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Страна 3 oд 31 
 

 
 
 
 

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

129/07 и 47/18), чланa 69.  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 18. седници одржаној 24. 05.  2022. године, 

разматрала је Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за 

управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2021. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о пословању  ЈКП  Регионални центар за 

управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2021. годину  
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2021. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 21/3, на седници одржаној дана 29. 04. 

2022. године. 

 
II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 15/2022, 24. 05. 2022. године 

АРИЉЕ 
 
 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

 
                         Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 4 oд 31 
 

 
 
 

 

 

          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 18. седници одржаној 24. 05.  2022. године, 

разматрала је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање 

отпадом „ДУБОКО“ Ужице 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 

Регионални центар за управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице 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 Регионални центар за 

управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за период  од 01. 01. 2022 до 31. 03. 2022. године, 

који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 21/5, на седници одржаној 

дана 29. 04. 2022. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 14/2022, 24. 05. 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 

129/07и 47/18), чланa 69.  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 18. седници одржаној 24. 05. 2022. године, разматрала 

је Извештај о пословању са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора 

Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2021. годину, и донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о пословању са финансијским извештајем и 

извештајем овлашћеног ревизора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље 

за 2021. годину 

 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању са финансијским извештајем и 

извештајем овлашћеног ревизора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 

2021. годину,  који је усвојио  Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" 

својим одлукама број 92/2022 и 93/2022, на седници одржаној дана  27. 04. 2022. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 13/2022 од 24. 05. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

 
Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 6 oд 31 
 

 

 
  

 

          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 18. седници одржаној 24. 05. 2022. године, разматрала 

је Одлуку о покрићу губитка Јавног  предузећа за водоснабдевање „Рзав“  Ариље, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Јавног  предузећа за 
водоснабдевање „Рзав“  Ариље 

 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу губитка Јавног  предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“  Ариље, коју је донео Надзорни одбор Ј П  „Рзав“ Ариље под бројем  

94/2022, на седници одржаној дана 27. 04. 2022. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 13/2022 од 24. 05. 2022. године 
АРИЉЕ 

 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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          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 18. седници одржаној 24. 05. 2022. године, разматрала 

је Закључак Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и донела 

 

ЗАКЉУЧАК 

I 

 

        Скупштина општине Ариље подржава иницијативу ЈП „Рзав“ Ариље  за повећање цене 

воде, због поремећаја на тржишту који су узроковали повећање трошкова електричне 

енергије и процесних хемикалија.  

 

  
 

II 
 
 Закључак  објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 38-2/2022, 24. 05. 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 

129/07 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 18. седници одржаној 24. 05.  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 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 предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ 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 предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 

период  од 01. 01. 2022. до 31. 03. 2022. године, 

 који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 95/2022, на седници 

одржаној дана 27. 04. 2022. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 12/2022, 24. 05. 2022. године 

АРИЉЕ 

 
 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

 
Миљана Аћимовић Стефановић 
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Страна 9 oд 31 
 

 
 
 
 
 

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

129/07 и 47/18), члана 11. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 12/14  и 4/15) и члана 40. Статута општине Ариље 

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

 Скупштина општине Ариље, на 18. седници одржаној 24. 05. 2022. године, разматрала 

је Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Ариље за 2021. годину, и 

донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва  општине Ариље за 

2021. годину 

I 

 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Ариље за 

2021. годину.  

II 
 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 021 - 4/2022, 24. 05. 2022. године 

АРИЉЕ 

 

          Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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 Чланом 55. став 5. Закона о водама (”Сл. Гласник РС” бр. 30/10,93/2012 и  101/2016),  члана 33. Став 1. Тачка 

5. и 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 18. седници одржаној дана 24. 05.  2022. године доноси 
 

ИЗМЕНЕ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
ЗА 2022. годину 

 

          На страни 5 оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Ариље, 

Помоћник главни координатора одбране од поплава на водном подручју Западна Морава – Чачак је 
Мирјана Милошевић уместо Милице Павловић. 
          На страни 6 оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда у општине Ариље, Заменик за 

спољне воде на водном подручју Западна Морава-Чачак, је Александар Николић, уместо Јована Басте. 
          На страни 10 оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда у општине Ариље, Помоћник 

руководиоца за хидромашинску опрему за подручје Западна Морава-Чачак је Милутин Јорговић уместо 

Зорана Илић.             
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

          Оперативни план одбране од поплава за воде II реда израђује и доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа ”Србијаводе, у складу са  чланом 55. 
став 5. Закона о водама (”Сл. Гласник РС” бр. 30/10,93/2012 и 101/2016), као и на основу члана 33. Став 1. 

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

(Службени гласник Републике Србије”, број 87/18),   
           У оперативном плану се врши прилагођавање евентуалних промена које су настале у односу на 

претходну годину. Овим планом се дефинишу активности са актуелним подацима од значаја за ефикасну 

организацију и спровођење одбране од бујичних поплава. 
 

          Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Ариље у 2022. години је 

израђен и на њега дата сагласност – мишљење од ”СРБИЈАВОДЕ” БЕОГРАД, Водопривредни центар 

”Морава”  Ниш, број. 1017/1 од 07.02.2022 године. 
          План је 2017. године урадила овлашћена кућа која поседује лиценцу за израду пројектне документације и 

Планова из области Закона о смањењу ризика и управљање у ванредним ситуацијама. За сваку наредну годину 

се неизрађује нов Оперативни план, већ се само евидентирају настале промене и усклађоје са Републичким 
оперативним планом за воде I реда. 
 

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 217-2/2022 од 24.05.2022. године 
АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине,                                                                                                             
Миљана Аћимовић Стефановић 
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   На основу члана 29. став 1. тачке 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“,бр.87/18 од 13.11.2018. године) и члана 40. Статута општине Ариље 

(„Службени гласник општине Ариље“ број 13/19),  
          Скупштина општине Ариље на  18. седници одржаној  24. 05. 2022. године усвојила је 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                            Г  О  Д  И  Ш  Њ  И     П  Л  А  Н     Р  А  Д  А 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 ОПШТИНЕ АРИЉЕ  ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 
  I    Увод 
 
 

Годишњим планом рада Општинског штаба за ванредне ситуације, плански се усмерава 

активност на реализацију задатака овог Штаба у области заштите и спасавања  утврђених:  
 
1. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“ бр.87/2018. год. од 13.11.2018. год.) 
             2. Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, коју је донела 

Народна скупштина Републике Србије 17. новембра 2011. године; 
3. Одлуком о организацији цивилне заштите на територији општине Ариље Ариље ( III број 

020-11/2021 од 26.03.2021),   
 

II   Годишњи План рада  
 

Планом рада предвиђене су годишње активности са носиоцима и роковима реализације.  
Посебно су планиране активности на праћењу стања евентуалне угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа, активирање Штаба и предузимање мера на спречавању настајања или 

отклањања последица елементарних непогода и других несрећа, укључујући и санирање постојећег 

стања.  
Планом су предвиђене активности праћења стања у области заштите и спасавања и 

предузимање мера на побољшању стања у тој области укључујући потребу предузимања 

превентивних и оперативних мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа.  
Поред наведених планских активности, предвиђене су и друге активности, којима се 

обезбеђује свеобухватно ангажовање, како Штаба тако и других органа и тела на заштити и 

спасавању. 
У оквиру планираних активности  предвиђена је и обавеза праћења реализације утврђених 

закључака, наредби и препорука, као и извештавање по свим питањима из делокруга рада надлежних 

органа, штабова и информисање јавности. 
 

 
Годишњи план рада Штаба предвиђен је по следећим областима: 

 
1. Организационо- плански послови; 
 
2. Праћење стања у области заштите и спасавања и предузимање мера за побољшање стања у 

тим областима; 
3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 

активирање Штаба и других органа, правних лица и јединица; 
4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање; 
5. План рада, извештавање , информисање и друге активности, и 
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6. Текућа активност у раду штаба. 
7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима; 
 

 
Преглед планираних активности по областима  са носиоцима и роковима  реализације и    

то: 
           

1. Организационо- плански послови: 
 

1. Разматрање и давање мишљења на Оперативни план заштите од поплава на водама II реда 

општине Ариље за 2022. годину 
Нацрт припрема: Локална самоуправа. 
Рок: јануар-мај 2022. године. 
 
2. Ажурираље процене угрожености: 

      Припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са надлежном 

службом. 
Рок: током  2022. године. 
 
3. Ажурирање  плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
Предлог плана припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са 

надлежном службом и члановима штаба. 
Рок: јануар-јун  2022. године. 
 
4. Ажурирање плана заштите од удеса за објекте локалне самоуправе угрожене терористичким 

активностима 
Ажурирање припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са 

надлежном службом. 
Рок: током  2022. године. 
 
5. Образовање, помоћних, стручно оперативних тимова за специфичне задатке заштите и 

спасавања 
Предлог за образовање тимова припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном службом. 
Рок: током 2022. године. 
 
6. Разматрање и усвајање Извештаја о образовању и попуни јединица опште намене општине 

Ариље. 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок: током 2022. године. 
 
7. Разматрање и усвајање Извештаја о именовању повереника и заменика повереника ЦЗ у 

органима, привредним друштвима и другим правним лицима на територији општине Ариље.  
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок: током 2022. године. 

  
 
 
 

2. Праћење стања у области заштите и спасавања и  предузимање мера на побољшању 

стања у тој области 
 



30. мај  2022. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                               Број 11 

 

1. Разматрање и усвајање Извештаја са предлогом превентивних и оперативних мера заштите од 

поплава на територији општине Ариље у 2022. години 
 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок:  фебруар-март 2022. године. 

 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним планским и другим припремама за уређење 

објеката за заштиту од поплава слива реке  Западна Морава 
Материјал припрема: ЈВП Србија воде,ВПЦ „Морава“ Ниш,РЈ ''Западна Морава'' Чачак. 
Рок; током 2022. године. 

 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од клизишта и одрона на територији 

општине и предлога мера за побољшање стања у овој области 
Материјал припрема: Локална самоуправа.                                       
Рок:  април-мај  2022. године. 
 
4. Разматрања и усвајање Извештаја са предлогом  превентивних и оперативних мера заштите 

од суше 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 

             Рок:  април-мај  2022. године. 
 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од пожара са предлогом мера за 

побољшање стања у овој области 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок:  јул-септембар  2022. године. 
 
6. Разматрње и усвајање Извештаја о функционисању система одбране од града на територији 

Радарског центра „Ужице“ за период 15.04. – 15.10. 2022 године са посебним освртом на рад 

противградне службе на територији општине Ариље 
Материјал припрема: Радарски центар „Ужице“. 
Рок:  октобар-новембар   2022 године. 
 
7. Разматрање и усвајање Информације о стању припремљености служби од јавног интереса у 

зимској сезони 2022/2023 на територији општине Ариље. 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок: октобар-новембар 2022 године.. 
 
8. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености  (кадровске и материјалне) 

Црвеног крста Ариље за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других 

несрећа на територији општине Ариље Материјал припрема: Црвени крст Ариље. 
Рок: током 2022 године. 
 
9. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености  (кадровске и материјалне) 

Центра за социјални рад за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и 

других несрећа на територији општине Ариље. Материјал припрема: Центар за социјални рад Ариље. 
Рок: током 2022 године. 
 
 
 
 
10. Разматрање и усвајање Извештаја о преузимању и уништавању НУС- а на  територији 

општине Ариље. Материјал припрема: Одељење за ванредне ситуације Ужице. 
Рок: током 2022. године. 
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3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других       несрећа 

и активирање   Штаба и других органа, правних лица и јединица 
 

 1. Непосредно праћење стања угрожености од елементарних непогода, техничко– технолошких 

несрећа и других опасности на територији Општине 
Стање угрожености прати: Локална самоуправа, Општинска управа, Оперативни центар, 

Полицијска станица, Ватрогасно-спасилачка јединица и извештава  Општински штаб за ванредне 

ситуације. 
Рок: током 2022 године. 
 
2. Активирање Штаба у случају најаве или настанка опасности изазване елементарним 

непогодама, техничко – технолошким несрећама. 
Активирање штаба налаже: Командант штаба на предлог Општинске управе и надлежне службе. 
Рок: одмах по насталој потреби у току 2022 године. 
 
3. Ангажовање и рад штаба на спречавању настајања и отклањању последица елементарних 

непогода и других несрећа, укључујући обнову и стварање услова одрживог развоја 
Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок:  пре или по настанку елементарне непогоде и друге несреће у току 2022. године.  

 
4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање 

 
1. Обучавање команданта, заменика команданта и чланова штаба за заштиту и спасавање у 

Националном тренинг центру и на другим местима 
Носилац обуке: Национални тренинг центар (по сопственом плану). 
Рок: током 2022 године. 
 
2. Едуковање становништва кроз дистрибуцију (упознавање) са Породичним приручником за 

поступање у ванредним ситуацијама (који је издао Сектор за ванредне ситуације МУП-а) 
Носилац израде и дистрибуције: Локална самоуправа по посебном плану. 
Рок: током 2022 године. 
 
3. Опремање телекомуникационом, информатичком и другом опремом Штаба, других органа и 

тела. 
Носилац активности: Општинска управа. 
Рок. током 2022 године. 
 
4. Формирање и опремање јединице цивилне заштите опште намене за деловање у ванредним 

ситуацијама. 
 

5. План рада, извештавање, информисање и друге активности 
 

1. Разматрање и  утврђивање предлога Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Ариље у 2022. години  
Предлог Годишњег извештаја о раду припрема: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок: јануар-фебруар  2022 године. 
 
2. Разматрање и  утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације  општине Ариље за 2022 годину 
Предлог Годишњег плана рада припрема: Општински штаб за ванредне ситуације.  
Рок:  јануар-фебруар  2022 године. 
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       3. Достављање извештаја надлежним органима управе општине, надлежним штабовима и другим 

и информисање становништва о активностима у раду, посебно у случају елементарних непогода и 

других несрећа. 
Носилац активности: Локална самоуправа и Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок: током 2022 године. 

 
6. Текуће активности у раду штаба 

 
1. Одржавање редовних и ванредних седница Штаба по указаној потреби и захтевима надлежног 

штаба, надлежног органа-службе,  органа општине и др. 
Седнице Штаба припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном службом и др. 
Рок: током 2022 године. 
 
2. Праћење реализације утврђених закључака, наредби и препорука Општинског штаба за 

ванредне ситуације, разматрање извештаја по тим питањима и заузимање ставова 
Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Извештај припрема: Локална самоуправа или други орган, привредно друштво или друго правно 

лице одређено закључком, наредбом или препоруком. 
Рок: Према утврђеном року током 2022 године. 
 
3. Извршавање и других послова у складу са законом, одлукама, наређењима и захтевима 

надлежних органа управе, општине и штабова 
Послове извршава Штаб: по наређењу и захтеву надлежних органа управе, општине и штабова. 
Рок: током  2022 године. 

 
7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима,            

привредним друштвима и другим правним лицима 
 

Остварење сарадње са штабовима суседних општина и града Ужица, органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима са територије општине и шире у спровођењу задатака заштите 

и спасавања 
Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок. током 2022 године. 

 
III   Реализације Годишњег плана рада 

  
Да би се обезбедила реализација Годишњег плана рада неопходно је: 
 
- Обезбедити кадровске и материјалне претпоставке, првенствено у раду Општинске управе, као и 

код других органа, јавних предузећа, привредних друштва и других правних лица; 
- Обезбедити неопходан степен обучености и оспособљености како чланова штаба тако и других 

органа и тела; 
- Обезбедити нужан износ финансијских средстава из буџета општине Ариље, како би се 

реализовале предвиђене активности а посебно обезбеђење средстава за пружање помоћи угроженом 

становништву (физичким и правним лицима) у случају евентуалних већих последица- штета од 

елементарних непогода и других несрећа. 
 

 
Годишњи план рада доставити: 
 
- Општинском штабу за ванредне ситуације општине Ариље; 
- Општинској управи општине Ариље; 
- Одељењу за ванредне ситуације Ужице; 
- Архиви Скупштине општине Ариље.  
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  Република Србија 

Општина Ариље 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

III број 020- 7/22 од 24.05.2022. године 
АРИЉЕ 

 
 
 

 
Председник Скупштине општине, 

Миљана Аћимовић Стефановић 
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    На основу члана 29. став 1. тачке 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,бр.87/18 од 13.11.2018. године) и члана 40. Статута 

општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 13/19),  
          Скупштина општине Ариље на  18. седници одржаној  24. 05. 2022. године усвојила је 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                            Г  О  Д  И  Ш  Њ  И     П  Л  А  Н     Р  А  Д  А 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 ОПШТИНЕ АРИЉЕ  ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 
  I    Увод 
 
 

Годишњим планом рада Општинског штаба за ванредне ситуације, плански се усмерава 

активност на реализацију задатака овог Штаба у области заштите и спасавања  утврђених:  
 
1. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“ бр.87/2018. год. од 13.11.2018. год.) 
             2. Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, коју је донела 

Народна скупштина Републике Србије 17. новембра 2011. године; 
3. Одлуком о организацији цивилне заштите на територији општине Ариље Ариље ( III број 

020-11/2021 од 26.03.2021),   
 

II   Годишњи План рада  
 

Планом рада предвиђене су годишње активности са носиоцима и роковима реализације.  
Посебно су планиране активности на праћењу стања евентуалне угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа, активирање Штаба и предузимање мера на спречавању настајања или 

отклањања последица елементарних непогода и других несрећа, укључујући и санирање постојећег 

стања.  
Планом су предвиђене активности праћења стања у области заштите и спасавања и 

предузимање мера на побољшању стања у тој области укључујући потребу предузимања 

превентивних и оперативних мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа.  
Поред наведених планских активности, предвиђене су и друге активности, којима се 

обезбеђује свеобухватно ангажовање, како Штаба тако и других органа и тела на заштити и 

спасавању. 
У оквиру планираних активности  предвиђена је и обавеза праћења реализације утврђених 

закључака, наредби и препорука, као и извештавање по свим питањима из делокруга рада надлежних 

органа, штабова и информисање јавности. 
 

 
Годишњи план рада Штаба предвиђен је по следећим областима: 

 
1. Организационо- плански послови; 
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2. Праћење стања у области заштите и спасавања и предузимање мера за побољшање стања у 

тим областима; 
3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 

активирање Штаба и других органа, правних лица и јединица; 
4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање; 
5. План рада, извештавање , информисање и друге активности, и 
6. Текућа активност у раду штаба. 
7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима; 
 

 
Преглед планираних активности по областима  са носиоцима и роковима  реализације и    

то: 
           

1. Организационо- плански послови: 
 

1. Разматрање и давање мишљења на Оперативни план заштите од поплава на водама II реда 

општине Ариље за 2022. годину 
Нацрт припрема: Локална самоуправа. 
Рок: јануар-мај 2022. године. 
 
2. Ажурираље процене угрожености: 

      Припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са надлежном 

службом. 
Рок: током  2022. године. 
 
3. Ажурирање  плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
Предлог плана припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са 

надлежном службом и члановима штаба. 
Рок: јануар-јун  2022. године. 
 
4. Ажурирање плана заштите од удеса за објекте локалне самоуправе угрожене терористичким 

активностима 
Ажурирање припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са 

надлежном службом. 
Рок: током  2022. године. 
 
5. Образовање, помоћних, стручно оперативних тимова за специфичне задатке заштите и 

спасавања 
Предлог за образовање тимова припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном службом. 
Рок: током 2022. године. 
 
6. Разматрање и усвајање Извештаја о образовању и попуни јединица опште намене општине 

Ариље. 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок: током 2022. године. 
 
7. Разматрање и усвајање Извештаја о именовању повереника и заменика повереника ЦЗ у 

органима, привредним друштвима и другим правним лицима на територији општине Ариље.  
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок: током 2022. године. 
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2. Праћење стања у области заштите и спасавања и  предузимање мера на побољшању 

стања у тој области 
 

1. Разматрање и усвајање Извештаја са предлогом превентивних и оперативних мера заштите од 

поплава на територији општине Ариље у 2022. години 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок:  фебруар-март 2022. године. 

 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним планским и другим припремама за уређење 

објеката за заштиту од поплава слива реке  Западна Морава 
Материјал припрема: ЈВП Србија воде,ВПЦ „Морава“ Ниш,РЈ ''Западна Морава'' Чачак. 
Рок; током 2022. године. 

 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од клизишта и одрона на територији 

општине и предлога мера за побољшање стања у овој области 
Материјал припрема: Локална самоуправа.                                       
Рок:  април-мај  2022. године. 
 
4. Разматрања и усвајање Извештаја са предлогом  превентивних и оперативних мера заштите 

од суше 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 

             Рок:  април-мај  2022. године. 
 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од пожара са предлогом мера за 

побољшање стања у овој области 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок:  јул-септембар  2022. године. 
 
6. Разматрње и усвајање Извештаја о функционисању система одбране од града на територији 

Радарског центра „Ужице“ за период 15.04. – 15.10. 2022 године са посебним освртом на рад 

противградне службе на територији општине Ариље 
Материјал припрема: Радарски центар „Ужице“. 
Рок:  октобар-новембар   2022 године. 
 
7. Разматрање и усвајање Информације о стању припремљености служби од јавног интереса у 

зимској сезони 2022/2023 на територији општине Ариље. 
Материјал припрема: Локална самоуправа. 
Рок: октобар-новембар 2022 године.. 
 
8. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености  (кадровске и материјалне) 

Црвеног крста Ариље за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других 

несрећа на територији општине Ариље Материјал припрема: Црвени крст Ариље. 
Рок: током 2022 године. 
 
9. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености  (кадровске и материјалне) 

Центра за социјални рад за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и 

других несрећа на територији општине Ариље. Материјал припрема: Центар за социјални рад Ариље.  
Рок: током 2022 године. 
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10. Разматрање и усвајање Извештаја о преузимању и уништавању НУС- а на  територији 

општине Ариље. Материјал припрема: Одељење за ванредне ситуације Ужице. 
Рок: током 2022. године. 

 
3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других       несрећа 

и активирање   Штаба и других органа, правних лица и јединица 
 

 1. Непосредно праћење стања угрожености од елементарних непогода, техничко– технолошких 

несрећа и других опасности на територији Општине 
Стање угрожености прати: Локална самоуправа, Општинска управа, Оперативни центар, 

Полицијска станица, Ватрогасно-спасилачка јединица и извештава  Општински штаб за ванредне 

ситуације. 
Рок: током 2022 године. 
 
2. Активирање Штаба у случају најаве или настанка опасности изазване елементарним 

непогодама, техничко – технолошким несрећама. 
Активирање штаба налаже: Командант штаба на предлог Општинске управе и надлежне службе. 
Рок: одмах по насталој потреби у току 2022 године. 
 
3. Ангажовање и рад штаба на спречавању настајања и отклањању последица елементарних 

непогода и других несрећа, укључујући обнову и стварање услова одрживог развоја 
Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок:  пре или по настанку елементарне непогоде и друге несреће у току 2022. године.  

 
4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање 

 
1. Обучавање команданта, заменика команданта и чланова штаба за заштиту и спасавање у 

Националном тренинг центру и на другим местима 
Носилац обуке: Национални тренинг центар (по сопственом плану). 
Рок: током 2022 године. 
 
2. Едуковање становништва кроз дистрибуцију (упознавање) са Породичним приручником за 

поступање у ванредним ситуацијама (који је издао Сектор за ванредне ситуације МУП-а) 
Носилац израде и дистрибуције: Локална самоуправа по посебном плану. 
Рок: током 2022 године. 
 
3. Опремање телекомуникационом, информатичком и другом опремом Штаба, других органа и 

тела. 
Носилац активности: Општинска управа. 
Рок. током 2022 године. 
 
4. Формирање и опремање јединице цивилне заштите опште намене за деловање у ванредним 

ситуацијама. 
 

5. План рада, извештавање, информисање и друге активности 
 

1. Разматрање и  утврђивање предлога Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Ариље у 2022. години  
Предлог Годишњег извештаја о раду припрема: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок: јануар-фебруар  2022 године. 
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2. Разматрање и  утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације  општине Ариље за 2022 годину 
Предлог Годишњег плана рада припрема: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок:  јануар-фебруар  2022 године. 
 

       3. Достављање извештаја надлежним органима управе општине, надлежним штабовима и другим 

и информисање становништва о активностима у раду, посебно у случају елементарних непогода и 

других несрећа. 
Носилац активности: Локална самоуправа и Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок: током 2022 године. 

 
6. Текуће активности у раду штаба 

 
1. Одржавање редовних и ванредних седница Штаба по указаној потреби и захтевима надлежног 

штаба, надлежног органа-службе,  органа општине и др. 
Седнице Штаба припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном службом и др. 
Рок: током 2022 године. 
 
2. Праћење реализације утврђених закључака, наредби и препорука Општинског штаба за 

ванредне ситуације, разматрање извештаја по тим питањима и заузимање ставова 
Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Извештај припрема: Локална самоуправа или други орган, привредно друштво или друго правно 

лице одређено закључком, наредбом или препоруком. 
Рок: Према утврђеном року током 2022 године. 
 
3. Извршавање и других послова у складу са законом, одлукама, наређењима и захтевима 

надлежних органа управе, општине и штабова 
Послове извршава Штаб: по наређењу и захтеву надлежних органа управе, општине и штабова. 
Рок: током  2022 године. 

 
7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима,            

привредним друштвима и другим правним лицима 
 

Остварење сарадње са штабовима суседних општина и града Ужица, органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима са територије општине и шире у спровођењу задатака заштите 

и спасавања 
Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 
Рок. током 2022 године. 

 
III   Реализације Годишњег плана рада 

  
Да би се обезбедила реализација Годишњег плана рада неопходно је: 
 
- Обезбедити кадровске и материјалне претпоставке, првенствено у раду Општинске управе, као и 

код других органа, јавних предузећа, привредних друштва и других правних лица; 
- Обезбедити неопходан степен обучености и оспособљености како чланова штаба тако и других 

органа и тела; 
- Обезбедити нужан износ финансијских средстава из буџета општине Ариље, како би се 

реализовале предвиђене активности а посебно обезбеђење средстава за пружање помоћи угроженом 

становништву (физичким и правним лицима) у случају евентуалних већих последица- штета од 

елементарних непогода и других несрећа. 
 

 
Годишњи план рада доставити: 
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- Општинском штабу за ванредне ситуације општине Ариље; 
- Општинској управи општине Ариље; 
- Одељењу за ванредне ситуације Ужице; 
- Архиви Скупштине општине Ариље.  
 
 
 
 
 
 

 
Република Србија 
Општина Ариље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
III број 020- 7/22 од 24.05.2022. 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), а у 
вези спровођења члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС» бр. 62/06, 
65/08-др. Закон, 41/09, 12/15 и 18/17) и Препоруке  министра  за   пољопривреду,  шумарство и 
водопривреду 
 

Скупштина општине Ариље, на 18. седници одржаној 24.05. 2022. године донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о измени решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље 

 
I 

МЕЊА СЕ тачка II решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље и гласи: 
 

„II 

Комисију чине председник и 4 чланa: 
председник: 
-    Драговић Драган, дипл. инжењер пољопривреде 
чланови: 

- Нада Радојевић, дипломирани економиста 
- Стојка Петровић, геодетски техничар 
- Дарко Вујовић, дипломирани економиста 
- Нела Обрадовић, дипломирани правник.“ 
-  
У осталом делу остаје на снази решење Скупштине општине III број 112- 41/2022,  21. 03. 2022. 
године 

 
II 

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

 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112- 63/2022,  24. 05. 2022. године 
АРИЉЕ 
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Председник Скупштине општине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07ин 
47/18), члана 40. и 44. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 18.седници одржаној  24. 05. 2022. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
именовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне 

самоуправе 

 
 

1. У Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе бирају 
се:  
за председника  
-  Драга Илинчић 
за чланове  
-  Нада Гајић 
-  Славица Остојић 
-  Рајко Николић 
-  Михаило Маричић 
-  Катарина Марјановић 
-  Иван Божовић 
 
2. Савет за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе: 
- прати примену Етичког кодекса понашања функционера општине Ариље, пружа објашњења и даје 
мишљења у вези са његовом садржином, прати да ли се функционери придржавају одредаба 
Етичког кодекса, анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса, 
промовише његову примену преко средстава јавног информисања и даје препоруке;  
-даје савете и смернице у вези са пријављивањем приватног интереса одборника, води евиденцију о 
пријавама приватног интереса, прати извршавање обавеза пријављивања приватног интереса 
одборника и о томе сачињава извештај. 
 
3.Стручно-административне послове за Савет врши секретар Скупштине општине.  
 
4. Мандат Савета траје 4 године.  
 
5. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Ариље".  
 

 
 

Општина Ариље 
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Скупштина општине 
III број  112- 64 /2022 од 24.  05. 2022. године 

АРИЉЕ 
 

Председник Скупштине, 
Миљана Аћимовић Стефановић 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
                                                                                                                                                        
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14, 

101/16, 47/18 и 111/21), члана 44.-46.,55.,110.,111. и 209. Закона  о социјалној заштити (,,Службени 

гласник РС“ број 24/11)  и члана 40. Статута општине Ариље (,,Службени гласник општине Ариље“ 

број 13/19),  
         Скупштина општине Ариље на 18. седници одржаној дана 24. 05. 2022. године доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  

ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
 

 

Члан 1.  

 У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити општине Ариље (,,Службени гласник 

општине Ариље“ број 16/2017), у члану 36. став 1. тачка 1.2. уместо речи ,,дневни боравак за децу и 

младе са сметњама у развоју“ треба да стоји ,,клуб за особе са инвалидитетом“.  

Члан 2.  

 У чл. 40 Одлуке у Одељку 1.2. уместо речи ,,дневни боравак за децу и младе са сметњама у 

развоју“ треба да стоји ,,клуб за особе са инвалидитетом“. 

 У чл. 40 став 1., 2., 3. и 4. уместо речи ,,услуге дневног боравка“ треба да стоји ,,услуге клуба 

за особе са инвалидитетом“.  

Члан 3.  
 У свему осталом Одлука остаје непромењена и на снази.  

Члан 4.  
 Ова Одлука о измени Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Ариље“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

III  број 022-15-1/2017, 24. 05. 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 9. Одлуке о јавним признањима општине Ариље («Општински службени гласник» број 4/06) и 

члана 10. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 13/19), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 18. седници одржаној 24. 05. 2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о додели Општинских јавних признања у 2022. години 
 
 

 Скупштина општине Ариље, додељује: 
 

 
П О В Е Љ У 

Горану Радовићу 
 

ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС И ПОСЕБНЕ ЗАСЛУГЕ  
 
 

 Рођен 29.03.1970. год у Ариљу. У породици Мијаила и Љубинке Радовић, као млађи син уз 

брата Зорана (1969 год.) и касније сестру Миру (1977. год.) 
 Када се 1976. год.породица доселила у насеље “Млекара” на обали реке Рзав, почео се бавити 

риболовом. Убрзо се опробао и у такмичарским риболовом, 1984 год. 
 Живи у Ариљу у браку са Данијелом Радовић,са којом има ћерке Звездану-1992. г. и 

Кристину-2005. г, сина Немању-1995. 
 Први велики успех остварио је 1996. год. - 2. место на појединачном првенству 

Југославије ,када се и пласирао у избор за репрезентацију. 
 Од 1999. г. па све до сада стални је члан сениорске репрезентације прво Југославије па после 

Србије. 
 Освојио је 8 Светских медаља у спортском риболову-дисциплина лов рибе удицом на пловак. 
 ДВОСТРУКИ И АКТУЕЛНИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРВАК СВЕТА. 
 2014 г. у Хрватској-Прелог ,када је први пут постао појединачни првак Света, његово име је 

уписано у историју Светског спортског риболова. 
 Прошле 2021. г. у Италији,у граду Пескијери на реци Минцио, по други пут је постао 

појединачни првак Света и са две појединачне Светске титуле налази се међу 8 најбољих Светских 

спортских риболоваца свих времена.  
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 Са репрезентацијом Србије освојио је 1 Европску (Шпанија- Мерида 2012 год.) и 1 Светску 

екипну бронзану медаљу ( Хрватска-Прелог 2014 год.) 
 Док је са екипом “Чигра” из Крушевца био 2. и Светски клупски првак- Хрватска-Осијек 2006 

год. и Словачка-Мадунице 2009 год. Као и 2. и Светски клупски вицешампион Босна и Херцеговина-

Чапљина 2007.г и Србија-Голубац 2011 год. 
 Горан Радовић Гица је 11 пута био појединачни и многоструки екипни првак Србије.  
 До сада је освојио преко 200 медаља и 100 пехара у спортском риболову 
 Захваљујући свим тим успесима, успешно је развио производњу прихране за спортски риболов 

и свој бренд ГИЦА МИX, коју  извози у многе земље из окружења. Један је од најпознатијих 

произвођача у региону. 
 
 
 
 
 
 
 
 

П О В Е Љ У 
 

„МИТЕКС“ Д.О.О. 
 

 Општина Ариље додељује Повељу предузећу Митекс д.о.о. које је основано пре 32 године. 

Лидер у производњи спортске одеће и спортског одевања, а у току свог развојног пута, посебан 

акценат је ставио на производњу тканина и плетенина за специјалне намене.  
 Примењујући најсавременије технологије у производњи текстила, своје тржиште је пронашао 

код врло избирљивих купаца наменске индустрије за потребе војске и полиције, како у Србији, тако и 

свих земаља бивше Југославије са значајним тржиштем на подручју Мађарске и Румуније. 
 Један од највећих успеха у пласману специјалних тканина огледа се у пласирању на подручју 

Индије, земље колевке текстила. 
 

 
П О Х В А Л У 

 НЕНАДУ НЕДИМОВИЋУ 
 
 

 Ненад Недимовић рођен је 09.09.1968. године.  
 Основне студије на Педагошкој академији у Ужицу, завршио је на  смеру за васпитача 

1991..године, а за наставника разредне наставе 1994. године.  
 Ради у Дечијем вртићу у Ариљу, на послу васпитач, 27 година. 
 У васпитно - образовном раду, до сада, реализује рад са децом, сарадњу са родитељима и 

друштвеном заједницом, спроводећи План и програм рада, као и друге видове васпитно - образовног 

рада и друштвеног активизма. 
 
 

П О Х В А Л У 
„НАША ПЕКАРА“ 

 
 „Наша пекара“ доо, основана је децембра 2010. године, почиње са радом у свом првом 

малопродајном објекту у Ариљу. У протеклих непуних 12 година постојања, предузеће се проширило 

на пословање по целом региону и тренутно ума 50 запослених. 
 Кроз све године рада, акценат се даје на усавршавање квалитета производа, модернизацији 

процеса производње и запошљавању нових људи чему ће се тежити у предстојећем периоду. 
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 „Наша пекара“ доо је препознатљива по учешћу у хумантарним акцијама, спонзорисања 

спортских и културних манифестација, као и учешћу у свим активностима Црквене општине Ариље. 
 
 

П О Х В А Л У 
РАДУ МАРКОВИЋУ 

 
 Раде Марковић је рођен 01.05.1967. год. у Ариљу. Основну школу је завршио у Ариљу, 

Средњу у Ужицу као носиоц дипломе Вук Караџић. Војни рок, у тадашњој ЈНА, служио је у Сарајеву 

где се први пут сусреће са пословима руковођења Ватрогасном јединицом.  
После војног рока уписао се на вишу Техничку школу у Чачку, где стиче звање Инжењера 

електротехнике.  
Године 1994. прихвата позив команданта Ватрогасног батаљона Ужице и постаје командир 

ватрогасне јединице у Ариљу. Стручну обуку са највишом оценом завршава исте године  у  

Ватрогасној бригади Београд. 
 
 
 
 
Дужност преузима 1995. год и од тада до данас даје несебичан допринос укупној безбедности 

грађана општине Ариље. Учествује на интервенцијама гашења пожара, полавама, интервенцијама са 

опасним материјама, техничким интервенцијама, претрагама терена, итд.. 
Са успехом је завршио обуке УСАИД за управљање у ванредним ситуацијама, обуку у 

организацији Црвеног крста „Припрема и одговор на несреће“, носилац сертификата ОЕБС и МУП за 

Унапређење руковођења и подизање капацитета градских штабова за ВС. Прошао је обуку МУП-а за 

Координацију у ванредним ситуацијама ватрогасних јединица и Хеликоптерске јединице МуПа, 

обуку за рад са Опасним материјама.  
За свој рад похваљен од стране Министра унутрашњих послова 2015. год а 2018. године добио 

захвалницу Министарства Унутрашњих послова. Полицијску обуку основног нивоа завршио 2019. 

године. 
Услов за пензионисање стекао месеца маја 2022. године. 

 
 

П О Х В А Л У 
ВАЊИ РАДИШИЋ 

 
 Др Вања Радишић, специјализант неурологије, запослена на Клиници за неурологију 

Универзитетског клиничког центра Србије. Од октобра 2020. године докторанд на Медицинском 

факултету Универзитета у Београду, модул Неуронауке. Дипломирала на Медицинском факултету у 

Београду јуна 2020. године са просечном оценом 10. Добитник Повеље Медицинског факултета за 

најбољег студента. Аутор бројних научних радова из области неурологије и неурофизиологије 

презентованих на интернационалним и домаћим стручним скуповима, као и публикованих и 

интернационалним стручним часописима. Основну школу и Гимназију завршила у Ариљу као ђак 

генерације и носилац Вукове дипломе. 
 

 
П О Х В А Л У 

МАРИЈИ МИХАЈЛОВИЋ 
 

 Марија Михајловић је у тиму Спортских игара младих од 2017. године. На челу Дунав 

осигурање Спортских игара младих је две године. Спортске игре младих су највећа манифестација 

аматерског спорта за децу и омладину на овим просторима, чији је основни циљ промоција здравог 

начина живота и пријатељства међу децом региона. На предлог Марије Михајловић, Организациони 
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одбор Спортских игара младих прихватио је захтев општине Ариље да постане део Каравана радости 

и пријатељства Дунав осигурање Спортских игара младих, па је ова манифестација прошле године 

први пут одржана у Ариљу. Ове године, као што вам је познато, централни догађај овогодишње 

сезоне – церемонија Свечаног отварања, биће одржана управо у Ариљу. 
 
 

П О Х В А Л У 
КУД „АРИЉЕ“ 

 
 КУД „Ариље“ је секција народне библиотеке Ариље. Основан је 1963. године под именом 

КУД „Миће Матовића“, да би 2000. године променио име у КУД „Ариље“. Редован је учесник свих 

значајнијих фолклорних манифестација у земљи и иностранству и освајач је великог броја награда и 

признања. 
 
 
 
 
 
 

 
П О Х В А Л У 

МИЛОЈКУ ЈОВАНОВИЋУ 
 

  Милојко Јовановић рођен је 1979. године и отац је троје деце. Живи у селу Бреково, где се 

бави пољопривредом и сточарством. Са својом породицом обрађује 8 хектара кромпира, 4 хектара 

кукуруза, исто толико житарица. Поред поменутих култура, овај вредни пољопривредник није 

запоставио ни малине које успешно гаји на површини од око 50 ари.  
 Као носилац успешног пољопривредног газдинства Милојко редовно остварује право на 

подршку у виду субвенција за прикључке који му значајно олакшавају рад.  
 

 
П О Х В А Л У 

РАЦУ САВИЋУ 
 

 Рођен је 1956. године у селу Шаренику, где је похађао четири разреда Основне школе, а 

остатак на Катићима. Средњу Економску школу завршио је у Ариљу 1975. године. У то време почео 

је да се бави спортом – фудбалом, где је играо у фудбалском клубу „Будућност“. После Средње 

школе, студије економије уписао је у Крагујевцу и тада је почео да суди фудбал, у коме је остао 

наредних 30 година. Из Крагујевца је прешао у Београд на Економски факултет, где га је и завршио. 

Све време био је активан спортиста, после суђења као делегат-контролор. Запослио се у Трикотажи 

80-их година, где је радио послове економисте. После Трикотаже прешао је у “Колор”, после чега је 

прешао у приватно предузеће Ино-продукт Ариље. 1995. године запослио се у СШ „Свети Ахилије“, 

где је остао до пензионисања 20.09.2021. Спорт му је велика љубав, разонода и животна инспирација. 
Будући да је његов син истрчао полумаратон, навео га је на идеју да своју спортску каријеру 

овековечи истим циљем – маратоном. Успео је! 2021. али и ове године након истрчаних 42км на себе 

је ставио медаљу као круну животног труда и љубави према спорту. Својим успехом показује 

младима да је свака замисао могућа и сваки циљ остварив уз вољу и рад. Ментална снага је изнад 

физичке! 
 

П О Х В А Л У 
ДРАГОМ ЛУКИЋУ 
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 Рођен је 21.04.1963. године у Ариљу. Основну школу је завршио у Брекову, а Средњу и 

факултет у Београду. Радио је у Основној школи „Сава Ковачевић“, а затим на месту директора у 

Основној школи „Светозар Марковић“, 22,5 године. Добитник је Светосавске награде (2010. године). 

Од 2016. године је члан Већа ГО Врачар. Дугогодишњи председник Црвеног крста Врачар. Члан 

Савета Учитељског факултета у Београду и члана Управног одбора Студентског центра Београд. Био 

је председник Завичајног удружења Ариљаца и пријатеља Ариља у Београду. Добитник је више 

признања, међу којима Сребрни знак Црвеног крста Србије (2022.). Општинско признање за Дан 

Општине Врачар (2014. године). Увек одан завичају и његов велики промотер. 
 

 
ПОХВАЛУ  

ЖАНИ РАЈКОВИЋ 
 
 

 Жана Рајковић је рођена 20.11.1975 године у Београду, а живи у Ариљу. Основну школу 

завршила у Ариљу и у Основној школи гледајући старију сестру на голу школског рукометног клуба, 

наследила је љубав према рукомету и кренула сестриним стопама као голман. Једно време је била 

тренер женског кошаркашког клуба „КЛИК“ Ариље. После Ариља тренирала је у Београду у 

Вождовцу, као и у Ужицу у „Јединству“, одакле је требала да иде даље, али несрећним случајем 2000.  
 
 
године због уједа крпеља и погрешног лечења 4 године, седа на инвалидска колица и ту се њена 

спортска каријера завршава, и тотално се мења њен живот.  
 Године 2019. оснива Хуманитарно удружење за особе са инвалидитетом „И ми смо људи". 

Једини циљ оснивања удружења је да помогне другима да имају бољи живот у свом граду, као и да 

буду прихваћени у целој заједници. 2021. године у октобру месецу као параплегичар са Удружењем 

параплегичара и квадриплегичара из Ужица, а у организацији  САВЕЗА ПАРАПЛЕГИЧАРА И 

КВАДРИПЛЕГИЧАРА Србије  у Врњачкој Бањи на такмичењу истих где су били такмичари из: 

Србије, Црне Горе, Словеније, Босне и Херцеговине и Македоније, осваја три златне медаље у 

бацању кугле, бацању диска и бацању копља.  Ради на томе да побољша услове живота особа са 

инвалидитетом и да има бољу приступачност и самосталан живот, да се школују и запошљавају као и 

сви други, да се баве спортом и да младе ОСИ што више усмере ка спорту. 
 
 

ПОХВАЛУ 
ПД „СУНЧЕВИЦА“ 

 
 Удружење постоји од 07.03.2018. године, у оквиру кога постоје следеће активности: 
 

1. Пешачке туре 
2. Планинарско трчање 
3. Планинраски орјентиринг 
4. Ферате 
5. Планинраски трекинг 
6. Наша примарна активност јесте укључивање деце у такмичења у узраству пионира  
7. Рекреација одраслих 
 

 
 СУПСД „ СУНЧЕВИЦА“  је основана са циљем популаризације и ширења како такмичарског 

духа тако и рекреације у нашој општини . У клубу је тренутно ишколован један планинарски водич а 

у плану је да се ангажује и неки спортски стручњак.  
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 СУПСД „ СУНЧЕВИЦА“ у такмичарској години учествује у више првенствених и турнирских 

такмичења из две области : планинраски орјентиринг и планинарски трекинг. 
Ми смо до сада постигли запажене резултате из те две области како тимски тако и појединачно. Нама 

је циљ да наставимо да се такмичимо и доносимо што боље резултате. 
 
 Планови које желимо да реализујемо кроз посебан програм:  

1. Учешће на трекинг лигама у земљи и иностранству  
2. Обука деце за планинарску орјентацију и такмичење из истог  
3. Организација дечијих планинраских кампова:  
4. Набавка опреме по могућству вештачке стене:  
5. Израда кружне трим стазе  

 
 Број учесника свих програма : 88  

 
- За три године постојања , кроз наш клуб је прошло 144 члана, од тога су у овој години 

активно њих 88, од тога су 30 деца. 
- Најмлађи члан има 4 године , а најстарији члан има 80 година. 
- У прошлој години клуб је организовао и учествовао на  49 акција на територији како 

Србије, тако и  Босне и Хецеговине, Македоније, Грчке.  
- Ишколовано је и 10 радиоаматера  

 
 

 
 

 
Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине 
III број: 17- 1/2022. од 24. 05. 2022. године 

АРИЉЕ 
 

 
Председник Скупштине Општине 

                                                                        Миљана Аћимовић Стефановић 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


