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Страна 3 oд 31 
 

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

члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007 и 47/18) и члана 40. 

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

 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 01. 07. 2022. године, разматрала је 

Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за ЈКП Регионални центар за водне 

услуге „Скрапеж воде“ Пожега 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, 

 који је донео Надзорни одбор ЈКП  „ Скрапеж воде" под бројем 21/2022 од 15. 06. 2022. године. 

II 

 
 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 400-178/2022 од 01. 07. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 

 
                             Mиљана Аћимовић Стефановић 

 
 
 
 
 
 
 



7. јул  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број 16 

Страна 4 oд 31 
 

 

 

 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 19. седници одржаној 01. 07. 2022. године, разматрала је 

Извештај о раду Туристичке организације регије Западна Србија   за 2021. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Извештај о раду   

Туристичке организације регије Западна Србија за 2021. годину 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Туристичке организације регије Западна Србија за 

2021. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације регије Западна Србија под 

бројем 52/22 на седници одржаној 14. 03. 2022. године. 

 
II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

 III број 022- 7/2022, 01. 07. 2022. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 5 oд 31 
 

 

 На основу члана 32. и 48. 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 19. седници одржаној 01. 07. 2022. године, разматрала је 

Извештај о раду председника општине Ариље за 2021. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Извештај о раду   

председника општине Ариље за 2021. годину 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду председника општине Ариље за 2021. годину. 

 
II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

 III број 020 - 15/2022, 01. 07. 2022. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 55. став 5. Закона о 

водама (”Сл. Гласник РС” бр. 30/10,93/2012,  101/2016, 95/2018 - др. закон),  члана 33. Став 1. Тачка 

5.  члана 42. Закона о смањењу ризика од катрастофа и управљање у ванредним ситуацијама 

(Службени гласник Републике Србије”, број 87/18), члана 40. Статута општине Ариље (”Сл. Гл. 

Општине Ариље бр. 13/2019) и дате сагласности – мишљења од ”Србијаводе” Београд, 

Водопривредни центар ”Морава” Ниш, број 1017/1 од 07.02.2022,  
       Скупштина општине Ариље на 19. седници одржаној дана 1.07. 2022. године донела је, 

 
 

 

ОДЛУКУ 

 
I      

УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији 

општине Ариље за 2022. годину. 

 
II     

 Саставни део ове одлуке је Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда 

на територији општине Ариље за 2022. годину. 
 

III     
 Ову одлуку објавити у ”Службеном гласнику општине Ариље. 

 
 
 
 
 
                                                    

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

Број: 217-2/2022. од  1.07.2022. године 
 

 
 

 
                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                               Миљана Аћимовић Стефановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   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, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 

40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07. 2022. 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. 2022. 

године. 
 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику општине Ариље». 
 

Образложење 
 

Одредбама члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11), прописан је поступак за избор и именовање директора Центра за 

социјални рад. Поштујући  наведене одредбе, расписан је конкурс и спроведен 

изборни поступак који је спровео УО Центра и доставио своје мишљење 

надлежном органу јединице локалне самоуправе.  

Скупштине општине Ариље, обратила се надлежном Министарству за 

социјалну заштиту, ради прибављања сагласности за именовање директора. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за 

социјалну заштиту, број 119-01-65/2022-09 од 10.05.2022. године, обавестило је 

Скупштину општине да се не може дати сагласност за именовање директора 

Центра за социјални рад у Ариљу и то све док траје технички мандат Владе 

(Министарство може једино да да сагласност на именовање вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад). Увидом у достављену конкурсну 

документацију, констатовано да је конкурс за избор и именовање директора Центра 

за социјални рад у Ариљу, спроведен у складу са Законом. 

С обзиром на напред наведено и то да досадашњем в.д. директора Центра за 

социјални рад, мандат истиче 30.06.2022. године, то је  Управни одбор Центра за 

социјални рад донео Одлуку о предлогу локалној самоуправи за постављање в.д. 

број 55100-133/2022-2 од 13.06.2022. године. Предлог решења са доказима о 

испуњењу услова за директора из члана 124.  Закона о социјалној заштити, 

достављен је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на 

сагласност. Министарство се актом број 119-01-00084/2022-09 од 14.06.2022. 



 

 

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- 51/ 2022 oд 1.07.2022. године 

АРИЉЕ 

 
 

 Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић-Стефановић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени 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) 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-

др. Закон), члана 40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине 

Ариље» број 13/19), члана 20. и 21.  Одлуке о оснивању јавне установе „Спортско-

туристички центар Ариље“  („СЛ. Гласник општине Ариље“ број 27/21), 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07. 2022. године, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора 
Јавне установе „Спортско-туристички центар Ариље“ 

 
I 

 ИМЕНУЈУ СЕ у  Надзорни одбор Јавне установе „Спортско-туристички 

центар Ариље“: 
представници локалне самоуправе: 
1. Братислав Стефановић, председник 
2. Марина Борисављевић, члан 
представник запослених: 
3. Ана Станисављевић, члан 

 
II 

 Мандат члановима Надзорног одбора из тачке I овог Решења траје  4 године. 
III 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у "Службеном 

гласнику општине Ариље. 
О б р а з л о ж е њ е 

 Према одредбама члана 22. Закона о јавним службама, („Службени 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) 88/19), Надзорни одбор установе именује и разрешава 

оснивач, а број чланова и састав надзорног одбора и његова права и обавезе 

утврђују се актом о оснивању. Надзорни одбор Установе по одредби члана 45. 

Одлуке о оснивању јавне установе „Спортско-туристички центар Ариље“  („СЛ. 

Гласник општине Ариље“ број 27/21), има председника и 2 члана од којих су 2 

представници оснивача, а 1 из реда запослених у установи. Састав Надзорног 

одбора Установе треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника 

мање заступљеног пола. 

 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 
 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 112- 84/2022, 1.07. 2022. године 

АРИЉЕ 

 

 
  Председник Скупштине општине, 

                               Миљана Аћимовић 

Стефановић 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
На основу одредби члана  32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

РС» број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. 

закон) 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др закон, 6/2020 и 

129/2021) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 

Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07.2022. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Бреково“ у Брекову 
 

I 

 За чланове Школског одбора Основне школе у Брекову, именују се: 

 
 представници запослених 

 - Зорица Савић  
 - Славица Попадић  
 - Данијела Ајдачић 

 представници родитеља 

 - Лазар Јовановић 
 - Славка Каранац 
 - Лекица Обрадовић 

 представници јединице локалне самоуправе 

 - Милан Пајовић 
 - Жикица Василијевић 
 - Милун Марковић 

 
II 

 Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 01. 08. 

2022. године. 

III 

 Ово решење је коначно у управном поступку. 
 

IV 

    Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 
 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Према члану 116. Закона о основама система образовања и васпитања  

("Службени гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др 

закон, 6/2020 и 129/2021), чланове органа управљања установе именује и раз 

решава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.  
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља 

и јединице локалне самоуправе. 
 Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, 

а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног 

предлагача. 
 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
01 број 112- 56/2022, 1.07. 2022. год. 

 
                  Председник Скупштине општине, 

       Миљана Аћимовић-Стефановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 На основу одредби члана  32. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-

др. закон 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др закон, 6/2020 и 

129/2021) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 

Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07.2022. године, 

донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора  
Основне школе "Ратко Јовановић“ у Крушчици 

 
I 

 За чланове Школског одбора Основне школе "Ратко Јовановић“ у 

Крушчици, именују се: 

представници запослених 
 
-     Петар Марјановић 
-     Милош Јоксимовић 
-     Душко Бјекић 
 
представници родитеља 

      -    Томо Ковачевић 
      -    Милан Гојковић 
 -    Драган Лучић 
 

 представници јединице локалне самоуправе 

  -   Драган Мићовић   
  -   Милка Јоковић  
  -   Срећко Николић  

II 

 Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 01. 

08.2022. године. 

III 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

IV 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Према одредбама члана 116. Закона о основама система образовања и 

васпитања, ("Службени гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 



 

 

27/2018-др закон, 6/2020 и 129/2021), чланове органа управљања установе именује 

и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.  
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља 

и јединице локалне самоуправе. 
 Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, 

а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног 

предлагача. 
 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
01 број 112-55/2022, 1.07.  2022. године 

АРИЉЕ 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
                                                                                                 Миљана Аћимовић-

Стефановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 На основу одредби члана  32. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-

др. закон 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др закон, 6/2020 и 

129/2021) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 

Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07.2022. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу 
 

I 

 За чланове Школског одбора Основне школе  „Стеван Чоловић“ у Ариљу, 

именују се: 
 
 представници запослених 

 - Зоран Радовић  
 - Весна Миливојевић  
 - Диана Павловић 

 представници родитеља 

 - Милица Благојевић 
 - Јасмина Кирик 
 - Иван Брашњевић 

 представници јединице локалне самоуправе 

 - Славка Максимовић 
 - Свето Недељковић 
 - Милева Требињац 
 

II 

 Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 01. 08. 

2022. године. 
III 

 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 
IV 

     Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Према члану 116. Закона о основама система образовања и васпитања  

("Службени гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др 

закон, 6/2020 и 129/2021), чланове органа управљања установе именује и раз 

решава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.  
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља 

и јединице локалне самоуправе. 
 Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, 

а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног 

предлагача. 
 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
01 број 112- 56/2022, 01.07. 2022. год. 

 
                  Председник Скупштине општине, 

       Миљана Аћимовић-Стефановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 На основу одредби члана  32. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-

др. закон 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др закон, 6/2020 и 

129/2021) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 

Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07.2022. године, 

донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора  
Основне школе "Јездимир Трипковић“ у Латвици 

 
I 

 За чланове Школског одбора Основне школе "Јездимир Трипковић“ у 

Латвици, именују се: 

представници запослених 
 
-     Александар Симовић 
-     Ратко Симеуновић 
-     Мирко Павловић 
 
представници родитеља 

      -   Ивана Милијановић 
      -   Бојан Пејовић 
 -   Неда Радичевић 
 

 представници јединице локалне самоуправе 

    -   Драгана Јовановић 
 -   Небојша Обрадовић 
 -  Славица Филипчевић 

  
II 

 Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 01. 

08.2022. године. 
III 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 
IV 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 
 
 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Према одредбама члана 116. Закона о основама система образовања и 

васпитања, ("Службени гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 

27/2018-др закон, 6/2020 и 129/2021), чланове органа управљања установе именује 

и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.  
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља 

и јединице локалне самоуправе. 
 Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, 

а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног 

предлагача. 
 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
01 број 112-71/2022, 1.07. 2022. године 

АРИЉЕ 
                                                                   

 
Председник Скупштине општине, 

                                                                                                  Миљана Аћимовић-

Стефановић 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

На основу одредби члана  32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

РС» број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. 

закон 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др закон, 6/2020 и 

129/2021) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 

Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07.2022. године, 

донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора  
Средње школе „Свети Ахилије“ у Ариљу 

 
I 

 За чланове Школског одбора Средње школе „Свети Ахилије“ у Ариљу, 

именују се: 

 
 представници запослених 

 - Ана Кратовац  
 - Наташа Врањевац  
 - Милун Вукотић 

 представници родитеља 

 - Мирјана Алексић 
 - Љиљана Стефановић 
 - Милица Тановић 

 представници јединице локалне самоуправе 

 - Душко Ремовић 
 - Видомир Димитријевић 
 - Марко Маслар 

 
II 

 Члановима Школског одбора мандат траје 4 године, а почиње тећи 01. 08. 

2022. године. 

III 

 Ово решење је коначно у управном поступку. 
 

IV 

    Ово решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 
 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Према члану 116. Закона о основама система образовања и васпитања  

("Службени гласник РС" број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др 

закон, 6/2020 и 129/2021), чланове органа управљања установе именује и раз 

решава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.  
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља 

и јединице локалне самоуправе. 
 Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, 

а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
 Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног 

предлагача. 
 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
01 број 112- 68/2022, 1.07. 2022. год. 

 
                  Председник Скупштине општине, 

       Миљана Аћимовић-Стефановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 На основу члана 16 став 2, члана 17. став 3, члана 18, 20  и члана  21. став 1. 

и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), 

члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 47/18), члана 36. и 37. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

„Зелен“ Ариље („Службени гласник општине Ариље" број 15/2016 и 1/21) и члана 

40. тачка 11. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље" број 

13/19), 

 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07. 2022. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље  

 
 

 
I 

 ИМЕНУЈУ СЕ у  Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“ 

Ариље 

 
представници оснивача: 
1. Десимир Мићовић, председник 
2. Јован Недељковић, члан 

 
представник запослених: 
3. Горица Павловић 

 
II 

 
  Председник и члан Надзорног одбора из тачке I овог Решења именују се на 

период од 4 године. 

 
III 

 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у "Службеном 

гласнику општине Ариље. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Према члану 16. став 2. Закона о јавним предузећима, надзорни одбор јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе има три члана, од којих је 

један председник. Чланом 17. став 2. Закона уређено је да председника и чланове 

надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 



 

 

именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 

године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених, а чланом 18. и 

20. услови које мора испуни кандидат за члана надзорног одбора јавног предузећа. 

Чланом 21. став 1. и 3. Закона о јавним предузећима утврђује се трајање мандата и 

дужност председника и чланова надзорног одбора којима је престао мандат,  да 

врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, а најдуже шест 

месеци.  

 Чланом 36. и 37. Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зелен“ 

Ариље утврђена је надлежност Скупштине општине да именује надзорни одбор и 

услови за чланове истог, а чланом 40. тачка 11. Статута општине Ариље прописано 

је да Скупштина општине именује надзорни одбор јавних предузећа. 

 
 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 
 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 112- 82/2022,1. 07. 2022. године 

АРИЉЕ 

 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

 
                        Миљана Аћимовић 

Стефановић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

На основу члана  36. став 3. и 4, члана 37. став 2-5 и члана 39. Закона  о 

јавним предузећима  („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19) члана 32. став 1. 

тачка 9. 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 члана 40. Статута Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље ( број 

023-3/2017 од 27. 03. 2017. године), 
 

Скупштина општине Ариље оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗЕЛЕН“  АРИЉЕ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 
 

 
 

1.Подаци о јавном предузећу: 

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће 

“Зелен” Ариље. 

Седиште предузећа је у Ариљу, улица Војводе Мишића број 38. 

ПИБ:102157825. 

           Матични број: 17268104. 

Претежна шифра делатности је 3600 - скупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде. 
 

2.Радно место: 

Директор Јавног комуналног предузећа “Зелен” Ариље, чији је оснивач 

општина Ариље. 

Директор Предузећа: 

1) представља и заступа јавно предузеће;  

2) организује и руководи процесом рада;  

3) води пословање јавног предузећа;  

4) одговара за законитост рада јавног предузећа;  

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење;  

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за 

његово спровођење;  

7) предлаже финансијске извештаје;  

8) извршава одлуке надзорног одбора;  



 

 

9) доноси акт о систематизацији;  

10) одлучује о покретању поступка јевне набавке; 

11) расписује оглас за пријем радника у радни однос, доноси одлуку о избору 

кандидата ради пријема у радни однос и закључује уговор о раду са запосленима; 

12) одлучује, као првостепени орган, о правима и обавезама запослених из радног 

односа; 

13) образује комисије за поједине области из своје надлежности; 

14) врши друге послове одређене законом, Статутом и Оснивачким актом. 

 

3.Услови за именовање директора: 

1) да је пунолетно и пословно способно;  

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама;  

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2) овог члана;  

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа;  

5) да познаје област корпоративног управљања;  

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то:  

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  



 

 

(3) обавезно лечење наркомана;  

(4) обавезно лечење алкохоличара;  

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.  

      4.Уз пријаву са биографијом кандидат подноси: 

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 

- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци у 

односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“ (оригинал 

или оверена копија), 

- доказ да има општу здравствену способност, 

-доказ о стручној спреми(оверена копија дипломе о стеченој стручној 

спреми), 

- доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 3. 2) (оверена копија потврде о стеченом одговарајућем 

радном искуству) 

- доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа (оверена копија потврде о стеченом одговарајућем радном 

искуству) 

- доказ о радном искуству на пословима корпоративног управљања односно 

руководећим положајима и организовању рада и вођењу послова (оверена копија 

потврде о стеченом радном искуству на руководећим положајима), 
 

-  доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке, (изјава кандидата дата 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу оверена од стране надлежног 

органа), 

- доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и доказ да 

кандидату није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела ( обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,  

обавезно психијатријско лечење на слободи,  обавезно лечење наркомана, обавезно 

лечење алкохоличара, забрана вршења позива, делатности и дужности) - (потврда 

издата од надлежне Полицијске управе), 

- Програм који намерава да оствари у циљу развоја Јавног предузећа и 

повећање добити, за период од четири године. 

       5.Оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина 

У изборном поступку Комисија оцењивањем стручне оспособљености, знања и 

вештина, утврђује резултат кандидата према мерилима за именовање директора 

јавног предузећа, уређеним Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа. 



 

 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се  обавештење 

о томе кад отпочиње изборни поступак , односно датум и  време  када ће се и на 

који начин обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина , најмање 

један дан пре отпочињања изборног поступка.  

6.Рок за подношење пријава 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од 

дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

Комисији за именовање директора јавних предузећа општине Ариље, на адресу 

Општинска управа општине Ариље, улица Свети Ахилије број 53, Ариље, са 

назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЈКП Зелен Ариље”, или преко 

писарнице Општинске управе. 
 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање 

директора је Весна Давидовић,  телефон 031-315-0122  и 064-84-97-329. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија за именовања општине Ариље одбацује закључком против кога 

није допуштена посебна жалба.  

7.Објављивање јавног конкурса 

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Зелен Ариље објављује се у 

''Службеном гласнику РС'',  „Службеном гласнику општине Ариље“,  у најмање 

једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије, као и на интернет страници општине Ариље. 

НАПОМЕНА 

1. Учесник јавног конкурса може на званичној интернет презентацији 

општине Ариље  преузети следеће обрасце:  

- Изјаву да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке (образац бр. 1) 

- Обавештење о обради личних података/ Сагласност за обраду личних 

података (образац бр. 2) 

- Изјаву којом се опредељију за једну од могућности: да орган прибави 

податке о којима се води службена евиденција или да ће то учинити сам (образац 

бр. 3)  

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из 

матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
 

Обрасци 1,2 и 3 објављују се  на званичној интернет презентацији општине 

Ариље (arilje.org.rs) истовремено са објављивањем јавног конкурса, на страници: 

Актуелности. 
 

2. Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћају се 

подносиоцима пријава већ остају у документацији Комисије. 



 

 

3. Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду 

подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе. 
 

 
 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 112- 83 /22,1.07. 2022.године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
На основу члана  34. Закона  о јавним предузећима  („Службени гласник РС“ број 

15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07), члана 40. Статута општине Ариље („Службени гласник 

општине Ариље“ број 13/19),  
Скупштина општине Ариље на 19. седници одржаној 1.07.2022.године, 

донела је  
 

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
 

I 
Образује се Комисија за именовање директора јавних предузећа општине 

Ариље.  
Комисија има председника и четири члана. 

 
II 

У Комисију за именовање директора јавних предузећа општине Ариље 

именују се: 

 
1. Весна Давидовић, председник Комисије 

2. Слава Ћирјаковић ,члан 

3. Сузана Цветић ,члан 

4. Драган Топаловић, члан 

5. Марина Борисављевић, члан. 

 
III 

Мандат Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Ариље 

траје 4 године. 

 
IV 

Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач општина Ариље, у складу са одредбама Закона о 

јавним предузећима и то: да прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и да 

састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак; да оцени 

стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата и састави ранг листу са 

највише три кандидата са најбољим резултатом, у складу са Уредбом о мерилима 

за именовање директора јавног предузећа; да ранг листу и записник о спроведеном 

изборном поступку достави Општинском већу. 

 
V 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Ариље“. 

 
 



 

 

 
Република Србија 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- 83/22, 1.07. 2022.године 
 

Председник Скупштине општине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
На основу члана 20.Закона о јавним службама („Службени 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) 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-

др. Закон), члана 40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине 

Ариље» број 13/19), члана 20. и 21.  Одлуке о оснивању јавне установе „Спортско-

туристички центар Ариље“  („СЛ. Гласник општине Ариље“ број 27/21), 
 Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 1.07. 2022. године, 

донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члановаУправног одбора 
Јавне установе „Спортско-туристички центар Ариље“ 

 
I 

 ИМЕНУЈУ СЕ у  Управни одборЈавне установе „Спортско-туристички 

центар Ариље“: 
представници локалне самоуправе: 
1. Дарко Вујовић, председник 
2. Рајко Николић, члан 
представник запослених: 
3. Славица Јовашевић, члан 

 
II 

 Члановима Управног одбора мандат траје 4 године. 
III 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у "Службеном 

гласнику општине Ариље. 
О б р а з л о ж е њ е 

 Према одредбама члана 20. Закона о јавним службама, („Службени 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, 88/19), Управни одбор установе именује и разрешава 

оснивач. Управни одбор има три члана, а број и састав се утврђује актом о 

оснивању. У управи одбор именују се и чланови из реда запослених у установи. 

 Према члану 19. оснивачког акта установе 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. 

Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 
 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 112- 81/2022, 1.07. 2022. године 

АРИЉЕ 

 

 
  Председник Скупштине општине, 

                                  Миљана Аћимовић 

Стефановић 

 

 


