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На основу  члана  46.  Закона о  локалној  самоуправи  («Службени гласник  РС»  број  129/07) и  члана 60.  Статута 

општине Ариље «(Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Општинско  веће  општине  Ариље,  на  21.  седници  одржаној  14.  2.  2014.  године,  разматрало  је  Правилник  o 

одређивању особа које могу остваривати право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на 

јавним паркиралиштима, и донело 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник o одређивању особа које могу остваривати право на 
бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима

I

ДАЈЕ  се  сагласност  на  Правилник  o одређивању  особа  које  могу  остваривати  право  на  бесплатно 

коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима које је донео начелник Општинске управе 

општине Ариље под бројем 344-1/2014 од 31.1.2014. године

II

Решење објавити у «Службени гласник општине Ариље»

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће

01 број 344-1/2014, 14. 2.  2014. године

                 Председник Општинског већа,
                                          Зоран Тодоровић

На основу  члана  12.  Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени гласник општине Ариље”, број  10/12 и 6/13), 
члана 30. Одлуке о организацији Општинске управе општине Ариље (“Службени гласник општине Ариље”, број 8/12), 
и члана 60 Статута општине Ариље (“Службени гласник општине Ариље”, број 6/08 и 6/10), начелник Општинске 
управе општине Ариље, уз сагласност Општинског већа 01 број 344-1/2014, од 14. 2.  2014. године, доноси

П Р А В И Л Н И К  
о одређивању особа које могу остваривати право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг 

места на јавним паркиралиштима

Члан 1.

Овим правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом (војни инвалиди-ратни и мирнодопски, и 
цивилни инвалиди рата), особе са губитком екстремитета и других особа које могу остварити право на бесплатно 
коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на територији општине Ариље и уређују 
услови и поступак за остваривање овог права.

Члан 2.

Право  на  бесплатно  коришћење  посебно  обележених  паркинг  места  на  јавним  паркиралиштима  на 
територији општине Ариље могу остварити следеће категорије особа са инвалидитетом:

3. Војни инвалиди који су по основу признатог својства инвалида I групе са 

100% војног инвалидитета-трајно, остварили право на путничко моторно возило, односно право на исплату новчаног 
износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији са 
најмањом радном запремином,  по одредбама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и  породица 
палих бораца (“Сл. лист СРЈ”, број 24/98, 29/98, 25/00, и“Службени гласник РС”, број 101/05) а у вези са Правилником 
о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног 
возила (“Службени лист СРЈ”, број 37/98 ) и у складу са Закључком Владе 05 број: 401-1181/2011 од 24. фебруара 
2011. године..

Доказ:  Коначно  решење  о  признатом  праву  на  путничко  моторно  возило,  односно  коначно  решење  о 
признатом праву на исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у 
Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином 
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2.  Цивилни  инвалиди  рата I  групе  100%  инвалидитета-  трајно,  којима  је  својство  инвалида  признато 
коначним решењем надлежног органа по основу одредаба Закона о правима цивилних инвалида рата (“Службени 
гласник РС”, број 52/96) и то по основу једног од оштећења организма из течке 115 б, 116 б, 120 в, 121.б, 102, 124,  
200г, 206, 208 г, 209 г или 157 Листе процента војног инвалидитета (“Службени лист СРЈ”, број 37/98) 

Доказ:  Коначно решење о  признатом својству цивилног инвалида рата  I  групе  са  100% инвалидитета- 
трајно,  применом  једне  од  набројаних  тачака  Листе  процента  војног  инвалидитета  под  тачком  2.  овог  члана 
правилника.

3. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе који су коначним решењем надлежног органа 
по основу признатог инвалидитета I  (100%), II  (100%), III  (90%), или IV групе (80%) остварили право на ортопедски 
додатак, по основу оштећења доњих екстремитета, применом одредаба Закона о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца, односно Закона о правима цивилних инвалида рат, а у вези са Правилником о 
оштечењима  организма  по  основу  којих  војни  инвалид  има  право  на  ортопедски  додатак  и  разврставању  тих 
оштећења у степене ( “Службени лист СРЈ”, број 37/98).

Доказ: Коначно решење о признатом праву на ортопедски додатак.

4. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, којима је својство инвалида признато коначним решењем 
надлежног органа, по основу губитка вида на оба ока-100%, односно смањења обостраног вида -90 % , применом 
одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о правима 
цивилних инвалида рата, а у вези са Листом процента војног инвалидитета.

Доказ: Коначно решење о признатом својству инвалида по основу обостраног губитка / смањења вида.

5. Особе са губитком екстремитета.

Доказ: Решење комисије органа вештачења републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о 
степену телесног губитка екстремитета.

Члан 3.

Право  на  бесплатно  коришћење  посебно  обележених  паркинг  места  на  јавним  паркиралиштима  на 
територији општине Ариље, осим особа из члана 2. овог правилника, могу да остваре и друге особе по основу:

• трајног функионалног поремећаја доњих екстремитета најмање 80%,

• обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу,

• губитак вида на оба ока -100% , односно смањења обостраног вида -90%,

• вишеструких сметњи у развоју и аутизма.

Доказ: Решење комисије органа вештачења републичког Фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање о степену телесног функционалног оштећења доњих ектремитета ,  односно одговарајућа 
медицинска  документација  о  губитку/  смањењу вида  на оба  ока,  односно  са  дијагнозом обољења бубрега  које  
захтева  трајну  хемодијализу  или  о  вишеструким  сметњама  у  развоју  и  о  аутизму,  а  за  децу-  одговарајућа 
медицинска  документација  или  мишљење  Интрресорне  комисије  за  процену  потреба  за  пружањем  додатне 
образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику.

Члан 4.

Особе са инвалидитетом из члана 2. и друге особе из тачке 3. овог правилника могу да остваре право на 
бесплатно коришћење посебно обележених  паркинг  местана на јавним паркиралиштима на територији  општине 
Ариље, под условом:

а)  да  имају  пребивалиште  на  територији  општине  Ариље  (  доказ:лична  карта,  односно  пријава 
пребивалишта за малолетно дете);

б) да је особа из члана 2. став 1. тачка 1. власник возила ( доказ: саобраћајна дозвола).

в) да је особа из члана 2. став 1. тачка 2., 3., 4., и 5., односно особа из члана 3. овог правилника власник 
возила или корисник возила на основу уговора о лизингу ( доказ: саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу).

Изузетно.

- уколико је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу
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родитељ/ старатељ/ хранитељ особе из члана 2. став 1. тачка 2., 3., 4., и 5., односно члана 3. овог правилника,  
поред  саобраћајне  дозволе,  односно  уговора  о  лизингу,  потребно  је  и  лична  карта  родитеља/  старатеља/ 
хранитеља, као доказ да су на истој адреси стана, извод из матичне књиге рођених за особу која остварује право,  
као доказ о степену сроства, а за сраратеља/ хранитеља и решење надлежног центра за социјални рад према 
пријави пребивалишта о стављању под старатељство , односно решење о хранитељству:

• уколико је власник возила брачни друг особе из члана 2. став 1. тачка 2., 

3.,  4.,  и 5.,  односно члана 3.  овог  правилника,  потребан је  извод из  матичне књиге венчаних,  а за  ванбрачног 
партнера- изјава два сведока оверена у суду или у општини.

-  уколико  је  власник  возила  дете  особе  из  члана  2.  став1.  тачка  2,  3,  4,  и  5,  односно  члана  3.  овог 
правилника, и извод из матичне књиге рођених за власника возила.

г) да је на регистарским таблицама ознака УЕ ( доказ: саобраћајна дозвола).

Члан 5

О праву на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на 
територији општине Ариље , одлучује Општинска управа Ариље. 

Члан 6.

Право  на  бесплатно  коришћење  посебно  обележених  паркинг  места  на  јавним  паркиралиштима  на 

територији општине Ариље, остварује се по захтеву странке који се предаје непосредно Општинској управи Ариље 

са потребним овереним фотокопијама доказа.

О праву се одлучује најкасније у року од пет дана од дана подношења захтева. 

Члан 7.

Општинска управа води евиденцију о донетим решењима.
Против решења Општинске управе може се изјавити жалба Општинском већу преко Општинске управе, у 

року од 15 дана од дана достављања решења.

Члан 8.
На  основу  решења Општинска  управа  дужна  је  да изда  паркинг  карту  у  форми налепнице,  за  текућу 

календарску годину.

Члан 9.

Власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу у обавези је да промену регистарских 
ознака возила пријави Општинској управи по настанку промене, а остале промене које су од утицаја на право на 
бесплатно  коришћење  посебно  обележених  паркинг  места  на  јавним  паркиралиштима  на  територији  општине 
Ариље, у року од 15 дана од настале промене. 

Члан 10.

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

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа

01 број 344-1/2014,  31.1.2014. године

Начелник Општинске управе,
Миљана Вукотић

На основу члана 93. члана 95. и члана 100. Закона о заштити животне средине  (Сл. гл.РС број 135/04),  
члана 57. и  73. Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 36/09), члана 64,  
65, 66 и 67. Закона о буџетском систему ( Сл. гл.РС број 54/09) и члана 15. и 60. Статута општине Ариље ( Службени 
гласник општине Ариље број  6/08 и 6/10), 

Општинско веће општине Ариље, на 21. седници одржаној 14. 2. 2014. године, доноси 
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П Р О Г Р А М
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Ариље  за 2014. годину

I
         Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава из буџетског Фонда за заштиту животне средине који 
су током 2014. године, планирани у буџетским приходима.

II
         Средства у буџетском Фонду за заштиту животне средине општине Ариље, која по планираним приходима 
буџета, у  складу са чланом 92.  Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), 
износе 9.172.000,00 динара, у целости ће бити коришћена као учешће општине Ариље у финансирању  регионалне 
депоније Дубоко, на основу Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније „Дубоко“,  
број 01-352-51/2005, чији потписник је и општина Ариље.

III
        Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном гласнику Општине Ариље″.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће

01 број 400-21/2014, 14. 2. 2014. године

                                                                               Председник Општинског већа 
                                                                                  Зоран Тодоровић  

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 21. Оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 2/13) и члана 60. Статута 

општине Ариље «(Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Општинско  веће  општине  Ариље,  на  21.  седници  одржаној  14.  2.  2014.  године,  разматрало  је  Правилник  о 

унутрашњој  организацији  и  систематизацији  послова  и  радних  задатака  Јавног  комуналног  предузећа  „Зелен“ 

Ариље, и донело 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова 

и радних задатака Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље

I

ДАЈЕ  се  сагласност  на  Правилник  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  послова  и  радних 

задатака Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Зелен“ под бројем 82/2-2 на седници одржаној 1.2.2014. године.

II

Решење објавити у «Службени гласник општине Ариље»

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће

01 број 023-3/2014, 14. 2.  2014. године

                 Председник Општинског већа,
                                           Зоран Тодоровић

На основу члана 50. Закона о предшколском  васпитању и образовању («Службени гласник РС» број 18/10), члана  

46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), и члана 60. тачка 13. Статута општине 

Ариље «(Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Општинско веће општине Ариље, на 21. седници одржаној 14. 2. 2014. године, разматрало је Одлуку о ценама услуга 

Предшколске установе „Ариље“ у Ариљу, и донело 
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга Предшколске установе „Ариље“ у Ариљу

I

ДАЈЕ се сагласност на Одлуку о ценама услуга Предшколске установе „Ариље“ у Ариљу , коју је донео 

Управни одбор Предшколске установе „Ариље“ под бројем 129/13 на седници одржаној 10.12.2013. године.

II

Решење објавити у «Службени гласник општине Ариље»

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће

01 број 022-15/2013, 14. 2.  2014. године

                 Председник Општинског већа,
                                           Зоран Тодоровић
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