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На  основу члана 60. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени 
гласник РС'', бр. 68/15), члана 84. Став 3. Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 
41/18 и 95/18), члана 35. Закона о прекршајима  („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16, 
98/16- одлука УС)  и члана 40. Статута општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље, 
број 13/19),  
       Скупштина општине Ариље на 7. седници одржаној дана 26. 04. 2021. године,  донело је  
 

    О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АРИЉЕ  
 

Члан 1. 

Овом одлуком приступа се измени Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 18/19). 

 

Члан 2. 

Мења се члан 3. став 1. Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији општине Ариље 
(„Службени гласник општине Ариље“ број 18/19) брише се појам „локални“  тако да наведени 
став гласи: „Аутобуска стајалишта за линијски превоз путника на територији општине 
Ариље, на путу Ариље – Бјелуша:“ 

Мења се члан 4. став 1. Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији општине Ариље 
(„Службени гласник општине Ариље“ број 18/19) брише се појам „локални“  тако да наведени 
став гласи: „Аутобуска стајалишта за линијски превоз путника на територији општине 
Ариље, на путу Ариље – Висока:“ 

Мења се члан 5. став 1. тачка прва Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 18/19) брише се појам „локални“  
тако да наведени став гласи: „Аутобуска стајалишта за линијски превоз путника на 
територији општине Ариље, на путу Ариље – Вироштак:“. 

 

 Члан 3. 

Мења се члан 3. став 1. тачка прва Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 18/19) где ће уместо „Аутобуска 
станица“ писати „Ариље“. 

Мења се члан 4. став 1. тачка прва Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 18/19) где ће уместо „Аутобуска 
станица“ писати „Ариље“. 

Мења се члан 5. став 1. тачка прва Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 18/19) где ће уместо „Аутобуска 
станица“ писати „Ариље“. 
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Члан 4. 

Одлука о аутобуским стајалиштима на територији општине Ариље („Службени гласник 

општине Ариље“ број 18/19) у свему осталом остаје неизмењена и на снази. 

 

Члан 5. 

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

 

Општина Ариље 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

III број 346 - 2/2021 од 26. 04. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 

 Председник Скупштине општине,  
 Радиша Стефановић с.р. 

 
 
 

 


