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 На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 54/11 
и 12/20), 
 Скупштина  општине  Ариље,  на 3. седници  одржаној 21. 10.  2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље 

I 

   ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Ариље који је изабран на изборима 

одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, и то: 
     Јелени Драшковић, рођеној 1983. године, васпитачици из Ариља, припаднику Српске напредне 

странке. 
II 

  Мандат одборнику из тачке I овог решења почиње да тече даном потврђивања мандата и 
траје до истека мандата сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 18. августа 2020. 
године.  

 
III 

Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

 
О  б р а з л о ж е њ е 

 

  Скупштина општине Ариље је на седници која је одржана 26. 08. 2020. године утврдила да је, 
сходно члану 46. Закона о локалним изборима Маслар Предрагу престао мандат одборника због 
избора на функцију председника општине Ариље. 
 Одбор за административна питања је утврдио да је Изборна комисија општине Ариље,  
решењем број 013-29/20 од 12. 10. 2020. године, доделила  мандат новом кандидату који је изабран 
за одборника у Скупштину општине Ариље Јелени Драшковић са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, припаднику Српске напредне странке. 
 Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверење да је изабран за одборника у 
Скупштину општине Ариље.  

Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Одбор за административна питања је предложио Скупштини општине Ариље да потврди 
мандат Јелени Драшковић. 
 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, у року од 48 часова од дана доношења овог решења. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине  
III број 013-29/20, 21. 10. 2020. године 

 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша Стефановић 
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 На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 54/11 
и 12/20), 
 Скупштина  општине  Ариље,  на 3. седници  одржаној 21. 10.  2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље 

I 

   ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Ариље који је изабран на изборима 

одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, и то: 
     Пилчевић Милијанку, рођеном 1972. године, Металостругару из Церове, припаднику Српске 

напредне странке. 
II 

  Мандат одборнику из тачке I овог решења почиње да тече даном потврђивања мандата и 
траје до истека мандата сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 18. августа 2020. 
године.  

 
III 

Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

 
О  б р а з л о ж е њ е 

 

  Скупштина општине Ариље је на седници која је одржана 26. 08. 2020. године утврдила да је, 
сходно члану 46. Закона о локалним изборима Раковић Радосаву престао мандат одборника због 
избора на функцију члана Општинског већа општине Ариље. 
 Одбор за административна питања је утврдио да је Изборна комисија општине Ариље,  
решењем број 013-30/20 од 12. 10. 2020. године, доделила  мандат новом кандидату који је изабран 
за одборника у Скупштину општине Ариље Пилчевић Милијанку са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, припаднику Српске напредне странке. 
 Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверење да је изабран за одборника у 
Скупштину општине Ариље.  

Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Одбор за административна питања је предложио Скупштини општине Ариље да потврди 
мандат Пилчевић Милијанку. 
 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, у року од 48 часова од дана доношења овог решења. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине  
III број 013-30/20, 21. 10. 2020. године 

 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша Стефановић
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 

54/11 и 12/20), 
           Скупштина  општине  Ариље,  на 3. седници  одржаној 21. 10.  2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље 

I 

   ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Ариље који је изабран на изборима 
одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА БОЉЕ АРИЉЕ 
(ПОКС - МФ) - Бранко Вукајловић, и то: 
 
              Обрадовић Петру, рођеном 1992. године, пољопривреднику из Ступчевића, припаднику 

Покрета обнове Краљевине Србије. 
 

  Мандат одборнику из тачке I овог решења почиње да тече даном потврђивања мандата и 
траје до истека мандата сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 18. августа 2020. 
године.  

 
III 

Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

 
О  б р а з л о ж е њ е 

 

  Скупштина општине Ариље је на седници која је одржана 26. 08. 2020. године утврдила да је, 
сходно члану 46. Закона о локалним изборима Вукајловић Бранку престао мандат одборника због 
избора на функцију заменика председника  општине Ариље. 
 Одбор за административна питања је утврдио да је Изборна комисија општине Ариље,  
решењем број 013- 28/20 од 12. 10. 2020. године, доделила  мандат новом кандидату који је изабран 
за одборника у Скупштину општине Ариље Обрадовић Петру са Изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ 
СРБИЈУ - ЗА БОЉЕ АРИЉЕ (ПОКС - МФ) - Бранко Вукајловић, припаднику Покрета обнове 
Краљевине Србије. 
 Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверење да је изабран за одборника у 
Скупштину општине Ариље.  

Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Одбор за административна питања је предложио Скупштини општине Ариље да потврди 
мандат Обрадовић Петру. 
 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду, у року од 48 часова од дана доношења овог решења. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине  

III број 013- 28/20, 21. 10. 2020. године 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период од 01. 01. 2020. до 

30. 06. 2020. године, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 

од 01. 01. 2020. до 30.06. 2020. године 

 

I 
 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 

од 01. 01. 2020. до 30. 06. 2020. 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 - 286 /2020, 21. 10. 2020. године 
АРИЉЕ 

 

 

          Председник Скупштине општине, 

                 Радиша 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације регије Западна 

Србија   за 2019. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Извештај о раду  са финансијским извештајем 

Туристичке организације регије Западна Србија за 2019. годину 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Туристичке организације регије Западна 

Србија за 2019. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације регије 

Западна Србија, под бројем 80/20 на седници одржаној 28. 05. 2020. године. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

 III број 332- 9/2020, 21. 10. 2020. године 

АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине 
                                                                       Радиша 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке Ариље „Установе за 

библиотечко-информациону делатност и културни туризам“ за 2019. годину, и донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем 

 Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни 
туризам“ за 2019. годину 

 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду са финансијским извештајем 

Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни 

туризам“ за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Библиотеке Ариље под бројем 

238/20 на седници одржаној 13. 08. 2020. године.  

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 022- 9/2020, 21. 10. 2020. године 

АРИЉЕ 

 
 

                                                               Председник Скупштине општине, 

                                                                           Радиша 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 

члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/18), 

 Скупштина општине Ариље, на 3. седници одржаној 21. 10.  2020. године, разматрала 

је Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање 

отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2019. 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 2019. годину  

 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „ДУБОКО“ Ужице за 2019. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 6/4, на седници одржаној дана 25. 05. 2020. 

године. 

 
II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 9/2020, 21. 10. 2020. године 

АРИЉЕ 
 
                                                                  Председник Скупштине општине, 
                         Радиша Стефановић 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), 
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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 
је Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2016. годину ЈКП  
„ДУБОКО“ Ужице , и донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским 

извештајима за 2016. годину ЈКП „Дубоко“ Ужице 
 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели нераспоређене добити по редовним 
финансијским извештајима за 2016. годину ЈКП „Дубоко“ Ужице, којом је утврђено да се део 
нераспоређене добити из 2016. године распоређује за покриће непокривених губитака из 
2017. и 2018. године, а преостали део нераспоређене добити распоредиће се посебном 
одлуком Надзорног одбора, а коју је донео Надзорни одбор ЈКП „ДУБОКО“ Ужице под бројем  
6/ 6, на седници одржаној дана 25. 05. 2020. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 6/2020 од 21. 10. 2020. године 
АРИЉЕ 

  
 
 
 
                                                                  Председник Скупштине општине, 
                          Радиша 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 3. седници одржаној 21. 10.  2020. 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. 2020. до 31. 03. 2020. 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. 

2020 до 31. 03. 2020. 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. 2020 до 31. 03. 2020. године, 

који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 6/4-1, на седници одржаној 

дана 25. 05. 2020. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 8/2020, 21. 10. 2020. године 
АРИЉЕ 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 
                         Радиша 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 

13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 3. седници одржаној 21. 10.  2020. 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. 2020. до 30. 06. 2020. 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. 2020. 

до 30. 06. 2020. 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. 2020. до 30. 06. 2020. године, 

који је усвојио Надзорни одбор предузећа својом Одлуком број 7/3, на седници одржаној 

дана 28. 07. 2020. године. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
III број 023- 13/2020, 21. 10. 2020. године 

АРИЉЕ 
 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 
                         Радиша 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 члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 

13/19), 

 Скупштина општине Ариље, на 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Извештај о пословању са извештајем независног ревизора Јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о пословању са извештајем независног ревизора 
ЈП "Рзав" Ариље за 2019. годину 

 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању са извештајем независног ревизора 

Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину који је усвојио  Управни 

одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" својом Одлуком број 577/2020, на 

седници одржаној дана  30. 07. 2020. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 023- 17/2020 од 21. 10. 2020. године 

АРИЉЕ 
 
                                                                  Председник Скупштине општине, 
                         Радиша Стефановићш 
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 На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016), 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Одлуку о покрићу губитка текуће године по редовним финансијским извештајима за 2019. 

годину Јавног  предузећа за водоснабдевање „Рзав“  Ариље, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка текуће године по редовним 
финансијским извештајима за 2019. годину Јавног  предузећа за водоснабдевање 

„Рзав“  Ариље 
 

 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о покрићу губитка текуће године по редовним 

финансијским извештајима за 2019. годину Јавног  предузећа за водоснабдевање „Рзав“  

Ариље, коју је донео Управни одбор Ј П  „Рзав“ Ариље под бројем  579/2020, на седници 

одржаној дана 30. 07. 2020. године. 

 
II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 17/2020 од 21. 10. 2020. године 
АРИЉЕ 

  
 
 
 
                                                                  Председник Скупштине општине, 
                          Радиша Стефановић 
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 На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 
15/2016), 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. 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. 2020. 

до 31. 03. 2020. 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. 2020. до 31. 03. 2020. 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. 2020. до 31. 03. 2020. године, који је усвојио Управни одбор ЈП „Рзав“ 

Ариље својом Одлуком број 568/2020, на седници одржаној дана 28. 05. 2020. године. 

 
II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 5/2020, 21. 10. 2020. године 
 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

                                                                Радиша Стефановић 
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 На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016), 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. 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. 2020. 

до 30. 06. 2020. 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. 2020. до 30. 06. 2020. 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. 2020. до 30. 06. 2020. године, који је усвојио Управни одбор ЈП „Рзав“ 

Ариље својом Одлуком број 581/2020, на седници одржаној дана 30. 07. 2020. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 17/2020, 21. 10. 2020. године 
 
 
                                                                  Председник Скупштине општине 

                                                                Радиша Стефановић 

 

 

 

 



21.  окгобар  2020. године                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                              Број 28  

Страна 17 oд 36 
 

 

 

 

 

 На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016), 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље за 2019. годину, и 

донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 
„Зелен“ Ариље за 2019. годину 

 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Зелен“ 

Ариље за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“ 

својом Одлуком број 58/1-3, на седници одржаној дана 30. 01. 2020. године. 

 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023-14/2020, 21. 10. 2020. године 
 
 

                                                                  Председник Скупштине општине, 
     

                    Радиша Стефановић 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), 

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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Одлуку о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2019. годину 

Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље  и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским 

извештајима за 2019. годину Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље 

 

 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити по редовним финансијским 

извештајима за 2019. годину Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље, коју је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зелен“ под бројем 58/4-3 од 29. 05. 2020. 

године (Одлука о расподели добити) и 58/5-1 од 03. 08. 2020. године(Одлука о измени 

Одлуке о расподели добити). 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023-14 /2020, 21. 10. 2020. године 
АРИЉЕ 

 

 
                                                                  Председник Скупштине општине, 

 
     

                        Радиша Стефановић 
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 На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016), 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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 

пословања ЈКП „Зелен“ Ариље за период од 01. 01. 2020. до 31. 03. 2020. 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. 2020. до 31. 03. 2020. 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. 2020. до 31. 03. 2020. године  који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Зелен“ Ариље 

својом Одлуком број 58/4-4, на седници одржаној дана 29. 05. 2020. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023-15/2020, 21. 10. 2020. године 
 
 
                                                                  Председник Скупштине општине 

                                                                Радиша Стефановић 
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На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), 

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 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 

је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа  „Зелен“ Ариље за период од 01. 01. 2020. до 30. 

06. 2020. 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. 2020. до 30. 06. 2020. 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. 2020. до 30. 06. 2020. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Зелен“ Ариље 

својом Одлуком број 58/6-2, на седници одржаној дана 16. 09. 2020. године. 

 
II 

 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 023- 16/2020, 21. 10. 2020. године 
 
 
                                                                  Председник Скупштине општине 

                                                                Радиша Стефановић 
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На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ 

број 62/06, 41/09 и 112/15), 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 Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

број 320-51-3836/2020-14 од 08. 06. 2020. године,  

 

 Скупштина општине Ариље на 21. седници одржаној  21. 10. 2020. године донела је 
 
 

OДЛУКУ 
о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини за територију општине Ариље за 2020. годину 
 

 

I 
 

 УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини за територију општине Ариље за 2020. годину. 

 

II 

 

 Саставни део ове Одлуке је текст Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Ариље за 2020. годину. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина општине  

III број 320- 11/20, 21. 10. 2020. године 

 
 
       Председник Скупштине општине, 

 
                                                                             Радиша Стефановић 
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На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС.број 
129/07 и 47/18) и члана 40. Статута Општине Ариље  („Општински службени гласник 13/19), 
а у вези са чланом 134. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара  
(«Службени гласник РС» број 95/18),  

Скупштина Општине Ариље, на 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине општине Ариље 

 
 

Члан 1. 
   Престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине 

општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 25/17 и 11/18). 

 

   Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Ариље». 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

III број 501- 70/2020, од 21. 10. 2020. године 

 

 Председник Скупштине 

 Радиша Стефановић 
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На основу члана  70. Закона о култури (“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16, 
30/16-испр. и 6/20), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр.129/07 и 47/18)  и члана 40. Статута општине Ариље ( „Службени гласник 
општине Ариље“ број 13/19), Скупштина општине Ариље на  седници одржаној дана 21. 10.  
2020. године, донела је 

OДЛУКA 

O ПЛAЋAЊУ ДOПРИНOСA ЗA ЗДРAВСTВEНO, ПEНЗИJСКO И ИНВAЛИДСКO OСИГУРAЊE 

СAMOСTAЛНИХ УMETНИKA 

Члaн 1 

Општина Ариље плaћa дoпринoс зa здрaвствeнo, пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe 

сaмoстaлних умeтникa у циљу oбeзбeђивaњa услoвa зa њихoв рaд, пoд услoвимa и пo 

пoступку кojи je утврђeн oвoм Одлукoм. 

Срeдствa зa нaмeнe из стaвa 1. oвoг члaнa oбeзбeђуjу сe у буџeту општине Ариље. 

Члaн 2 

Општина Ариље плaћa дoпринoс зa здрaвствeнo, пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe (у 

дaљeм тeксту: дoпринoс зa oсигурaњe) зa сaмoстaлнoг умeтникa кojи: 

- oбaвљa књижeвну, филмску, дрaмску и  ликoвну уметност; 

- имa стaтус сaмoстaлнoг умeтникa, кojи je утврдилo oвлaшћeнo умeтничкo удружeњe у 

склaду сa зaкoнoм; 

- имa прeбивaлиштe нa тeритoриjи општине Ариље; 

- умeтничку дeлaтнoст oбaвљa кao jeдинo или глaвнo зaнимaњe; 

- ниje oсигурaн пo другoм oснoву; 

- ниje oствaриo укупaн прихoд у прeтхoднoj гoдини, кojи прeлaзи изнoс прoсeчнe 

гoдишњe брутo зaрaдe нa нивoу општине Ариље; 

- нe пoсeдуje (ни члaн пoрoдичнoг дoмaћинствa) нeпoкрeтну имoвину, oсим стaнa - кућe 

гдe стaнуje. 

Члaн 3 

Сaмoстaлни умeтник имa oбaвeзу дa дoстaви дoкaзe: пoтврду умeтничкoг удружeњa o 

стaтусу сaмoстaлнoг умeтникa; фoтoкoпиjу личнe кaртe; пoтврду републичке и општинске 

пoрeскe упрaвe o приjaви укупнoг прихoдa и o приjaви пoрeзa нa нeпoкрeтну имoвину. 

Дoкaзи из стaвa 1 oвoг члaнa нe мoгу бити стaриjи oд шeст мeсeци. 
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Члaн 4 

Надлежни орган Општинске управе oбjaвљуje на званичној интернет презентацији 

Општине сваке године jaвни пoзив  нa кojи сe приjaвљуjу сaмoстaлни умeтници кojимa ћe 

општина Ариље, у склaду сa oдрeдбaмa oвe Oдлукe, плaћaти дoпринoсe зa oсигурaњe. 

Општинска управа општине Ариље утврђуje дa ли су сaмoстaлни умeтници, кojи су сe 

приjaвили нa jaвни пoзив, испунили услoвe из члaнa 2. oвe Одлукe и o тoмe их 

oбaвeштaвa. 

Члaн 5 

Пo дoбиjeнoм oбaвeштeњу из стaвa 2. члaнa 5. oвe Одлукe, сaмoстaлни умeтник имa прaвo 

пригoвoрa Општинском већу у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa истoг. 

Члaн 6 

Укoликo брoj сaмoстaлних умeтникa кojи испуњaвajу услoвe зa плaћaњe дoпринoсa зa 

oсигурaњe прeмaшуje изнoс плaнирaн у буџeту општине Ариље зa тe сврхe, приoритeт зa 

плaћaњe дoпринoсa имajу умeтници сa дужим стaжoм oсигурaњa. 

Члaн 7 

Општинско веће на предлог Општинске управе, a у oквиру срeдстaвa прeдвиђeних 

буџeтoм општине Ариље зa тe нaмeнe зa тeкућу гoдину, сваке гoдинe утврђуje брoj 

сaмoстaлних умeтникa зa кoje општина Ариље плaћa дoпринoсe зa oсигурaњe. 

Општинска управа oбaвeштaвa сaмoстaлнe умeтникe кojи су oствaрили прaвo дa им 

општина Ариље плaћa дoпринoсe зa oсигурaњe, након утврђивања коначне листе 

корисника осигурања. 

Члaн 8. 

Приjaвa нa jaвни пoзив у смислу члaнa 4. oвe Одлукe пoднoси сe нa фoрмулaру чиjу 

сaдржину oдрeђуje надлежни oргaн Општинске упрaвe. 

Члaн 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Ариље”. 

 
Република Србија 
Општина Ариље 

Скупштина општине 
III Број 400- 347/2020, 21. 10.  2020. године 

АРИЉЕ 
 

Председник Скупштине општине, 
                                                                                              Радиша Стефановић 
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 На основу члана 29.став 1. тачке 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање у ванредним 
ситуацијама (”Службени гласник РС” бр. 87 од 13.11.2018. године),  člana 7. Уредбе о саставу и начину рада 
штаба за ванредне ситуације                (”Службени гласник РС”, бр. 27/2020) и члана 40. Статута општине Ариље 
(”Службени гласник општине Ариље”број 13/19), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 
_____________2020. године усвојила је 
 

 
ОДЛУКА 

 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
 
 

Члан 1 
 
 Овом Одлуком о образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље (у 

даљем тексту: Одлука), регулишу се састав, надлежности, организација и друга питања од значаја за 

рад општинског штаба за ванредне ситуације општине Ариље (у даљем тексту: Општински штаб). 
 
 

Члан 2 
 
 За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на 

територији општине Ариље (у даљем тексту: Општина), образује се Општински штаб за ванредне 

ситуације. 
 
 

Члан 3 

 
 Општински штаб за ванредне ситуације општине Ариље чине комантант штаба, заменик 

командата штаба, начелник штаба и чланови штаба. 
 
 Командант Општинског штаба је Председник општине, по положају. 
 
 Заменик команданта је заменик председника, односно члан општинског већа. 
 
 Начелник Опшстинског штаба је руководилац надлежне службе или један од руководиоца 

подручне организационе јединице надлежне службе МУП Сектор за ванредне ситуације кога он 

предложи за постављање. 
 
 Чланови Општинског штаба су: 
 

 Чланови Опшстинског већа у чијем делокругу су послови из области: здравља, пољопривреде, 

водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите животне средине, месних заједница, 

јавних предузећа, културе и образовања и ванредних ситуација; 

 

 Представници Општинских органа управе у чијем делокругу су послови из области; саобраћаја, 

грађевине, енергетике, информисања, трговине и услуга. 
 

 Руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица 

одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у 

чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситауцијама. 
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Члан 4 

 
 Састав Општинског штаба за ванредне ситауције по потреби могу да чине и лица која поседују 

одговарајућа знања у вези са ванредном ситуацијом, чланови Општинског већа нису у сталном 

саставу Општинског штаба, као и помоћно особље (возачи, курири и др.). 
 
 Општинско веће на предлог Председника именује лица из става 1. овог члана. У одлуци о 

именовању одређују се задаци и период на који се именују. 
 
 Лица из става 1. могу бити наредбом Команданта или Општинског штаба овлашћена за 

предузимање мера. 
 
 Лица из става 1. учествују у раду Општиснког штаба без права одлучивања.  
 

 
Члан 5 

 
 

 Општински штаб обавља следеће послове: 
 

 руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на спровођење утврђених задатака; 
 

 руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
 

 разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке 

за њихово унапређење; 

 

 прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање; 
 

 наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситауцијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 
 

 стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама 

 

 процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање 

ванредне ситуације; 
 

 наређује приватност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама; 

 

 сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације 
 

 ангажује субјекте од посебног значаја 
 

 учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 

узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 
 

 израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном 

органу на усвајање; 
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 образује стручно-опереативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и 

спасавања. 
 

 
Члан 6 

 
 Општински штаб за ванредне ситуације, поред послова из члана 5. ове Одлуке, обавља и 

следеће послове: 
 

 именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 

 ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама 

локалне самоуправе; 

 предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

 обавља друге послове у складу са законом. 

 
 

Члан 7 

 
 Општински штаб, поред осталих, спроводи активности на разматрању стања спремности за 

организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње 

система заштите и спасавања. 
 
 

Члан 7а 

 
 Општински штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и деловодник, у складу са 

посебним законом. 
 
 Ради потврђивања аутентичности аката којима одлучује или службено општи са другим 

органима, правним лицима и грађанима, Опшитнски штаб за ванредне ситуације има печат окруклог 

облика пречника 32мм, на коме је у концентричним круговима око грба Републике Србије исписан 

текст на српском језику ћириличким писмом следеће садржине: у спољном кругу печата 

„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, у дну печата „АРИЉЕ“, а у средњем кругу печата „ОПШТИНСКИ ШТАБ 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ“. 
 
 Општински штаб за ванредне ситуације може имати више примерака печата који морају бити 

истоветни по садржини и величини. Сваки примерак обележава се редним бројем, римском цифром 

која се ставља између грба Републике Србије и седишта штаба. 
 
 Ради евидентирања пријемних и отпремних аката Општински штаб може имати штамбиљ, 

стандардног изгледа и облика са исписаним текстом са округлог печата. 
 
 Акт о броју, овлашћенима за употребу и чување печата доноси Председник општине Ариље. 
 
 Евидентирање аката Општинског штаба врши се у деловоднику у оквиру јединствене 

писарнице Општинских управа општине Ариље. 
 
  

Члан 8 
 

 Општински штаб доноси пословник о свом раду и годишњи план рада. 
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 Пословник о раду садржи: начин припремања седница штаба, утврђивање дневног реда, 

заказивање и вођење седница, начин расправе и одлучивања о доношењу наредби, закључака и 

препорука. 
 
 Општинки штаб, на предлог Општинске управе надлежне за послове везане за ванредне 

ситуације, доноси годишњи план рада. 
 
 

Члан 9 

 
 Позивање Општинског штаба, ради остваривања његове оперативне функције, налаже 

командант, а у његовом одсуству, заменик команданта или начелник штаба. 
 
 

Члан 10 
 

 Наредбе Опшинског штаба, које се односе на обавезе и задатке органа управе Општина, 

месних заједница, посебних организација, привредних друштава и других правних лица, установа и 

хуманитарних организација, дужни су да спроводе њихови руководиоци и да о томе достављају 

извештаје Општинском штабу. 
 
 Извештај из става 1. овог члана обухвата: 
 

 стање на угроженом подрчју; 
 

 ефекте и последице које је изазвала елементарна непогода или друга несрећа; 
 

 стање људских и материјалних капацитета ангажованих на задацима заштите и спасавања; 
 

 реализацију постављених задатака; 

 

 потребе за додатним снагама и средствима; 
 

 друге податке битне са аспекта спровођења мера и задатака заштите и спасавања. 
 
 
 

Члан 11 

 
 У ивршавању послова и задатака из своје надлежности, Општински штаб доноси наредбе, 

закључке и препоруке. 
 
 Наредбом се одлучује о уптреби снага и средстава заштите и спасавања, средстава помоћи и 

других средстава која се користе у ванредним ситуацијама и налаже извршавање задатака, односно 

мера заштите и спасавања. 
 
 Закључком се утврђује одређени став о питањима из области и спасавања; формира стручно-

оперативни тим и утврђују његови задаци; процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 

утврђује мишљење на одређена акта које штаб разматра; одлучује о другим питањима о којима се не 

одлучује наредбом. 
 
 Препоруком се предлажу мере за побољшање стања и организације заштите и спасавања, 

односно препоручује предузимање мера, радњи и поступака којима се умањује ризик од опасности. 
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Члан 12 
 

 Стручне, административне техничке и друге послове од значаја за поступање у ванредним 

ситуацијама и за рад Општинског штаба обавља општинска управа надлежна за послове ванредних 

ситуација. 
 
 Начелник општинске управе надлежне за послове ванредних ситуација, односно, лице које он 

одреди на предлог Начелник Општинског штаба и уз претходну сагласност Општинског штаба, је 

заменик Начелника општинског штаба. 
 
 

Члан 13 

 
 За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, Општински штаб може 

образовати стручно-оперативне тимове. 
 
 Стручно-оперативни тимови, по правилу, образују се за извршаванје задатака заштите и 

спасаванја и то: евакуације; збрињавања; склањања; радиолошко-хемијско-биолошке заштите; 

заштите и спасавања од пожара и ексpлозија; заштите и спасаванја од поплава и несрећа на води и 

под водом; заштите и спасавања од техничко технолошких несрећа, односно удеса, као и за 

извршавање других задатака заштите и спасавања које одреди Општински штаб. 
 
 У сасатав стручно-оперативних тимова улазе руководиоци и експерти из надлежне службе или 

органа Општине, посебних организација, научних установа, привредних друштава и других правних 

лица у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.  
 
 Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац тима који је истовремено и помоћник 

Начелника Општинског штаба ког именује Општински штаб. 
 
 Стручно-оперативни тим одоговара начелнику Општинског штаба. 
 
 

Члан 14 
 

 На предлог Општинског штаба, Председник може посебним актом образовати комисије за 

евидентирање и процену настале штете од елемантарних непогода. 
 

 
Члан 15 

 
 За финансирање припреме, опремања и обуке Општинског штаба средства се обезбеђују у 

буџету Општине. 
 
 

Члан 16 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситауције општине Ариље 01 број: 020-29/11, од 30.11.2011. год. и Одлука о изменама и 

допунама одлуке о образовању штаба за ВС, 01 број: 020-52/2013, од 05.07.2013. године.. 
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Члан 17 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ариље“. 
 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број: 020 - 26/2020, од 01.09. 2020. године 
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 На основу члана 13. став 1, члана 32. и 88. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 45. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 13/19), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, разматрала 
је предлог Међуопштинског споразума о сарадњи на пројекту изградње и управљања 
регионалним системом за сакупљање и пречишћавање отпадних вода, и донела 

 
 

ОДЛУКУ 
 
 
I 
 

       Општина Ариље  склопиће Међуопштински споразум о сарадњи на пројекту изградње и 
управљања регионалним системом за сакупљање и пречишћавање отпадних вода, у коме 
учествују следеће Стране: град Ужице и општине Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица. 
 

II 
 

      Овлашћује се председник општине Ариље, Предраг Маслар, да склопи Споразум из 
тачке I ове Одлуке у предложеном тексту. 
 

III 
 

       Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Ариље“ 
 
 
 

Општина Ариље 
Скупштина општине 

III број _352-123/2020 од 21. 10. 2020. године 

АРИЉЕ 
 
 
 
 

Председник скупштине општине 
Радиша Стефановић 
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На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 (чл. 39-41. нису у 
пречишћеном тексту)), члана 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС", бр. 88/2011, 46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016 (чл. 21-23. нису у пречишћеном 
тексту) и 95/2018)) члана 40. став 1. тачка 45. и члана 110. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље“ број 13/2019), Скупштина општине Ариље, на 3. 
седници одржаној дана 21. 10. 2020. године, донела је  
 
 
 

ОДЛУКУ 
O ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ 

АРИЉЕ И ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА РАДИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ИЗ 
ОБЛАСТИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 
 

Члан 1. 
 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за успостављање сарадње између општине Ариље и општине 
Ивањица ради заједничког обављања послова из области комуналних делатности, а у циљу 
снабдевања пијаћом водом из регионалног система „Рзав“ пограничних месних заједница 
обе општине. 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се председник општине Ариље да, уколико се утврди интерес за 
заједничко обављање комуналних делатности на основу резултата студије оправданости, у 
складу са Законом о обављању комуналних делатности, закључи споразум о заједничком 
обављању истих. 

 
                                                        Члан 3. 
 

Начин и услови под којим ће бити обезбеђено заједничко обављање комуналних 
делатности, учешће у финансирању радова који буду неопходни за реализацију истих, као и 
права и обавезе потписница споразума, ближе ће бити дефинисане споразумом из члана 2. 
ове Одлуке. 

 
 
                                                        Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Ариље“. 

  
 

Општина Ариље 
Скупштина општине 

III број 352- 110/2020 од 21. 10. 2020. године 

АРИЉЕ 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша Стефановић 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 
47/18), члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 
88/17 и 27/18 - др. закон,10/19 и 6/20) и члана 40. Статута општине Ариље ("Службени гласник 
општине Ариље" број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 3. седници одржаној 21. 10. 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског одбора  

Основне школе " Стеван Чоловић“ у Ариљу 
 

I 

            Разрешава се Душица Стјепановић Врањевац из Ариља дужности члана Школског одбора 

Основне школе " Стеван Чоловић“ у Ариљу, као представник родитеља. 
 

II 

 За члана Школског одбора Основне школе " Стеван Чоловић“ у Ариљу  именује се Горан 
Петровић из Ариља, као представник родитеља. 
 

III 

 Именованом члану мандат траје до истека мандата  Школском одбору који је именован 
решењем СО Ариље број 112- 56/18 од 11. 06.  2018. године. 
 

IV 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 
 

V 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“. 
 

 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 112- 149/2020, 21. 10.  2020. године 
АРИЉЕ 

                                                                 
 

  Председник Скупштине општине, 
                                                                                        Радиша Стефановић 
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 На основу члана 12. и 14. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 
129/07, 54/11 и 12/20) и члана 40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине 
Ариље» број 13/19), 
 Скупштина општине Ариље, на 3. седници одржаној дана  21. 10. 2020. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању чланова Изборне комисије општине Ариље 
 
I 

 

 
  Разрешавају се дужности у Изборној комисији општине Ариље чланови и заменици 

чланова именовани решењем СО Ариље број 013-27/20 од 26. 08. 2020. године под редним 
бројем: 

 2. Славе Вуколић, члан  – предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ 
ДЕЦУ,   
 - Славка Максимовић, заменик члана - предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, 
 3. Мишел Милинковић, члан  – предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 
НАШУ ДЕЦУ,   
- Драгана Тодоровић, заменик члана - предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
- ЗА НАШУ ДЕЦУ,   
 6. Ђорђе Марковић, заменик члана - предлагач одборничка група  
  ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-
Драган Марковић Палма 
7. Братислав Стефановић, члан -  предлагач одборничка група   
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ- ПОБЕДА ЗА АРИЉЕ 
  -Иван Божовић,  заменик члана - предлагач одборничка група  
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ- ПОБЕДАЗА АРИЉЕ 
9. Звонко Петровић, члан – предлагач одборничка група  

      Милан Стаматовић - Здрава  Србија за Здраво Ариље 
- Божидар Јовановић, за заменика члана-предлагач одборничка група  

      Милан Стаматовић - Здрава  Србија за Здраво Ариље. 
 

II 
     

     У Изборну комисију општине Ариље именују се под редним бројем: 
 
2. Иван Тешовић, члан  – предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ 
ДЕЦУ,   
 - Aндрија Стојадиновић, заменик члана - предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, 
 3. Владан Борисављевић, члан  – предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 

ЗА НАШУ ДЕЦУ,   
- Владимир Краковић, заменик члана - предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ,   
 4. Мићо Јовановић, заменик члана, предлагач одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 
ЗА НАШУ ДЕЦУ,   
 6. Радован Вранић, заменик члана - предлагач одборничка група  
  ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-
Драган Марковић Палма 
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7. Александар Стефановић, члан -  предлагач одборничка група   
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ- ПОБЕДА ЗА АРИЉЕ 
  - Драган Станисављевић,  заменик члана - предлагач одборничка група  
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ- ПОБЕДАЗА АРИЉЕ 
9. Миле Биорчевић, члан – предлагач одборничка група  

      Милан Стаматовић - Здрава  Србија за Здраво Ариље 
- Михаило Виторовић, за заменика члана-предлагач одборничка група  

      Милан Стаматовић - Здрава  Србија за Здраво Ариље. 
 
 
 

III 

 Мандат чланова  Комисије из тачке II овог решења траје до истека мандата Изборне 
комисије именоване решењем Скупштине општине  број 013-27/2020 од 26. 08. 2020. 
године. 
 

IV 
 

   Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“. 
 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
 Скупштина општине  

III број 013- 31/2020, 21. 10. 2020. године 
 

 
                                                                  Председник Скупштине општине 

                            Радиша Стефановић 
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 На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 
105/05,72/09- др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон,93/14,96/15, 106/15,113/17-др. 
закон и 105/17-др. закон), члана 3. став 3. Одлуке о начину одређивања мртвозорника и утврђивању 
смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Ариље („Службени гласник  
општине Ариље“ број 13/19) и члана 59. Статута општине Ариље („Службени гласник  општине 
Ариље“ број 13/19), на основу Извештаја и Мишљења  Комисије за спровођење јавног огласа за 
одређивање мртвозорника број 111-6/20 од 11. 09. 2020. године, 
         Општинско веће општине Ариље, на 3. седници одржаној 09. 10. 2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о одређивању мртвозорника за територију  

општине Ариље 
 
I 

 Одређују се мртвозорници за територију општине Ариље: 
 
1. Др Сања Радојевић из Ариља, Богојевићи бб 
2. Др Милан Пеливановић из Ариља, Церова бб 
3. Др Владан Јовановић из Ариља, Бреково бб. 
 

II 
Мртвозорници за територију општине Ариље одређују се на период од 3 (три) године. 
 

III 

Задатак мртвозорника је да: 
- обавља преглед лица умрлог изван здравствене установе; 
- утврђује време и узрок смрти и издаје потврде о смрти; 
- евидентира све случајеве утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 
установе кроз протокол  умрлих; 
- месечно поднесе извештај о раду надлежним органима. 
 

IV 

Утврђује се накнада за рад мртвозорника у висини неопорезивог износа дневнице за службено 
путовање (нето износ), по једном прегледу лица умрлог изван здравствене установе. 
 

V 

Ово решење објавити у службеном гласнику општине Ариље. 
 
 

Општина Ариље 
Општинско веће 

II број 111-6/2020 од 09. 10. 2020. године 
АРИЉЕ 

 
Председник Општинског већа, 

Предраг Маслар 


