
На основу члана 4.  и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС" број 88/11),  Закона о локалној самоуправи («Сл.гл.РС» , број  
129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине 
Ариље“, број  6/08, 6/10 и 5/14 ), 

Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 17. 12.  2018. 
године, донела је 

 
ОДЛУКУ О ДРУГОЈ  ИЗМЕНИ  ОД Л У К Е 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о комуналним делатностима / Сл. гласник општине Ариље бр. 
12/2016/ мења се члан 10.Одлуке и гласи: 
 
„Локална самоуправа за обављање одређених комуналних делатности на 
територији општине оснива Јавна предузећа. 
Јавном комуналном предузећу поверава се обављање комуналних  делатности: 
1. снабдевање водом за пиће; 
2. одвођење атмосферских и отпадних вода; 
3. управљање комуналним отпадом; 
4. управљање гробљима и погребне услуге; 
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене; 
6. одржавање јавних зелених површина; 
7. управљање пијацама; 
8. одржавање улица.“ 
 
Остале комуналне делатности из члана 2. став 2. ове Одлуке, локална 
самоуправа поверава, на основу јавног позива у складу са Законом о јавним 
набавкама, изабраном привредном субјекту, правном лицу или предузетнику, а 
у складу са чланом 9. ове Одлуке.“ 

Члан 4. 

Ова Измена  Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  

`` Службеном гласнику општине Ариље``. 
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Извод из Одлуке о комуналним делатностима 

Члан10. 

Локална самоуправа за обављање одређених комуналних делатности на 
територији општине оснива Јавна предузећа. 

Јавном комуналном предузећу поверава се обављање комуналних  делатности: 
1. снабдевање водом за пиће; 
2. одвођење атмосферских и отпадних вода; 
3. управљање комуналним отпадом; 
4. управљање гробљима и погребне услуге; 
5.одржавање јавне расвете 
6.управљање јавним паркиралиштима 

         7.управљање пијацама; 
 

Остале комуналне делатности из члана 2. став 2. ове Одлуке, локална 
самоуправа поверава, на основу јавног позива у складу са Законом о јавним 
набавкама, изабраном привредном субјекту, правном лицу или предузетнику, а 
у складу са чланом 9. ове Одлуке. 
 


