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PREDGOVOR

ОПШТИНА АРИЉЕ
Aдреса: Светог Ахилија 53, 31230 Ариље
Телефон/централа: 031/891-171
Mејл: arilje@arilje.org.rs;
web: www.arilje.org.rs

Vodič ‘’Ko je ko’’, je nastao na osnovu projekta
“Odgovorni prema-sebi-ka odgovornijem i
transparentnijem upravljanju prirodnim resursima
u Jugozapadnoj Srbiji’’, koji zajedno realizuju NVO
”Prijatelji Brodareva” iz Brodareva i Ekološko
udruženje ‘’Rzav-God Save Rzav’’ iz Arilja, kao
deo projekta ‘’Mreže zagovaračkih NVO za održivo
korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama
Zapadnog Balkana i Turske-ETNAR‘’.
Cilj ovog Vodiča je unapređenje transparentnosti
kroz prikaz normativnog okvira koji reguliše rad
sektora u lokalnim samoupravama, odgovornih
za zaštitu životne sredine i upravljanje prirodnim
resursima, i informisanosti organizacija civilnog
društva, građana i medija, zainteresovanih
za učešće u zakonom propisanim postupcima
odlučivanja o projektima koji imaju značajan uticaj
na životnu sredinu.
Vodič je nastao u saradnji sa opštinskim upravama
Prijepolja, Priboja, Užica, Arilja i Bajine Bašte.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
/ Одсек за урбанизам, изградњу и
имовинско-правне послове /

Обавља следеће послове:
• заштиту, очување и евиденцију непокретности општине;
управљање, коришћење и располагање непокретностима
општине; промет земљишта и зграда; спроводи поступак
експропријације, комасације, изузимања земљишта из поседа
ранијих корисника, доделе на коришћење грађевинског
земљишта новим корисницима, припрема нацрте решења о
додели грађевинског земљишта; издаје тапије; обавља стручноадминистративне послове у вези са враћањем земљишта,
утрина и пашњака, административно извршење решења из
своје надлежности и сл.;
• припрему и доношење просторних и урбанистичких планова
из надлежности општине, издавање обавештења о намени
грађевинских парцела, издавање урбанистичких дозвола,
издавање потврда о усклађености техничке документације
са планским актима, прибављање мишљења од надлежних
министарстава о усаглашености планова са прописима
о планирању;

• спровођење урбанистичких планова; уређење јавних површина
путем одговарајућих планских аката; управно-правне послове из
стамбене области; издавање одобрења за изградњу и употребних
дозвола након извршеног техничког прегледа објеката; послове
из области саобраћаја и комуналних делатности, вођење
регистра улица, тргова и зграда, одређивање кућних бројева и
издавање потврда о кућном броју и сл;
• спровођење поступка административног извршења решења;
• издавање дозвола за обављање самосталне делатности и
вођење регистра радњи; управно-правне послове из области
водопривреде, пољопривреде, робних резерви и
снабдевања грађана;
• мере заштите земљишта, вода и ваздуха, заштиту природних
добара, као и заштиту од буке; заштиту од јонизирајућег зрачења;
заштиту од отпадних и опасних материја и сл.;
• обезбеђује примену прописа о слободном приступу
информацијама од јавног значаја;
• друге послове у складу са Законом Статутом и
одлукама Скупштине општине.

Зоран Радојевић и Марија Цветић
-Локацијске дозволе,
-процена утицаја на животну средину
Приземље, канцеларија 11, 891-171, локал 122
zradojevic@gmail.com, marijaurbanizam@gmail.com

Ружица Николић Василић, Начелник
-Пријем захтева за доставу информација од јавног значаја
Приземље, канцеларија број 5, 031/ 891-780 031/891-171
локал 124, nacelnik@arilje.rs

Радован Јаковљевић и Вуле Ђелкапић
-Грађевинска и саобраћајна инспекција
Приземље, канцеларија број 2, 031/ 891-171 локал 118
radjakovljevic@gmail.com, djelkapicvule@gmail.com

Биљана Аћимовић и Радован Крчевинац
-Легализација;
-Промена намене пољопривредног земљишта,
-водопривредна сагласност
Приземље, канцеларија број 9, 031/891-171 локал 119
bacimovic@yahoo.com

Радослава Бјекић и Милијанко Божовић
-Еколошка и комунална инспекција
Приземље, канцеларија број 3. 031/ 891-171 локал 125 и 115
ekologija@arilje.org.rs

Весна Давидовић
-Управни поступак у складу са Законом о планирању и изградњи
Приземље, канцеларија број 10, 891-171 локал 131, 031/891-426

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
/ Одсек за инспекцијске послове /

Обавља следеће послове:
• инспекцијски надзор у области грађевинарства, саобраћаја,
путева, заштите животне средине и комуналној области,
просветној инспекцији, као и спровођење поступака извршења из
ових области;
• обезбеђује примену прописа о слободном приступу
информацијама од јавног значаја;
• обавља и друге послове државне управе у складу са законом,
подзаконским актима и одлукама органа општине.

ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Зелени савет општине Ариље је основан у циљу унапређења
информисања грађана о стању животне средине, подстицању
учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења
спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и
унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања
услова, предлагања и предузимања мера у областима:
• заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
• заштите природних вредности;
• унапређења учешћа јавности у креирању политике животне
средине покретањем иницијатива;
• учешћа у припреми одлука и аката које припрема и предлаже
Општинско веће, а која се односе на животну средину, употребу
природних ресурса, израду планова и програма за управљање
енергијом у циљу одрживе локалне енергетске политике;
• учешћа у изради планова, програма и других правних аката који
се баве унапређењем и заштитом животне средине и
одрживим развојем.
Наташа Миливојевић
-Председник Зеленог Савета
064-574-0856, klokoc2@gmail.com

РЕПУБЛИЧКИ ВОДОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР
ОДСЕК УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Јасмина Спасојевић и Милосав Љујић
Димитрија Туцовића 52, Ужице
Карађорђева б.б. Нова Варош 064/823-5638
zokrug@open.telekom.rs, 064/8235643, 033/62-662

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОДСЕК УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Љиљана Рујевић
Димитрија Туцовића 52, Ужице, 062/886-6947
РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР
ОДСЕК УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
др Снежана Тадић
Димитрија Туцовића 52, Ужице, 031 513-657
rs1.uzice@open.telekom.rs
РЕПУБЛИЧКИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР
ОДСЕК УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Вера Ђуковић
Димитрија Туцовића 52, Ужице,
031 56-2767, zlatiborski@gmail.com
РЕПУБЛИЧКИ ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР
ОДСЕК УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Небојша Ђорђевић
Димитрија Туцовића 52, Ужице
031/522-938, 031 514 159

