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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 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године, разматрала 

је Прву измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа  " Дубоко" 

Ужице за 2022. годину, и донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа " Дубоко" Ужице за 2022. годину 

 

 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа " Дубоко" Ужице за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП  „Дубоко" 

Ужице под бројем ТС 21/8 од 24. 06. 2022. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број  023-29 
 

III број 023-18/2022 од 27. 09. 2022. 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 

13/18), 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09.  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. 06. 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. 06. 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. 06. 2022. године, 

 који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 97/2022, на седници 

одржаној дана 21. 07. 2022. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 26/2021, 27. 09. 2022. 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 88/19), и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 

број 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09.  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 31. 03. 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 31. 03. 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 31. 03. 2022. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом 

Одлуком број 82/2-3, на седници одржаној дана 06. 07. 2022. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 29/2022, 27. 09. 2022. 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 88/19), и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 

број 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09.  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. 06. 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. 06. 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. 06. 2022. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом 

Одлуком број 82/5-3, на седници одржаној дана 12. 08. 2022. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 29/2022, 27. 09. 2022. 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 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године, разматрала 

је Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период од 01. 01. 2022. до 

30. 06. 2022. године, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 

од 01. 01. 2022. до 30.06. 2022. године 

 

I 
 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 

од 01. 01. 2022. до 30. 06. 2022. године, који је поднела Општинска управа општине Ариље - 

Oдсек за буџет и трезор. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 400 - 207  /2022, 27. 09. 2022. 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), члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

13/19) и члана 35. Закона о култури („Службени гласникРС“ број 72/09, 13/16, 30/16-

исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године, разматрала 

је захтев Управног одбора Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ Ариље за претходну 

сагласност за расписивање и спровођење конкурса за избор директора, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне сагласности за расписивање и спровођење конкурса за избор 

директора Народне библиотеке «Добрило Ненадић» Ариље 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ Управном одбору Народне библиотеке 

«Добрило Ненадић» Ариље за расписивање и спровођење конкурса за избор директора. 

 

II 
 

 Решење је коначно даном доношења и биће објављено се у "Службеном гласнику 

општине Ариље". 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 111 - 22 /2022, 27. 09. 2022. 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), члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

13/19) и члана 26 став 1. Статута Јавне установе „Спортско- туристички центар“ Ариље, 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године, разматрала 

је захтев Управног одбора Јавне установе „Спортско- туристички центар“ Ариље за 

претходну сагласност за расписивање и спровођење конкурса за избор директора, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне сагласности за расписивање и спровођење конкурса за избор 

директора «Спортско-туристичког центра» Ариље 

 

 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ Управном одбору Јавне установе „Спортско-

туристички центар“ Ариље за расписивање и спровођење конкурса за избор директора. 

 

II 

 

 Решење је коначно даном доношења и биће објављено се у "Службеном гласнику 

општине Ариље". 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 111 - 23 /2022, 27. 09. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 
 

          Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 23. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС бр. 15/2016 и 

88/2019), члана члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19), 
члана 2. став 1. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у 

надзорним одборима јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 102/2016) и члана 31. став 2. 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ 

Пожега,   

Скупштинa општина Ариље, као оснивач Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне 

услуге „Скрапеж воде“ Пожега, на 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године донела је  

 

ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА  

 

Накнада за рад у Надзорном одбору 

Члан 1. 

Утврђује се висина накнаде за рад у Надзорном одбору ЈКП Регионални центар за водне услуге 

„Скрапеж воде“ Пожега у нето износу од 10.000,00 динара по седници којој присуствује за 

председника Надзорног одбора и 8.000,00 динара по седници којој присуствујуза чланове Надзорног 

одбора. 

Накнада путних трошкова 

Члан 2. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду путних трошкова, који настану  

вези са доласком на седницу Надзорног одбора. Под доласком на седницу Надзорног одбора 

подразумева се путовање у место у коме се одржава седница Надзорног одбора, као и повратак у 

место пребивалишта. 

Накнада за трошкове превоза приликом доласка на седницу Надзорног одбора обрачунава се у 

висини цене превозне карте (аутобус) од места пребивалишта до места у коме се одржава седница 

Надзорног одбора, или у висини утрошеног горива и плаћене путарине, уколико се превоз врши 

сопственим возилом. 

Уз захтев за накнаду трошкова превоза прилаже се копија превозних карата или обрачун износа 

трошкова превоза сопственим аутомобилом који садржи податке о марки и типу аутомобила, износ 

пређене километраже, просечну потрошњу, цену по литру погонског горива и износ плаћених 

путарина. 

Уколико се превоз врши сопственим возилом, уз накнаду из става 1, обрачунава се и накнада за 

коришћење сопственог возила у висини од 10% од цене горива по пређеном километру. Обрачун  

накнаде  за  коришћење  сопственог возила  врши се на основу података о километражи на датој 

релацији.  

Завршна одредба 

Члан 3. 

Ова одлука се објављује у службеним гласилима свих оснивача и ступа на снагу осмог дана од дана 

последњег објављивања одлуке у службеном гласилу оснивача.  

 

Република Србија 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број  023-31/22 од 27. 09. 2022. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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На основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовaња и васпитања 

(„Сл.гласник РС“ 88/2017, 27/2018 – др.закон 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 129/2021), члана 4. 

Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(„Сл.гласник РС“ бр.80/2018) и члана 40. Статута општине Ариље (Сл.гласник општине Ариље“ 

бр.13/19), 
 Скупштина општине Ариље на 20. седници одржаној 27.09.2022.године, доноси  
 

ОДЛУКУ О ОСНОВНОЈ И ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ  
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1  
Овом Одлуком се утврђује начин остваривања права на основну подршку детету и ученику са 

пребивалиштем на територији општине Ариље у области предшколског и основног образовања, за 

које се средства обезбеђују у буџету општине Ариље.  
Овом Одлуком се утврђују и мере додатне подршке и начин њиховог остваривања за дете и 

ученика са пребивалиштем на територији општине Ариље у области предшколског и основног 

образовања, а у складу са планираним средствима у буџету општине Ариље за сваку буџетску 

годину.  
 

II МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ  
 

Члан 2 
 Основна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке подразумева:  

- обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског 

програма на удаљености већој од два километра 
- обезбеђивање превоза ученика основне школе на удаљености већој од четири колометра од седишта 

школе  
- обезбеђивање превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе. 
Додатна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке подразумева:  

- накнада трошкова превоза за децу и ђаке пешаке. 
 

III УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И 

УЧЕНИКУ  
 

1. Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра 
 

Члан 3  
Право на обезбеђивање превоза ради похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра имају деца која припремни предшколски програм похађају као 

обавезни у години пред полазак у школу, као и њихов пратилац.  
 

Члан 4  
Право из члана 3. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте код 

овлашћеног превозника изабраног од стране установе на основу списка деце путника и њихових 

пратилаца, који Одељењу за привреду и финансије доставља предшколска установа или надокнадом 

трошкова превоза у висини цене месечне аутобуске карте на релацији места од места становања до 
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места установе у којој дете борави, сразмерно броју дана у радној години, на основу решења 

Одељења за општу управу , скупштинске и заједничке послове.  
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује 

се Правилником за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику ( у даљем 

тексту: Правилник), који доноси Општинско веће општине Ариље.  
 

2. Превоз ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта 

школе 
 

Члан 5  
Право на обезбеђивање превоза ученика основне школе имају сви ђаци који похађају школу 

чија је удаљеност од места становања већа од четири километра, ако на тој удаљености нема школе. 
 

Члан 6  
Право из члана 5. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте код 

овлашћеног превозника изабраног од стране школе на основу списка ученика путника, који Одељењу 

за привреду и финансије достављају основне школе или надокнадом трошкова превоза у висини цене 

месечне аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно броју 

дана у школској години, на основу решења Одељења за општу управу , скупштинске и заједничке 

послове.  
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује 

се Правилником.  
 

3.  Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

њихових пратилаца 
 

Члан 7 
Деца са сметњама у развоју која похађају припремни предшколски програм као обавезни у 

години пред полазак у школу, као и ученици са сметњама у развоју који похађају основну школу и 

њихови пратиоци имају право на обезбеђивање превоза, смештаја и исхране. 
 

Члан 8  
Право на превоз из члана 7. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте 

код овлашћеног превозника на територији општине Ариље или бесплатног превоза изабраног од 

стране установе на основу списка деце или ученика путника, који Одељењу за општу управу , 

скупштинске и заједничке послове достављају предшколска установа и основне школе или 

надокнадом трошкова превоза у висини цене месечне аутобуске карте на релацији од места 

становања до места седишта школе, на основу решења Одељења за општу управу , скупштинске и 

заједничке послове према евиденцији о присутности деце и ученика и обрачунатих трошкова.  
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза, плаћање трошкова смештаја и 

бесплатну исхрану прописије се Правилником. 
 
 

4. Накнада трошкова превоза за децу и ђаке пешаке 
 

Члан 9  
Деца која похађају припремни предшколски програм на удаљености већој од два километра и 

ученици основних школа – ђаци пешаци на удаљености већој од четири километра, имају право на 

накнаду трошкова превоза у износу 20% од цене горива по пређеном километру, искључиво уколико 

није обезбеђен организован превоз.  
 

 



28. септембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број 22 

Страна 13 oд 24 
 

 
 
 
 

Члан 10  
 
Средства за остваривање права из члана 9. ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Ариље, 

исплаћује Одељење за привреду и финансије на основу решења Одељења за општу управу , 

скупштинске и заједничке послове а према евиденцији о присутности деце и ученика и обрачунатих 

трошкова.  
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује 

се Правилником.  
 

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА  
 

Члан 11  
У буџету општине Ариље обезбеђују се у целости средства за остваривање основне подршке 

детету и ученику, док се мере додатне подршке обезбеђују до висине средстава опредељених буџетом 

за сваку буџетску годину. 
 
 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 12  
Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику ће донети 

Општинско веће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 13  
Поступци започети до доношења ове Одлуке окончаће се по одредбама ове Одлуке.  
 

Члан 14 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о основној и додатној подршци детету 

и ученику (Сл.гласник општине Ариље бр.12/16 од 29.11.2016.г.). 
 

Члан 15 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ариље“. 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ  
Скупштина општине  

 III број 67-30 /22 од 27. 09. 2022. 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), чланa 52. став 2. 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 20. седници одржаној  27. 09.  2022. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
I 

            Престаје мандат вршиоцу дужности директора  Јавног комуналног предузећа „Зелен“,  
Ненадић Милану, дипломираном машинском  инжењеру из Ариља, истеком рока на који је 
именован, закључно са 27. 09. 2022. године. 

 
II 

            Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 
 
 

Образложење 
            Милан Ненадић, дипломирани машински  инжењер из Ариља,  именован је на функцију  
вршиоца дужности директора ЈКП „Зелен“ Ариље решењем СО Ариље  IIIброј 112-142/2021 од 28. 
09. 2021. године  и решењем СО Ариље IIIброј 112-44/2022 од 21. 03. 2022. године. 
 Чланом 52. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да период обављања функције 
вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. Надлежност Скупштине општине 
Ариље за именовање и разрешење директора јавних предузећа чији је оснивач, уређена је чланом 
40. тачка 11) Статута општине Ариље. 
 
             Из изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
             Поука о правном средству: Против овог решења није дозвољена жалба, већ се може поднети 
тужба Управном суду  у Београду у року од 30 дана од пријема истог. 
 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- ___/2022, 27. 09. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                      Председник Скупштине општине, 
 

                                                                       Миљана Аћимовић Стефановић 
 

 
 

 
             

 
 
 
 
 



28. септембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број 22 

Страна 15 oд 24 
 

 
 
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; 
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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), 
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-  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  064-84-97-329 (председник Комисије) 

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. 



28. септембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број 22 

Страна 18 oд 24 
 

 
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- 128 /22, 27. 09. 2022.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), члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 

72/09, 81/09, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13- 
Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон,9/2020 и 52/2021) и члана 40. 
Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о допуни решења о именовању Комисије за планове Општине Ариље 

 

 

 1. У Комисију за планове именују се: 
 

 - Нада Красић, дипломирани просторни планер, из Лучана 
 
         - Слађана Шарић, дипломирани инжењер архитектуре, из Краљева 

 
 
 2. Мандат чланова Комисије из тачке 1. траје до истека мандата Комисије за планове 

општине Ариље именоване Решењем Скупштине општине Ариље III број 112- 42/22, 21. 03.  
2022. године. 

 

 

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

општине Ариље". 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина општине  

III број 112-42/22, 27. 09. 2022. године 
 

 

       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), члана 19. Закона о библиотечко-информационој делатности («Службени 

гласник РС» број 52/11 и 78/21) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник 
општине Ариље" број 13/19), 
 

 Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању Надзорног одбора  

 Библиотеке Ариље 
 
 

I 

  ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Народне библиотеке Ариље: 

     за председника 
          - Марина Борисављевић 
 

     за чланове 
          - Милица Матићевић 
          - Ненад Ратковић. 

 
II 
 

  Мандат Управног одбора траје 4 године, а тече почев од 23. 10. 2022. године. 
 

III 

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

општине Ариље". 

          

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина општине  

III број 112- 127 /22, 28. 09. 2022. године 

АРИЉЕ 
 

 
 

       Председник Скупштине општине, 

                   
Миљана Аћимовић Стефановић 
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            На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 
129/07 и 47/18/), члана 18. Закона о библиотечко-информационој делатности («Службени гласник 
РС» број 52/11 и 78/21) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 
број 13/19), 
 
 Скупштина општине Ариље, на  20. седници  одржаној  27. 09. 2022. године, донела је 
 
 

Решење 
о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Народне библиотеке „Добрило Ненадић“ Ариље 
 
 
I 

             РАЗРЕШАВА СЕ  Ана Станисављевић функције  члана Управног одбора Народне 
библиотеке „ Добрило Ненадић“,Ариље, именована решењем СО Ариље број број 112- 35/22 од 26. 
03. 2021. године, као представник запослених. 
 
 

II 

  ИМЕНУЈЕ СЕ  за члана  Управног одбора библиотеке „ Добрило Ненадић“ Ариље Ивана 

Бркић, као представник запослених. 

 
III 

  Мандат  члана из тачке II овог решења траје до истека мандата председнику и члановима 
Управног одбора који су именовано решењем СО Ариље III број 112- 35/21од 26. 03. 2021. године 
. 
 

IV 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина општине  

III број 112- 116/22, 27. 09. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
       Председник Скупштине општине, 

 
Миљана Аћимовић Стефановић 
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 На основу члана  24. став 3 и члана 52.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19)  и  члана 40. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 
13/19), 
 Скупштина општине Ариље на 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Зелен“ Ариље 

 
I 

 Именује се Раде Ковачевић , дипломирани инжењер електротехнике из Миросаљаца, за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „ Зелен“ Ариље, на период до једне 
године. 
 

II 
 Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 

О  б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења представљају одредбе члана 52. Закона о јавним 
предузећима, којима је прописано да се вршилац дужности директора може именовати до 
именовања директора, да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити 
дужи од једне године, као и да вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање 
директора јавног предузећа из члана 25. Закона. 
 
           Именовани је  предлагачу  доставио доказе  да испуњава услове из члана 25. Закона о јавним 
предузећима. 
 
           У складу са наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 Поука о правном средству: Против овог Решења није дозвољена жалба, већ се мозе 

поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана достављања истог. 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- 125/2022, 27. 09. 2022. 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), члана 40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 13/19) и члана 

79. и 87. Пословника Скупштине општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 20/19), 
 

Скупштина општине Ариље, на 20. седници одржаној 27. 09. 2022. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије 
 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије, као посебно стално 
радно тело Скупштине општине Ариље. 

. 
 

II 

Одбор чине председник и 4 чланa: 
председник: 
- Миљана Аћимовић Стефановић     
чланови: 
- Љиљана Стамболић 
- Мићун Василијевић 
- Весна Стојић 
- Вера Николић 

 
III 

            Одбор за друштвено - економски развој, привреду и финансије разматра и даје мишљење на 
предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере за његово спровођење, 
разматра стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра 
предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине. 
Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова 
Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна 
Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општине и друга 
економско-финансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје 
мишљења о предлозима других овлашћених предлагача. 

 

IV 

Мандат чланова Одбора траје 4 године. 
 

V 

Ово Решење је коначно даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Ариље“. 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- 134/2022,  27. 09. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
Председник Скупштине општине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 

 



28. септембар  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број 22 

Страна 24 oд 24 
 

 
 
 
 

 На основу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник 

РС“ бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021- Одлука УС, 51/2021 – Одлука УС, 53/2021 – Одлука УС, 66/2021 

и 130/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 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 13/2019), Скупштина општине Ариље на 20.  

седници одржаној 27. 09. 2022. године,  донела је   

 
                        О Д Л У К У   

О  ДОДEЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ УЧЕНИКА ПРВОГ 

РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се уређује додела новчане помоћи породицама ученика првог разреда 

основних школа чији је оснивач Република Србија и општина Ариље, а које имају пребивалиште на 

територији  општине Ариље. 
Члан 2. 

 Право на једнократну новчану помоћ имају породице деце која су уписала први разред 

основне школе на територији општине Ариље. 

Члан 3. 
 Исплата новчане помоћи врши се једнократно у износу  од  10.000,00 динара.  

Члан 4. 
 Средства за доделу новчане помоћи обезбеђују се у буџету општине Ариље за2022. годину. 

Члан 5. 

 Обавезују се основне школе на територији општине Ариље да доставе податке о ученицима 

првог разреда у школској 2022/2023. години и њиховим породицама Одељењу за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове. 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „ Службеном гласнику 

општине Ариље“, а примењује се почев од школске 2022/23. године.     
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

III број:  67 - 29/2022 од 27. 09. 2022. године 

АРИЉЕ 

       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

    Миљана Аћимовић Стефановић 

 


