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На пснпву шлана 59. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник РС" брпј 129/07) и 

шлана 78. Статута ппщтине Ариље ("Службени гласник ппщтине Ариље" брпј 6/08 и 6/10, 5/14),  
 
  Скупщтина ппщтине Ариље, на  седници пдржанпј   17. 12. 2018. гпдине, дпнела је 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
 

Члан 1. 
 

  Меоа се шлан 22. ташка 3. Пдлуке п прганизацији Ппщтинске управе ппщтине Ариље 
пбјављена у („Службени гласник ппщтине Ариље“ брпј 12/2016), дана 30.11.2018. гпдине,такп щтп се 
у Пдељеоу за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте – Пдсек за инвестиције и јавне набавке 
брище  „управљаое и пдржаваое сппртских пбјеката“. 
 

Члан 2. 
 

Меоа се шлан 23. став 4. такп щтп уместп „највище три ппмпћника председника“ стајаће 
„највище два ппмпћника председника“. 

Члан 3. 
 

 Пва Пдлука п измени Пдлуке п прганизацији Ппщтинске управе ппщтине Ариље, ступа на 
снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику ппщтине Ариље“,  а примеоиваће се 
пд 01. јануара 2019. гпдине.  
 

ППШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина ппштине  

III  брпј _________2018, дана 17.12.2018. гпдине 
 

 
                                          Председник Скупштине ппштине, 
                                                     Драгиша Терзић 
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О б р а з л п ж е о е  
 

I  ПРАВНИ ПСНПВ 
 

Закпнпм п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“, брпј 129/2007 и 83/2014- др. закпн) шланпм 
59. ставпм 1.прпписанп је да акт п прганизацији Ппщтинске управе дпнпси Скупщтина ппщтине на 
предлпг Ппщтинскпг већа. 

Статутпм ппщтине Ариље(„Сл. гласник ппщтине Ариље“ брпј:  6/08, 6/10, 5/14) шланпм 39. 
ташка 6. утврђенп да Скупщтина ппщтине, у складу са закпнпм, дпнпси прпписе и друге ппщте акте. 

 
 

II   РАЗЛПЗИ ЗАДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 
 

Разлпг за дпнпщеоеПдлуке п прганизацији Ппщтинске управе је дпнпщеое Пдлуке п 
престанку рада, ппстпјаоа и брисаоу Јавнпг предузећа „Дирекција за изградоу“ ппщтине Ариље и 
преузимаоу права, пбавеза и ппслпва Јавнпг предузећа „Дирекција за изградоу“ ппщтине Ариље на 
Ппщтину Ариље,кпјпм се предвиђа престанак рада и ппстпјаоа наведенпг предузећа са датумпм 30. 
нпвембар 2016. гпдине, у складу са Закпнпм п бучетскпм систему,  и кпјпм је утврђенп да сва права, 
пбавезе и ппслпви Дирекције, настали у име и за рашун Дирекције, у целини прелазе на ппщтину 
Ариље, кап и да заппсленима у Дирекцији престаје радни пднпс на дан 30.11.2016. гпдине и да се 
исти преузимају у радни пднпс у Општинскпј управи ппштине Ариље. 

Наведенпм Пдлукпм прпписанп је да ће ппслпве Дирекције, пдређене пдлукама Скупщтине 
ппщтине Ариље - административне, струшне и изврщне на пдржаваоу, уређеоу и изградои 
кпмуналне инфраструктуре, пд 1. децембра 2016. гпдине, врщитиПпщтина Ариље, оен прган - 
Ппщтинска управа, Одељеое за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте. 

Из наведених разлпга неппхпднп је дпнети  Пдлуку п прганизацији Ппщтинске управе, 
пднпснп ради фпрмираоа нпве прганизаципне јединице у Ппщтинскпј управи ппщтине Ариље- 
Одељеое за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте, и с тим у вези, неппхпднп је изврщити 
измену ппслпва ппстпјеће прганизаципне јединице - Пдељеоа за привреду и  финансије, у смислу 
брисаоа ппслпва јавних набавки у истпм, из разлпга щтп ће се ппслпви јавних набавки врщити у 
нпвпфпрмиранпм Пдељеоу.  

У Нацрту Пдлуке п прганизацији Ппщтинске управе уграђен је пснпвни текст Пдлуке п 
прганизацији Ппщтинске управе Ппщтине Ариље 01 брпј 020-28/12, пд 16.07.2012. гпдине, кап и 
измене Пдлуке: 01 брпј 020-87/13, пд 15.11.2013. гпдине и 01 брпј 020-19/2015, пд 20.03.2015. 
гпдине, кап изврщенп усклађиваое са Закпнпм п бучетскпм систему и израђен прешищћен текст, 
кпји је у прилпгу.  

 
 

III  ФИНАНСИЈСКИ  ЕФЕКАТ ПДЛУКЕ 
 
За дпнпщеое пве пдлуке није пптребнп пбезбедити дпдатна средства из бучета ппщтине 

Ариље. 
 
  


