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Страна 3 oд 19 
 

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

129/07 и 47/18), чланa 63.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016 и 88/19), и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 

Ариље" број 13/19),  

         Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 16. 12.  2022. године, 

разматрала је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01. 01. 2022. до 30. 

09. 2022. године  и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 

период 01. 01. 2022. до 30. 09. 2022. године  

 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и 

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

01. 2022. до 30. 09. 2022. године , који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом 

Одлуком број 23/3, на седници одржаној дана 28. 10. 2022. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 36/2022, 16. 12. 2022. године 

АРИЉЕ 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
                        

Миљана Аћимовић Стефановић 
 
 
 



23. децембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ  Број 36 

 

Страна 4 oд 19 
 

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

15/2016 и 88/19), 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 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, 

разматрала је Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну санитарну 

депонију Дубоко за 2023. годину и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на 
регионалну санитарну депонију Дубоко за 2023. годину 

 
 

 I 

  
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на 

Регионалну санитарну депонију Дубоко од 01. 01. 2023. године, коју је донео Надзорни 

одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице под бројем 24/3 на седници одржаној 30. 11. 2022. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023-42/2022, 16. 12. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 5 oд 19 
 

 
 

 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016 и 88/19), 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 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, 

разматрала је Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" 

Ариље за 2023. годину, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2023. годину 

 

I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под бројем 113/2022, на седници 

одржаној дана 25. 11. 2022. године. 

 
II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број  023-41/2022, 16. 12. 2022. године 

АРИЉЕ 
 
 

Председник Скупштине општине, 
 

                                                                               Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 6 oд 19 
 

 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 23. седници одржаној 16. 12.  2022. 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. 2022. до 30. 09. 2022. 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. 2022. до 30. 09. 2022. 

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. 2022. до 30. 09. 2022. године, 

 који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 109/2022, на седници 

одржаној дана 28. 10. 2022. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 37/2022, 16. 12. 2022. године 

АРИЉЕ 

 
 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
 

                         Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 7 oд 19 
 

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

15/2016 и 88/19), 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 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, 

разматрала је Одлуку о утврђивању цене воде из система „Рзав“ за 2023. годину и 

донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене воде из система „Рзав“ за 
2023. годину 

 
 

 I 
  
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утврђивању цене воде из система „Рзав“ за 

2023. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Рзав“ Ариље под бројем 112/2022 на 

седници одржаној 25. 11. 2022. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 38-5/2022, 16. 12. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 8 oд 19 
 

 

 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016 и 88/19), 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 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, 

разматрала је Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" 

Ариље за 2023. годину, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2023. годину 

 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под бројем 113/2022, на седници 

одржаној дана 25. 11. 2022. године. 

 
II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број  023-41/2022, 16. 12. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

Председник Скупштине општине, 
 

                                                                               Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 9 oд 19 
 

 
 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 

број 129/2007 и 47/18) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник 

општине Ариље" број 13/19), 

 
 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, 

разматрала је Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за ЈКП 

Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2023.годину и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета 

оснивача за ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега  

 

 

I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета 

оснивача за ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2023. 

годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП  „ Скрапеж воде" под бројем 95/2022 од 18. 

11. 2022. године. 

II 

 
 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 40/2022 од 16. 12. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
 

                             Mиљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 10 oд 19 
 

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

Ариље" број 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 23. седници одржаној 16. 12.  2022. године, 

разматрала је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

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

период  од 01. 01. 2022. до 30. 09. 2022. 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. 2022. до 30. 09. 2022. 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. 2022. до 30. 09. 2022. године, 

 који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком на седници одржаној дана 

29. 11. 2022. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 35/2022, 16. 12. 2022. године 

АРИЉЕ 
 

 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

 
                         Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 11 oд 19 
 

                                                                                                               
На основу члана 11., 15в. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 95/18 и 111/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута општине Ариље („Службени 

гласник општине Ариље“ број 13/19), Скупштина општине Ариље, на 23.седници одржаној 16. 12. 

2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АРИЉЕ 
 

 Члан 1. 
 

 Овом Одлуком врше се измене Одлуке о локалним комуналним таксама на територији 

општине Ариље III Број 434-6/19 од 26.02.2019. године објављене у  „Сл. гласнику општине 

Ариље“ број 7/19. 
Члан 2. 

 
Тарифни број 1 тачка 1.5. Одлуке мења се и гласи: “Правна лица и предузетници који 

имају седиште ван територије општине Ариље, а која обављају делатност на територији општине 

Ариље у пословном простору површине до 200 м2 (осим предузетника и правних лица која 

обављају делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње нафте и трговине нафтом 

и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње 

цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарнице, 

кладионице, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) локалну 

комуналу таксу за истицање фирме на пословном простору у зависности од тога како су разврстани 

према закону којим се уређује рачуноводство: 
 

-предузетници и мала правна лица са годишњим приходом преко 50.000.000,00 динара 

плаћају локалну комуналну таксу у висини од ..............................37.000,00 динара 
 

-средња правна лица са годишњим приходом преко 50.000.000,00 динара плаћајау локалну 

комуналну таксу у висини од .........................................55.500,00 динара  
 

-велика правна лица са годишњим приходом преко 50.000.000,00 динара плаћају локалну 

комуналну таксу у висини од..........................................................92.500,00 динара.  
 

Члан 3. 
Тарифни број 2. Одлуке мења се и гласи: 
                                                                               
 усклађени износ у динарима 
1) за теретна возила  

 за камионе до 2t носивости.........................................................2.140,00 динара                      
 за камионе од 2t до 5t носивости................................................2.860,00 динара                 
 за камионе од 5t до 12t носивости..............................................4.980,00 динара                 
 за камионе преко 12t носивости  ............................................ ..7.110,00 динара                         

 
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).... 710,00 динара 
3) за путнича возила  

 до 1.150 cm3  ...................................................................................710,00 динара                                                                                                                                                                           
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 преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3.....................................................1.410,00 динара                                   
 преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3.....................................................2.130,00 динара                                
 преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3.....................................................2.860,00 динара                                
 преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3.....................................................4.300,00 динара                                      
 преко 3.000 cm3............................................................................7.110,00 динара                                                          

 
4) за мотоцикле 

 до 125 cm3.......................................................................................570,00 динара                                                                   
 преко 125 cm3 до 250 cm3............................................................. 840,00 динара                                             
 преко 250 cm3 до 500 cm3...........................................................1.410,00 динара                                         
 преко 500 cm3 до 1.200 cm3........................................................1.730,00 динара                                      
 преко 1.200 cm3............................................................................2.130,00 динара                                                         

  
5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту.............60,00 динара     
 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 
 1т носивости....................................................................................580,00 динара                                                                    
 од 1 t до 5 t носивости.....................................................................990,00 динара                                                    
 од 5 t до 10 t носивости................................................................1.350,00 динара                                               
 од 10 t до 12 t носивости..............................................................1.870,00 динара                                           
 носивости преко 12 t.....................................................................2.860,00 динара                                                      

 
7) за вучна возила (тегљаче): 

 чија је снага мотора до 66 киловата............................................2.130,00 динара                         
 чија је снага мотора од 66 - 96 киловата.....................................2.860,00 динара                   
 чија је снага мотора од 96 - 132 киловата...................................3.590,00 динара                 
 чија је снага мотора од 132 - 177 киловата.................................4.300,00 динара              
 чија је снага мотора преко 177 киловата.....................................5.710,00 динара                   

 
8) за радна возила, специјална адаптирана возила зе превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјализована возила за превоз 

пчела..........................................................................................................1.410,00 динара    
 
   Плаћање таксе из овог тарифног броја ослобађају се: 
 

   -особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно 

возило, које се на њено име прво региструје у једној години; 
 

   -особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу 

неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једнопј години; 
 
 -родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи 

непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво 

региструје у једној години; 
     

-организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са    

инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом-за возила прилагођена искључиво за 

превоз њихових чланова  
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Лица која испуњавају услове за остваривање права из предходног става, подносе доказ о 

испуњености услова за годину у којој се врши регистрација. 
 

Члан 4. 
 

Измене из члана 2.ове Одлуке примењиваће се од 01.01.2023. године. 
 

Члан 5. 
 

Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из члана 3. ове Одлуке примењују се 

од првог дана наредног месеца од дана објaвљивања у „Службеном гласнику општине Ариље“  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
01број 434- 8/22 

Дана 16. 12. 2022. годинe 
 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                
                                                               ОПШТИНЕ 

                                                                 МИЉАНА АЋИМОВИЋ СТЕФАНОВИЋ 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 60., члану 6.став 1 тачка  3), 

члану 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11, 

93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16-др.закон, 96/17 i 95/18-др.закон) и  члану 32. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14). 
Чланом 15а Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је ограничавање 

највиших износа такси за истицање фирме на пословном простору за одређена правна лица и 

предузетнике разврстана у складу са законом који уређује рачуноводство и то за мала и средња 

правна лица и предузетнике који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара до две 

просечне зараде, а за велика правна лица до три просечне зараде, остварене на тариторији 

јединице локалне самоуправе у периоду од јаунара- августа године која предходи години за коју 

се утврђије такса .Поред тога, предвиђено је ограничавање износа такси до десет просечних 

зарада за оне привредне субјекте који обављају делатности банкарства, осигурања имовине и 

лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека. 
Чланом 17. Закона о финансирању локалне самоуправе јединица локалне самоуправе 

може утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од вресте делатности, 

површине и техничко-употребних карактеристика објекта, величине правног лица у смислу 

закона којим се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима се 

налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе. 
 Висина комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору  везује  се дакле за 

просечну зараду која је по годинама износила: 
 
-2013.године  32.358,00 динара  
-2014. године 37.553,75 динара 
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-2015. године 37.625,00 динара 
-2016. године 39.140,00 динара 
-2017. године 39.843,00 динара 
-2018. године 42.878,00 динара 
-2019. године 50.909,00 динара 
-2020. године 55.003,00 динара 
-2021. године 60.075,00 динара  
-2022. године 65.043,00 динара. 
 

 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору за  правна лица и 

предузетнике чије је седиште ван седишта општине Ариље која обављају делатност на 

територији општине Ариље у пословном простору површине до 200 м2, је први и последњи пут 

утврђена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на 

територији општине Ариље дана 27.12.2013. године и износила је: 
-предузетници и мала правна лица са годишњим приходом преко 50.000.000,00 динара  

..............................20.000,00 динара 
 

-средња правна лица са годишњим приходом преко 50.000.000,00 динара  

.........................................30.000,00 динара  
 

-велика правна лица са годишњим приходом преко 50.000.000,00 динара 

.........................................50.000,00 динара.  
 

 Да би напред наведени обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору били изједначени са свим осталим обвезницима, чија је висина комуналне таксе  расла  

из године у годину (пратећи пораст просечне зараде) то се врши напред наведено усклађивање из 

тачке 2. ове Одлуке. 
 

 На основу члана 15в, став 4. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 ,104/16 , 95/18 и 111/21), Влада је  у Службеном 

гласнику Републике Србије број 124 од 10.11.2022. године објавила усклађене највише износе 

локалне комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина која се плаћа приликом регистрације возила.  
 

Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, прописани Законом о финансирању локалне 

самоуправе ( „Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16,104/16, 95/18 и 111/21) 

усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за 

статистику, за период од 1. октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године. 
 

ОБРАЂИВАЧ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за привреду и финансије 
Одсек за локалну пореску администрацију  
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 На основу члана 35. Закона о култури («Службени гласник РС» број 72/09, 13/16- испр, 
6/20, 47/21 и 78/21), 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 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ Ариље  

 
I 

 Именује се Сања Софијанић, дипломирани историчар уметности, из Ариља, улица 

Краља Драгутина број 8, на функцију директора Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ 
Ариље. 
 

II 

 Мандат директора  траје 4 године.  
 

III 

         Ово  решење је коначно, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
    На основу члана 35. став 2. Закона о култури ,Управни одбор Библиотеке Ариље је 03. 10. 
2022. донео Одлуку о објављивању  конкурса и утврдио текст Јавног позива за избор 
директора Установе на период од четири године, након прибављене сагласности Скупштине 
општине Ариље. 
     Јавни конкурс је објављен у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање 
12. 10. 2022. године, дневном листу „Политика“ од 12. 10. 2022. године и огласној табли 
Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ Ариље. 
Управни одбор на седници од 03. 11. 2022. године констатовао је да су у року утврђеном 
конкурсом поднете две пријаве за избор директора установе и да су обе благовремене и 
потпуне. Управни одбор је утврдио: кандидат Нела Исаковић није доставила валидан доказ да 
има најмање пет година радног искуства у култури, као и да је потребно прибавити тумачење 
у вези достављене потврде наведеног кандидата која се односи на радно искуство; кандидат 
Сања Софијанић испуњава све услове конкурса за избор директора Народне библиотеке 
„Добрило Ненадић“. 
 
На седници одржаној 08. 11. 2022. године, након прибављеног мишљења правног тима 
Параграф лекс, као и усмених консултација са директором Народне библиотеке Ужице и 
Скупштинском службом, које су се сагласиле са мишљењем Параграф лекс-а, Управни одбор 
је донео закључак којим се констатује да Нела Исаковић не испуњава услове конкурса те не 
може ући у изборни поступак. Управни одбор је констатовао да у изборни поступак улази 
Сања Софијанић која испуњава услове прописане конкурсом. 
 
Управни одбор Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ Ариље обавио је разговор са Сањом 
Софијанић, као јединим кандидатом који је ушао у изборни поступак 14. 11. 2022. године, 
након чега је Општинском већу доставио образложену листу кандидата за избор директора 
Установе и мишљење о стручним и организационим способностима и утиску са интервјуа. 
 
Општинско веће прибавило је сагласност директора Народне библиотеке Ужице број 628 од 
05. 12. 2022. године на прелог решења о именовању Сање Софијанић, дипломираног 
историчара уметности из Ариља за директора Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ 
Ариље, у складу са чланом 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности. 
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Скупштина општине Ариље обратила се Народној библиотеци „Добрило Ненадић“ Ариље  
актом  број  112-185/22 од 12. 12. 2022. године, којим тражи да Установа достави доказе да 
лице које је на листи кандидата за избор директора има најмање пет година радног искуства у 
култури, имајући у виду да је наведена установа издала потврду о радном искуству Сањи 
Софијанић. Актом број 280/22 од 14. 12. 2022. године Народна библиотека „Добрило Ненадић“ 
доставила је Скупштини списак уговора са временом ангажовања по сваком појединачном 
уговору, укупно ангажовање именоване на пословима културе и копије уговора наведених у 
приложеном акту. 
 
 Општинско веће  је предложило Скупштини општине Ариље да именује Сању Софијанић  из 
Ариља, дипломираног историчара уметности, за директора Народне библиотеке „Добрило 
Ненадић“Ариље, на период од четири године.  
 
 Скупштина општине Ариље, у сладу са чланом 35. Закона о култури и чланом 40. Статута 
општине Ариље именовала је Сању Софијанић за директора Народне библиотеке „Добрило 
Ненадић“ Ариље. 
 
 Из изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
  
Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 

Ужицу у року од 15 дана од дана пријема решења. 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 112-185/2022, 16. 12. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

 
       Председник Скупштине општине, 

 
                                                                                         Миљана Аћимовић Стефановић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. децембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ  Број 36 

 

Страна 17 oд 19 
 

 
На основу члана 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), члана 20.Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 47/2018), члана  7. Уредбе о саставу, начину и 
организацији штабова за ванредне ситуације  („Службени гласник РС“ број 27/20),Одлуке о 
образовању Општинског штаба за ванредне ситуације  општине Ариље 01 бр. 020-26/2020 од 
01.09.2020.године и члана 40. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ 
број 13/19),Скупштина општине Ариље на 23.седници одржаној 16. 12. 2022.године донела је 
 

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

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
 
 

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

територију општине Ариље број 112-36/2021 од 26. 03. 2021. године и гласи: 
 

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

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

Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине  

III Број 112- 234/2022 од 16. 12. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                 Председник Скупштине општине, 
                                                              Миљана Аћимовић Стефановић 



23. децембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ  Број 36 

 

Страна 18 oд 19 
 

 
 

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 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, 

разматрала је Извештај о раду са финансијским извештајем 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 Извештај о раду са финансијским извештајем 

 Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и 
културни туризам“ за 2021. 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 110/22 на седници одржаној 29. 04. 2022. године.  

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 022- 9/2022, 16. 12. 2022. године 

АРИЉЕ 

 
 

                                                               Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 

 
 
 



23. децембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ  Број 36 

 

Страна 19 oд 19 
 

 
 
 
 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 23. седници одржаној 16. 12. 2022. године, 
разматрала је Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Добрило 
Ненадић“ Ариље за 2022. годину, и донела 
 
 

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

библиотеке „Добрило Ненадић“Ариље за 2022. годину 
I 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Народне 
библиотеке „Добрило Ненадић“ Ариље за 2022. годину, који је донео Управни одбор 
Народне библиотеке Ариље, под бројем 43-2/22  на седници одржаној 24. 01. 2022. 
године. 

II 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 022- 9/2022, 16. 12. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 
 

Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 

 


