
            На основу члана 60. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ( 

«Сл. гласник РС», бр. 68/015), члана 84.stav3.. Закона о  путевима («Сл.гласник РС», 

бр.41/2018 и 95/2018,), члана 35. Закона о прекршајима ( «Сл.гласник РС», бр. 65/013, 

13/016 и  98/016- одлука УС)  и члана 40. Статута општине Aриље («Сл.гласник 

општине Ариље број 13/2019 ), Скупштина општине Ариље на седници одржаној дана 

17. 05. 2019. године, донела је: 

О Д Л У К У 

О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АРИЉЕ 

 

Члан 1. 

               Овом Одлуком одређују се аутобуска стајалишта, за линијски превоз путника, 

на територији општине Ариље. 

Члан 2. 

                Аутобуска стајалишта су уређен простор ван коловоза или прописно 

обележена површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања 

и искрцавања путника и утовара и истовара пртљага.  

                Аутобуско стајалиште се обележава прописаном саобраћајном 

сигнализацијом. 

                                                    Члан 3. 

Аутобуска стајалишта за локални линијски превоз путника на територији 

општине Ариље, на путу  Ариље – Бјелуша  : 

 

• Аутобуска станица, 

•  Парк 

• Семафор 

• Рашкова бара 

• Миротин 

• Црепан 

• База 

• Латвица, 

• Ступачки поток 

• Присоје 

• Дивљака 

• Манастир 

• Клисура 

• Врба 

• Магацин Добраче 

• Јањића мост 

• Кут 

• Јањића брдо 

• Рајин до 



• Лукићи 

• Добраче школа 

• Стране  

• Новитовића пут 

• Ђукића брдо 

• Јагњила 

• Јошје 

• Бреково 

• Луковићи 

• Симеуновићи 

• Радосављевића поље 

• Бјелуша 

Члан 4. 

                Аутобуска стајалишта за локални линијски превоз путника на територији 

општине Ариље, на путу Ариље-Висока су: 

• Аутобуска станица 

• Барице 

• Шљункара 

• Мали Рзав 

• Вранешевићи 

• Радобуђа 

• Станисављевићи 

• Гривска 

• Коловоз 

• Драгићевићи 

• Ристовића брдо 

• Ленино брдо 

• Јоковића брдо 

• Саставци 

• Северово 



• Гривштанско поље 

• Бијељића ваљалица 

• Љесковац 

• Крушчица 

• Гачевића лука 

• Радошево 

• Путарева кућа 

• Раван 

• Обрешци 

• Височка задруга 

• Височка ријека 

Члан 5. 

              Аутобуска стајалишта за локални линијски превоз путника на територији 

општине Ариље, на путу Ариље -Вироштак  су: 

 

• Аутобуска станица 

• Врбице 

• Грдовићи 

• Вироштак 

Члан 6. 

           Аутобуско стајалиште мора имати прописане ознаке и изграђену, односно 

означену саобраћајну површину за заустављање аутобуса, извод из реда вожње. 

           Извод из реда вожње на аутобуском стајалишту дужан је поставити превозник. 

           Послове изградње и одржавања аутобуских стајалишта на општинским путевима и 

улицама обавља општина Ариље, а аутобуска стајалишта на државном путу изграђују се 

уз сагласност управљача пута на предлог општине или превозника који обавља линијски 

превоз путника. 

Члан 35. 

               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику општине Ариље». 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

01 број:   __________      /2019, дана 17. 05. 2019 године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Драгиша Терзић, с. р.  



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

              Правни основ израде Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији 

општине Ариље садржан је у одредбама члана 60. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају («Сл.гласник РС», бр. 68/2015), у којима је прописано да општина 

својом одлуком одређује стајалишта која могу да се користе за линијски превоз 

путника. 

              Одлуком су одређена аутобуска стајалишта на државним и општинским 

путевима, на територији општине Ариље. 

                             

Сва  аутобуска стајалишта из ове одлуке, била су одређена решењем Одељења 

за привреду и финансије општине 02 број 346-1/96 од 8.02.1996 године и задржана су из 

разога што су називи аутобуских стајалишта већ устаљени и препознатљиви у народу. 

 

 

                                                                                                            
                                                                                                       ПРЕДЛАГАЧ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

 

 

 


