 67/6-2, на седници одржаној дана 04. 08. 2021. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 29/2021, 29. 11. 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 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 12. седници одржаној 29. 11.  2021. године, 

разматрала је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље за период  од 01. 01. 

2021. до 30. 09. 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 

„Зелен“ Ариље за период  од 01. 01. 2021. до 30. 09. 2021. године 

 

 

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

активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа  „Зелен“ Ариље за период  

од 01. 01. 2021. до 30. 09. 2021. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом 

Одлуком број 67/10-5, на седници одржаној дана 05. 11. 2021. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 28/2021, 29. 11. 2021. године 

АРИЉЕ 
 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
 

                         Миљана Аћимовић Стефановић 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. децембар  2021. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 27 

 
 
 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 47/18) и 

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

 

 Скупштина општине Ариље, на 12. седници одржаној 29. 11. 2021. године, разматрала 

је Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа " Зелен“ Ариље за 

2021. годину, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измену и допуну  Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа „Зелен" Ариље за 2021. годину 

 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „ Зелен" Ариље за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа  „Зелен"  под бројем 67/10-3 од  05. 11. 2021. године. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број  023-27/2021, 29. 11. 2021. године 

АРИЉЕ 
 
 

Председник Скупштине општине, 
                                                                        

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18), члана 4. и 13. Закона о јавним службама („Сл. 
Гласник РС“, бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. 
др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 110. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 
10/16), члана 41. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 17/19),  а асходно члану 489. 
став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима  („Службени гласник РС“ број 36/11, 99/11, 
83/14- др. закон, 5/15, 44/18,95/18 и 91/19) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине 
Ариље („Сл. Гласник општине Ариље“, број 13/19),  
 
           Скупштина општине Ариље на 12. седници одржаној данa 29.11. 2021. године, донела 
је 
 
 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
 „Спортско-туристички центар” Ариље 

 
Члан 1. 

          Овом Одлуком врши се оснивање нове установе кроз вршење статусних промена 
Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни туризам“ 
(у даљем тексту: Библиотека Ариље), уређују питања која се односе на пословно име и 
седиште установе, делатност, имовину, међусобна права, обавезе и одговорности оснивача 
и установе, органе установе, њихове надлежности и друга питања од значаја за рад 
установе.  
 
 

 
Члан 2. 

           Оснива се „Спортско-туристички центар“ Ариље издвајањем делатности туризма и 
делатности спортских објеката из Библиотеке Ариље. 
           Оснивач „Спортско -туристичког центар“ Ариље  је општина Ариље, а права оснивача 
остварује Скупштина општине Ариље. 
            Општина Ариље оснива „Спортско-туристички центар“ Ариље у циљу унапређења 
делатности спорта, одржавања спортских објеката и унапређења туризма на територији 
Општине. 
           Оснивач има обавезу да помаже рад „Спортско-туристичког центра“ Ариље стручно-
саветодавним услугама и материјално финансијским улагањем ради остваривања циљева 
оснивања. 
           Основач може предузети мере којима ће обезбедити несметано пословање Установе, 
као што је промена унутрашње организације, разрешење органа које је поставио и 
именовање привремених органа и друге мере прописане законом. 
 
 
 

Члан 3. 
         Истовремено са оснивањем - уписом у судски регистар „Спортско-туристичког центра“ 
Ариље извршиће се статусне промене у Библиотеци Ариље, а имовина, права и обавезе 
који се односе на делатности туризма и спортских објеката преносе се на „Спортско-
туристички центар“ Ариље.  
          „Спортско-туристички центар“ Ариље стиче својство правног лица уписом у судски 
регистар. 
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Члан 4. 
  

Јавна установа „Спортско-туристички центар“ Ариље послује под називом               
„Спортско-туристички центар“ Ариље – скраћено име СТЦ Ариље. 

 
Члан 5. 

Седиште „Спортско-туристичког центра“ Ариље је у Ариљу у улици Миће Матовића бб 
.  

Седиште Туристичког инфо центра Ариље као издвојене организационе јединице у 
улици Трг партизана број 1 

 „Спортско-туристички центар“ Ариље може променити седиште само уз сагласност 
оснивача. 

 
Члан 6. 

        „Спортско-туристички центар“ Ариље  има свој печат и штамбиљ, са исписаним текстом 
на српском језику и ћириличним писмом. 
         Печат „Спортско-туристичког центра“ Ариље је округлог облика, пречника 32мм, са 
грбом Републике Србије у  средини, око којег је у спољном кругу исписан текст «Република 
Србија»и у дну печата «АРИЉЕ“ а у следећем унутрашњем кругу  „СПОРТСКО-
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР“ 
          Штамбиљ „Спортско-туристичког центра“ Ариље је правоугаоног облика, димензија 50 
x 30мм и садржи пун назив и седиште установе и место за датум и број. 
          За издавање, чување, начин употребе и руковање печатом и штамиљем одговоран је 
директор „Спортско-туристичког центра“ Ариље 
 

Члан 7. 

          „Спортско-туристички центар“ Ариље је правно лице са правима, обавезама и 
одговорностима која има на основу Устава, Закона и ове Одлуке. 
 

Члан 8. 

  „Спортско-туристички центар“ Ариље се оснива ради пружања услуга у области  
туризма и управљања спортским објектима . 

 
Члан 9. 

  Претежна делатност „Спортско-туристичког центра“ Ариље је:  
 

9311 – Делатности спортских објеката (рад отворених и затворених спортских објеката), који 
обухвата организацију спортских приредби у спортској хали и на отвореном стадиону и 
управљање њима, активности особља и руковођење особљем које ради у тим објектима. 

 

Осим наведених делатности „Спортско – туристички центар“ Ариље ће обављати и друге 
делатности: 

9319 – Остале спортске делатности; 

9321 – Делатност забавних и тематских паркова; 

9329 – Остале забавне и рекреативне активности; 

7721 – Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт; 

8230 – Организовање састанака и сајмова; 

4711 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и 
дувана; 
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5520 – Туристички смештај у домаћој радиности, одмаралиштима за краћи боравак и 
сличним објектима; 

5821 – Издавање рачунарских игара; 

7320 – Истраживање тржишта; 

7311 – Делатност рекламних агенција; 

7420 – Фотографске услуге; 

9104 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности; 

8130 – Услуге уређења и одржавања околине; 

4939 – Остали рпевоз путника у копненом саобраћају; 

5229 – Остале пратеће делатности у саобраћају; 

5814 – Издавање часописа и периодичних издања; 

5920 – Снимање и издавање звучних записа и музике; 

5819 – Остала издавачка делатност; 

4761 – Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

4765 – Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама; 

5590 – Остали смештај; 

7729 – Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у 
домаћинству; 

7320 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

5530 – Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице; 

5610 – Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; 

5621 – Кетеринг; 

5629 – Остале услуге припремања и послуживања хране; 

5630 – Остале услуге припремања и послуживања пића; 

7990- Остале услуге резервације и делатности повезане са њима. 

 

 
 

Члан 10. 
   „Спортско-туристички центар“ Ариље може променити делатност само уз сагласност 
оснивача. 
 

 
 

Члан 11. 
   „Спортско-туристички центар“ Ариље  преузима од Библиотеке Ариље све радно 

ангажоване из организационе јединице Туристички инфо центар општине Ариље и из 
организационе јединице Спортска хала Ариље. 

   Библиотека Ариље дужна  је да о преношењу уговора о раду на „Спортско-
туристички центар“ Ариље писменим путем обавесте запослене чији се уговори о раду 
преносе. 

  На права запослених чији се уговори о раду преносе, изјашњавање о преносу 
уговора и остала права примењују се позитивни прописи који регулишу  радноправни статус 
запослених у установама. 
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Члан 12. 
 

Средства која су предвиђена у буџету Општине Ариље за обављање делатности 
културног туризма и управљање спортским објектима, биће средства за оснивање и почетак 
рада новоосноване установе. 

         Оснивач - Скупштина општине Ариље одговара за права и обавезе „Спортско 
туристичког центра“ Ариље. 

          Општина Ариље поверава „Спортско-туристичком центру“ Ариље  на управљање, 
коришћење и одржавање спортске објекте и простор Туристичког инфо центра  у приземљу 
зграде  Биоскопа на адреси Трг партизана бр. 1 који су у јавној својини Општине. 
 
 

Члан 13. 

            
           Права и обавезе Оснивача су: 

1. доноси акт о оснивању „Спортско-туристичког центра“ Ариље, 
2. даје сагласност на Статут,  
3. даје сагласност на Програм рада, 
4. размарта Извештај о раду и финансијски извештај, 
5. именује и разрешава директора, 
6. именује и разрешава председника и чланове Управног одбора и Надзорног одбора 
7. врши друга права и обавезе у складу са законом. 

 
 

Члан 14. 
 

Права и обавезе „Спортско-туристичког центра“  Ариље су: 
1. да континуирано и квалитетно обавља делатности за које је основан, 
2. да рационално користи средства, 
3. да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за 

обављање своје делатности, 
4. да Оснивачу, у законом предвиђеним роковима, доставља: Програм рада и 

развоја, Финансијски план, Извештај о раду и Финансијски извештај, 
5. друга права и обавезе у складу са законом и актима Скупштине општине 

Ариље. 
  

 
Члан 15. 

Органи „Спортско-туристичког центра“ Ариље су: директор, Управни одбор и 
Надзорни одбор.  

Органе  „Спортско-туристичког центра“ Ариље именује и разрешава оснивач. 
Именовање се врши на период од 4 године, а у складу са Законом. 
 

 
Члан 16. 

Директор „Спортско-туристичког центра“ Ариље: 
 
1) организује и руководи радом „Спортско-туристичког центра“ Ариље  ;  
2) доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са 
законом и статутом „Спортско-туристичког центра“ Ариље   ;  
3) извршава одлуке управног одбора „Спортско-туристичког центра“ Ариље;  
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4) заступа „Спортско-туристичког центра“ Ариље;  
5) стара се о законитости рада „Спортско-туристичког центра“ Ариље; 
6) одговоран је за спровођење Програма „Спортско-туристичког центра“ Ариље;  
7) одговоран је за материјално-финансијско пословање „Спортско-туристичког центра“ 
Ариље ; 
8) врши друге послове утврђене законом и статутом .  
 
 

Члан 17. 
До именовања директора, оснивач  именује вршиоца дужности директора „Спортско-

туристичког центра“ Ариље. 
Вршилац дужности директора „Спортско-туристичког центра“ Ариље може обављати 

ту функцију најдуже једну годину. 
           Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор директора прописане 
законом.  
           Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора. 
 

 
Члан 18. 

Управни одбор „Спортско-туристичког центра“ Ариље: 
 
1) доноси статут;  
2) доноси друге опште акте „Спортско-туристичког центра“ Ариље, предвиђене законом и 
статутом;  
3) утврђује пословну и развојну политику;  
4) одлучује о пословању „Спортско-туристичког центра“ Ариље ;  
5)доноси програме рада „Спортско-туристичког центра“ Ариље, на предлог директора;  
6) доноси годишњи финансијски план;  
7) усваја годишњи обрачун;  
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;  
9) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;  
10) даје предлог оснивачу о кандидату за директора;  
11) закључује уговор о раду са директором, 
12) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.  
 

 
Члан 19. 

Управни одбор има 3 члана и то председника и 2 (два) члана. Управни одбор чине 2 
(два) члана представници оснивача, а 1 из реда запослених. 

 
Члан 20. 

Надзорни одбор „Спортско-туристичког центра“ Ариље:  
 

- врши надзор над законитошћу рада  
- прегледа периодичне и годишње извештаје и утврђује да ли су сачињени у складу 

са важећим прописима  
- обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.  
-  

 
Члан 21. 

Надзорни одбор има 3 члана и то председника и 2 (два) члана. Надзорни одбор чине 
2 (два) члана представници оснивача, а 1 из реда запослених. 

 
 

Члан 22. 
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  За вршиоца дужности директора „Спортско-туристичког центра“ Ариље : 
 именује се Саша Луковић, мастер професор физичког васпитања и спорта, из Ступчевића. 
             Вршилац дужности директора донеће акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и задатака „Спортско-туристичког центра“ Ариље. 
  

Члан 23. 
 

           Послове органа управљања, до именовања Управног одбора, обављаће Привремени 
управни одбор, који има три члана, у саставу: 

          - Дарко Рогић,  председник 
          - Дарко Вујовић, члан 
          - Рајко Николић, члан . 

Члан 24. 
 

         Привремени управни одбор, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
донеће Статут „Спортско-туристичког центра“ Ариље и доставити га Скупштини општине 
Ариље на сагласност. 
 
 

Члан 25. 

 
Основни општи акт „Спортско-туристичког центра“ Ариље је Статут. 
 
 

Члан 26. 
 
Статутом „Спортско-туристичког центра“ Ариље ближе се уређује делокруг рада и 

унутрашња организација, надлежности органа установе, заступање и представљање, права, 
обавезе и одговорности запослених, начин организовања пословања засебних 
организационих јединица и друга питања од значаја за пословање. 

 
Члан 27. 

Сагласност на Статут „Спортско-туристичког центра“ Ариље, планове и програме, 
статусне промене и друге одлуке којим се уређује обављање делатности у складу са 
Законом даје оснивач. 

 
Члан 28. 

На све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се Закон. 
 
 

Члан  29. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Ариље“. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 022- 20/2021,  29. 11. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 
 

Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 1. и 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005 – др. 

закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 22, члана 23. 

став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – 

исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 14. Закона о библиотечко-информационој делатности 

(„Службени гласник РС”, број 52/2011 и 78/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 

40. Статута општине Ариље („Сл.гласник општине Ариље“, број 13/2019), а сходно члану 489. став 1. 

тачка 1) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. 

закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),  

Скупштина општине Ариље, на 12. седници одржаној дана 29.11.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ 

„УСТАНОВА ЗА БИБЛИОТЕЧКО – ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ И КУЛТУРНИ 

ТУРИЗАМ“ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се промена Одлуке о оснивању установе Библиотека Ариље „Установа 

за библиотечко – информациону делатност и културни туризам“ („Сл. гласник Општине Ариље“, 

број 21/2017). 

Промена Одлуке о оснивању врши се услед статусне промене издвајања са оснивањем на 

основу члана 489. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, број 36/2011, 

99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019); услед измене назива установе и 

услед усклађивања са Законом о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – 

исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021). 

 

Члан 2. 

 

Установа Библиотека Ариље „Установа за библиотечко – информациону делатност и 

културни туризам“ основана је Одлуком о оснивању установе Библиотека Ариље „Установа за 

библиотечко – информациону делатност и културни туризам“ („Сл. гласник Општине Ариље“, број 

21/2017). 

Установа Библиотека Ариље „Установа за библиотечко – информациону делатност и 

културни туризам“  регистрована је код Привредног суда у Ужицу, број регистрационог улошка 5 – 

9548 – 00, ознаке Фи 17/2018 и Фи 27/2019.  

 

 

II ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ 

 

Члан 3. 

 

Овом Одлуком, у складу са законом, уређује се:  

1. Назив оснивача установе; 

2. Назив и седиште установе; 

3. Делатност установе; 

4. Средства за обављање делатности установе; 

5. Међусобна права, обавезе и одговорности оснивача и установе у погледу обављања 

делатности установе; 

6. Органи управљања; 
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7. Унутрашња организација установе; 

8. Рок за доношење измене Статута и општих аката установе; 

 

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВЕ 

 

Члан 4. 

 

Оснивач установе је Општина Ариље, а права оснивача остварује Скупштина општине 

Ариље (у даљем тексту оснивач).  

 

Члан 5. 

 

Спровођењем статусне промене, осносно регистрацијом статусне промене у Привредном 

суду у Ужицу назив установе се мења из Библиотека Ариље „Установа за библиотечко – 

информациону делатност и културни туризам“ у: Народна библиотека „Добрило Ненадић“.  

 

Члан 6. 

 

Седиште установе Народна библиотека „Добрило Ненадић“ је у Ариљу, у улици Светог 

Ахилија 33. 

Установа може променити седиште само уз сагласност оснивача.  

 

Члан 7. 

 

Народна библиотека „Добрило Ненадић“ има свој печат и штамбиљ, са исписаним текстом 

на српском језику и ћириличним писмом.  

Печат Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ је округлог облика, пречника 32мм, са грбом 

Републике Србије у средини, око којег је у спољном углу исписан текст „Република Србија“ и у дну 

печата „АРИЉЕ“, а у следећем унутрашњем кругу “БИБЛИОТЕКА ДОБРИЛО НЕНАДИЋ“. 

Штамбиљ установе је правоугаоног облика, димензија 50 x 30мм и садржи пун назив и 

седиште установе као и место за датум и број.  

За издавање, чување, начин употребе и руковање печатом и штамбиљем одговоран је 

директор установе. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 8. 

 

Народна библиотека „Добрило Ненадић“ је правно лице са правима, обавезама и 

одговорностима која има на основу Устава, Закона и ове Одлуке.  

 

 

 

Члан 9. 

 

Народна библиотека „Добрило Ненадић“ је основана ради пружања услуга у областима 

културне делатности и библиотечко – информационе делатности.  

 

Члан 10. 

 

Народна библиотека „Добрило Ненадић“ обавља следеће делатности: 

 

претежна делатност: 

- 9101 - делатност библиотека и архива 
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остале делатности: 

- 9102 - делатност музеја, галерија и збирки 

- 9103 - заштита непокретних културних добара, културно – историјских локација, зграда и 

сличних туристичких споменика 

- 9001 - Извођачка уметност 

- 9003 - Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност 

- 9004 - Рад уметничких установа 

- 5914 - Уметност приказивања кинематографских дела 

- 5811 - Издавање књига 

- 5819 - Остала издавачка делатност 

 

Члан 11. 

 

Народна библиотека „Добрило Ненадић“ може променити делатност само уз сагласност 

оснивача. 

 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА УСТАНОВИ И УСТАНОВЕ 

ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

 

Члан 12. 

 

Установа је дужна да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:  

– трајно и несметано обављање делатности установе под условима и на начин уређен законом и 

прописима донетим на основу закона;  

– предузимање мера одржавања објеката и опреме, који служе за обављање делатности установе;  

– развој и унапређење квалитета обављања делатности, као и унапређење организације и ефикасности 

рада.  

Установа је дужна да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком и Статутом 

установе.  

 

Члан 13. 

 

Оснивач има право:  

– да директору и Управном одбору установе предлаже мере у циљу остваривања делатности 

установе;  

– да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о раду и пословању 

установе;  

– да, у складу са законом, предузима мере којима се обезбеђују услови за обављање делатности 

установе.  

 

Члан 14. 

 

Установа је дужана да:  

– у остваривању делатности поступа по предлозима оснивача;  

– оснивачу подноси годишњи извештај о раду и остваривању делатности, а по потреби и друге 

извештаје о раду и пословању;  

– на Статут и акт о организацији и систематизацији послова установе прибави сагласност оснивача;  

– за промену седишта и назива установе претходно прибави сагласност оснивача;  

– за промену делатности установе претходно прибави сагласност оснивача;  

– на годишњи програм рада установе и годишњи финансијски план прибави сагласност оснивача.  

 

Члан 15. 

 

Оснивач је дужан да: 
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 – установи обезбеди материјалне и друге услове за несметано обављање делатности;  

– остварује надзор и контролу над обављањем делатности;  

– предузима мере за унапређење обављања делатности.  

 

Члан 16. 

 

Средства за обављање делатности установе обезбеђују се:  

– из буџета оснивача;  

– из прихода од делатности за коју је установа регистрована и  

– из других извора у складу са законом.  

 

Члан 17. 

 

Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима која му 

припадају на основу закона и оснивачког акта. Установа самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара свим средствима са којима располаже (потпуна 

одговорност). 

 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 18. 

 

У оквиру Народна библиотеке „Добрило Ненадић“ образују се унутрашње организационе јединице, и 

то:  

- За библиотечко – информациону делатност 

- За опште послове 

Радом унутрашње организационе јединице руководиће шеф кога распоређује директор. 

Остала питања која се односе на унутрашње организационе јединице установе, уређују се 

Статутом и Одлуком о организацији и систематизации радних места. 

 

Члан 19. 

 

У обављању својих послова установа је обавезна да користи јединствена софтверска решења 

и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у установи културе. 

 

VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 20. 

 

Органи установе су:  

– директор,  

– Управни одбор и  

– Надзорни одбор.  

 

Члан 21. 

 

Установом руководи директор.  

Директора установе именује и разрешава оснивач.  

Директор установе, именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период 

од четири године и може бити поново именован.  

Јавни конкурс из става 3. овог члана, расписује и спроводи Управни одбор установе уз претходну 

сагласност оснивача. 
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Члан 22. 

 

Кандидати за директора установа морају имати високо образовање и најмање пет година радног 

искуства у култури.  

Остали услови за избор кандидата за директора установе утврђују се Статутом установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни 

део конкурсне документације.  

 

Члан 23. 

 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног 

јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни 

конкурс за директора није успео.  

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.  

Исто лице не може два пута бити именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог 

члана.  

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора из 

члана 22. став 1. ове Одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора.  

 

Члан 24. 

 

Директор установе:  

– организује и руководи радом установе;  

– доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и 

Статутом установе;  

– извршава одлуке Управног одбора установе;  

– заступа установу;  

– стара се о законитости рада установе; 

– одговоран је за спровођење програма рада установе;  

– одговоран је за материјално-финансијско пословање установе;  

– врши друге послове утврђене законом и Статутом установе. 

 

Члан 25. 

 

Дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:  

– на лични захтев;  

– ако обавља дужност супротно одредбама закона;  

– ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако 

занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду 

установе;  

– ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање 

дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које 

га чини недостојним за обављање дужности директора установе;  

– из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 

 

Члан 26. 

 

Установом управља Управни одбор.  

Управни одбор установе има председника и четири члана.  

Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности.  
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Највише једна трећина чланова Управног одбора именује се из реда запослених у установи, 

на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 

предлог већине запослених.  

Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 

носилаца основне, тј. програмске делатности.  

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање 

заступљеног пола.  

Чланови Управног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута.  

Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и 

према мерилима утврђеним актом оснивача. 

 

 

Члан 27. 

 

Управни одбор установе:  

– доноси Статут;  

– доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и Статутом;  

– утврђује пословну и развојну политику;  

– одлучује о пословању установе; 

– доноси програмe рада установе, на предлог директора;  

– доноси годишњи финансијски план;  

– усваја годишњи обрачун; 

– усваја годишњи извештај о раду и пословању;  

– даје предлог о статусним променама, у складу са законом;  

– даје предлог оснивачу о кандидату за директора;  

– закључује уговор о раду са директором; 

– одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом. 

 

Члан 28. 

 

Дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

Оснивач установе разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:  

– на лични захтев;  

– ако обавља дужност супротно одредбама закона;  

– ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање 

дужности члана Управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за 

кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора установе;  

– из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 

 

Члан 29. 

 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.  

Надзорни одбор има три члана.  

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.  

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног 

синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.  

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање 

заступљеног пола.  

Чланови Надзорног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити именовани 

највише два пута.  

Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад, под условима и 

према мерилима утврђеним актом оснивача. 
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Члан 30. 

 

Надзорни одбор установе: 

-врши надзор над законитошћу рада; 

-прегледа периодичне и годишње извештаје и утврђује да ли су сачињени у складу са важећим 

прописима; 

-обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом установе. 

 

Члан 31. 

 

Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

Оснивач установе разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата: 

 – на лични захтев;  

– ако обавља дужност супротно одредбама закона;  

– ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање 

дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за 

кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора установе;  

– из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

Установа је дужна да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке, а друга општа акта, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

До доношења општих аката установе усклађених са овом одлуком, остају на снази општа 

акта установе која нису у супротности са овом одлуком.  

 

Члан 33. 

 

Директор установе именован до ступања на снагу ове одлуке наставља да обавља послове, у складу 

са законом и овом одлуком, до истека времена на које је именован.  

 

Члан 34. 

 

Управни и Надзорни одбор установе, именовани до ступања на снагу ове одлуке, настављају да 

обављају послове Управног и Надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, до истека 

времена на које су именовани. 

 

Члан 35. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању установе Библиотека Ариље 

„Установа за библиотечко – информационе делатности и културни туризам“ III број 022- 26/2017 од 

24.11.2017. године 

 

Члан 36. 

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

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине  

III број 022-18/2021, 29.11.2021. 

АРИЉЕ 
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Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 

 

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 12. седници одржаној 29. 11. 2021. године, разматрала 

је Извештај о раду предшколске установе „ Ариље“ у Ариљу за радну 2020/2021 годину и 

донела 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању  Извештаја о раду предшколске установе 

„ Ариље“ у Ариљу за радну 2020/2021 годину  

 

I 
 

ПРИХВАТА СЕ  Извештај о раду предшколске установе „ Ариље“ у Ариљу, за радну 

2020/2021. годину, који је донео Управни одбор под бројем  53-1/21  на седници одржаној 14. 

09. 2021. године. 

      II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 020-34/2021, 29. 11. 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 12. седници одржаној 29. 11. 2021. године, 

разматрала је Годишњи план рада Предшколске установе „Ариље“ за 2021/2022. годину, 

и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Ариље“ за 

2021 / 2022. годину 

 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Ариље“ за 

2021/2022. годину, који је донео Управни одбор Предшколске установе под бројем  54-

1/21 на седници одржаној дана 14. 09. 2021. године. 

 

II 
 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 020 - 35/2021, 29. 11. 2021. године 

АРИЉЕ 

                                                              
 

Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 
62/06, 41/09 и 112/15), 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 Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 
320-11-8705/2021-14 од 28. 09. 2021. године,  

 
 Скупштина општине Ариље на 12. седници одржаној  29. 11. 2021. године донела је 
 

 
OДЛУКУ 

о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини за територију општине Ариље за 2021. годину 

 
 

I 
 

 УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини за територију општине Ариље за 2021. годину. 

 

II 

 

 Саставни део ове Одлуке је текст Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Ариље за 2021. годину. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

 Скупштина општине  

III број 320-29 /21, 29. 11. 2021. године 

АРИЉЕ 

 
 

       Председник Скупштине општине, 
 

                                                                             Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07и 
47/18),члана 63. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/21) члана 40. 
Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19) и члана 79. и 89. 
Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 20/19)  
 Скупштина општине Ариље, на 12. седници одржаној 29. 11. 2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за родну равноправност  

 
            1. Именују се председник и чланови Комисије за родну равноправност: 
    за председника 
 - Весна Стојић 

    за чланове 
-  Јелена Зимоњић 
-  Весна Маслар 
-  Љиљана Стамболић 
-  Бранко Гавриловић 
-  Бобан Стовраговић 
-  Милијанко Пилчевић 
 

            2. Комисија за родну  равноправност  има седам чланова. 
 
3. Комисија за родну равноправност све акте који се упућују Скупштини разматра из родне 

перспективе, прати остваривање родне равноправности, даје мишљење о предлозима прописа и 
одлука које доноси Скупштина општине, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних 
којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине. 
 
 4. Административно-стучне послове за Комисију врши Општинска управа општине Ариље. 
 
 5. Мандат Комисије траје 4 године. 

          6.Овим решењем ставља се ван снаге решењеСО Ариље III број 112- 29/21 од  26. 03. 2021. 

године. 
 
 7. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина општине  

III број 112- 167/21, 29. 11. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
       Председник Скупштине општине, 

 
                  Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 46. и 47.  Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 
129/07, 54/11 и 12/20), 
 Скупштина  општине  Ариље,  на 12. седници  одржаној 29. 11.  2021. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље 

I 

   ПРЕСТАЈЕ мандат одборнику Скупштине општине Ариље који је изабран на изборима 
одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ЗА БОЉЕ 
АРИЉЕ (ПОКС-МФ)- Бранко Вукајловић, Обрадовић Петру, рођеном 1992. године, 
пољопривреднику из Ступчевића, припаднику политичке странке Покрет обнове 
Краљевине Србије (ПОКС). 

II 

  Мандат одборнику из тачке I овог решења престаје даном доношења овог решења.  
 

III 
            Ово решење је коначно. 

 Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

О  б р а з л о ж е њ е 
Петар Обрадовић поднео је дана 26. 11. 2021. године неопозиву оставку на функцију 

одборника СО Ариље, као одборник са Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ЗА БОЉЕ 
АРИЉЕ (ПОКС-МФ)- Бранко Вукајловић. Оставка је поднета у складу са чланом 47. став 1. 
Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 54/11 и 12/20), оверена 
код органа надлежног за оверу потписа 26. 11. 2021. године и достављена председнику СО 
истог дана. 

Председник Скупштине је оставку ставио на дневни ред Скупштине на првој седници 
након подношења, у складу са чланом 47. став 2. Закона о локалним изборима. Чланом 46. 
став 4. Закона о локалним изборима прописано је „О оставци коју је одборник поднео између 
две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници“. 
            Из изнетог донето је решење као у диспозитиву. 

      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 013-10/21, 29. 11 . 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 

Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 
 
 
 

 


