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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина oпштине 
III број: 06 - 17 /2019 
17. 05. 2019. године 
А р и љ е 
 

З А П И С Н И К 
 
 
 
 

са 26.  седнице Скупштине oпштине Ариље одржане 17. 05. 2019.  године,  са почетком у  10, 00 сати у 
сали Скупштине oпштине Ариље. 
 
Седницу Скупштине општине је отворио председник Скупштине општине Драгиша Терзић.  
 
Записник на седници води Сузана Цветић.  
 
Председник Скупштине општине констатовао је да на  седници присуствује 32  одборникa и да постоји 
кворум за рад и пуноважно одлучивање.  
 
Седници не присуствују одборници/е: Видоје Милутиновић, Витомир Арсовић.  
 
Седници, поред одборника, присуствују: секретар Скупштине општине Ариље Миљана Вукотић; 
председник општине Ариље Милош Недељковић; заменик председника општине Ариље Бранко 
Вукајловић; начелник Општинске управе општине Ариље  Горица Петровић, Ружица Николић Василић, 
заменик начелника Општинске управе; Марија Цветић, начелник Одељења за урбанизам, изградњу и 
инспекцијске послове; Зоран Бараћ, директор ЈП ,, Рзав“ Ариље; Вукана Савовић, директор Центра за 
социјални рад Ариље; Милијанко Митровић, директор ЈКП ,,Зелен“ Ариље; Момир Миловановић, 
директор ЈКП ,, Дубоко „ Ужице; Светлана Марковић, председник Комисије за израду Годишњег 
програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини; 
Слободанка Жунић, начелник Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке послове; Вукић 
Миливојевић, начелник Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте; Бранко 
Михајловић, саветник за финансијске послове Месних заједница и контролу финансијске 
документације; 
представници медија и  
 
известиоци по појединим тачкама Дневног реда:  
 
- Марија Цветић, начелник Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Драгана 
Стојиловић и Предраг Симоновић, Инфоплан Аранђеловац; 
- Милан Радојичић, председник Савета за пољопривреду; 
- Милош Недељковић, председник општине Ариље; 
- Зоран Бараћ, директор ЈП ,, Рзав“ Ариље;  
- Момир Миловановић, директор ЈКП ,, Дубоко „ Ужице;  
- Милијанко Митровић, директор ЈКП ,,Зелен“ Ариље, Ната Николић, финансијски руководилац у ЈКП 
,, Зелен“ Ариље; 
- Вукана Савовић, директор Центра за социјални рад Ариље; 
- Светлана Марковић, председник Комисије за израду Годишњег програма за заштиту, уређење и 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини;  
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- Слободанка Жунић, начелник Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке послове; 
- Вукић Миливојевић, начелник Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте; 
- Ружица Николић Василић, заменик начелника Општинске управе; 
- Бранко Михајловић, саветник за финансијске послове Месних заједница и контролу финансијске 
документације; 
- Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље; 
- Бранко Вукајловић, заменик председника општине Ариље; 
 
Председник Скупштине општине предложио је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД:   
  

 
1. Усвајање записника са 25. седнице Скупштине општине 
2. Предлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  
3. Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину 
4. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 
пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период од 01. 01. 2019. до 31. 03. 2019. године 
5. ЈКП „Дубоко“ Ужице, Прва измена и допуна Програма пословања за 2019. годину 
6. Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Зелен“ Ариље за 2018. годину 
7. Одлука о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2018. годину ЈКП 
„Зелен“ Ариље  
8. Извештај о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад Ариље за 2018. годину 
9. Програм рада са Финансијским планом Центра за социјални рад Ариље за 2019. годину 
10. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 
територију општине Ариље за 2019. годину 
11.  Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Ариљe 
12.  Предлог Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији општине Ариље  
13.   Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и 
одвођењу отпадних вода општине Ариље 
14.  Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта  
15.  Предлог Одлуке о измени Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу из буџета општине Ариље 
16.  Предлог Одлуке о задуживању општине Ариље  за финансирање капиталних инвестиционих 
радова 
17.  Предлог Плана детаљне регулације за мост у Вранама 
18.  Предлог Допуне Локалног антикорупцијског плана за општину Ариље 
19. Предлог Решења о разрешењу и избору члана Комисије за представке и притужбе 
20. Прихватање оставке члана Општинског већа општине Ариље 
21. Избор члана Општинског већа општине Ариље 
22. Информација о стању у области малинарства на територији општине Ариље 
23. Питања и предлози одборника 

 
 

 
Предлози  допуне Дневног реда: 
 

Председник 
СО Драгиша 
Терзић: 

 - Предлог да се 16. тачка Предлог Одлуке о задуживању општине Ариље  за 

финансирање капиталних инвестиционих радова скине са Дневног реда.  

Гласање: за 27, против 0, уздржана 3 одборника.  
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- 17. тачка ПДР за мост у Вранама  да буде тачка 2. због известиоца из 

Аранђеловца.  

Гласање: ,,ЗА“ једногласно, присутно 30 одборника.    

 
- Обавештење на почетку седнице да је члан Општинског већа поднео оставку. По 

новом Статуту то је дужност председника СО, да да обавештење на почетку 

седнице.  

 
- 23. тачка да буде Одлука о додели Општинских јавних признања у 2019. 

години.  

Гласање: ,,ЗА“једногласно.  

 

- 24. тачка  ће бити Питања и предлози.  
Одборница 
Ирена 
Мијаиловић: 

- Група грађана предлаже, да се тачка 22. Информација о стању у области 
малинарства на територији општине Ариље, пребаци као тачка број један и уз њу 
да председник Општине да Извештај о тренутно насталој штети, која се десила као 
последица временских непогода на територији Брекова, Радошева, Крушчице, 
Високе. Зашто предлажем да буде прва тачка? Ви сви добро знате да је малина 
предуслов, услов, окидач функционисања свих других бранши и свих других 
привредних грана у општини Ариље и ово су од мене тражили грађани, који се 
интересују и директно зависе од ове тачке, па вас у извршној и законодавној 
власти молим за разумевање, да не вређате народ на овакав начин, да стављате 
ову тачку као предпоследњу, односно као последњу, јер су после тога питања и 
предлози. Ако нисте способни да одговорите на то као тачки број један, поднесите 
оставке.  
 
- Председник СО Драгиша Терзић: Само једна сугестија - усвајање записника ће 
увек бити прва тачка, тако нам се налаже. Да ли се слажете да 2. тачка буде тачка 
са известиоцима из Аранђеловца, због њихових даљих обавеза, па да предложимо 
Скупштини да 3. тачка буде тачка о малинарству? 
 
Гласање, да тачка 22. о малинарству, буде тачка 3. - ,,ЗА“ једногласно.  

Одборница 
Бранислава 
Ћирковић: 

- Да пре питања и предлога, буде тачка у којој ће председник Општине да нам да 
информацију о делегацијама из Словеније, Јапана, зашто су долазили, шта смо ми 
са њима уговорили, шта је План и да нам се да информација о турском 
инвеститору, који је громогласно најављиван, а овде га нешто нема.  

Одборник 
Милан 
Николић:  

 - Зашто за тачку оставке и избора члана Општинског већа, нема материјала, ко је 
поднео оставку и кога имате намеру да бирате? Да ли вам је услов за задуживање 
предходна или накнадна сагласност? 

Одборник 
Зоран 
Мићовић:  

 - Предлажем као тачку Извештај о реализованим Одлукама Скупштине општине 
Ариље, а на основу предлога Већа или предлагача. Као једна озбиљна институција, 
требали би да знамо шта смо урадили до сад  поводом тога. Шта је са нашим 
одборником Видојем Милутиновићем, који је добио силна нека обећања, он је то 
на нашем Одбору рекао? Када некога позовете у редове, да му испуните то што сте 
му обећали, био би ред.  

Одборница 
Младена 
Алексић:  

 - Да добијемо информацију о боксерском такмичењу. Јури се за спонзорима, за 
силним неким новцима. Молим председника Општине да нам каже о чему се 
ради.  



 

 4 

Одборник 
Звонко 
Петровић:  

 - Предлажем да се са Дневног реда скине тачка 15. Предлог Одлуке о измени 
Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из 
буџета општине Ариље. Овај Предлог Одлуке представља дискриминацију жена по 
годинама. Стоји да жена у моменту подношења захтева није старија од 45 година. 
Знамо да су жене имале вантелесну оплодњу и рађале децу и после 50. године. 
Предлажем да ово скинемо и да оставимо Одлуку која је добра, онаква каква 
јесте.  

Одборница 
Ивана Бркић:  

- Да се као тачка Дневног реда постави питање гасификације Ариља. У Ивањици, 
Приликама и приградским насељима, постоји да се доведе гасовод до куће, а дал 
ће тај неко да користи, нек одлучи. У Ариљу није било дискусије о томе, ви нисте 
грађанима понудили ту могућност. И загађења и шут и грејања на чврста горива су 
толика, да би требало о томе да се разговара. Гасовод пролази поред Ариља и иде 
за Ивањицу.  

Председник 
СО Драгиша 
Терзић: 

- Да ли се слажете да председник Општине, после прве три тачке, извести вас о 
свему што сте тражили - о посети страним делегацијама, о бокс мечу и 
гасификацији. А да за тачку о вантелесној оплодњи, секретар Миљана да 
образложење. 
 
 Да 4. тачка буде Информација председника општине о посети страних 
делегација, бокс мечу и гасификацији.  
Гласање: ,,ЗА“ једногласно.  

 Скупштина општине Ариље је са 30 гласова ,,ЗА“, од присутних 30 одборника, 
усвојила предложени Дневни ред са Допунама.  

 
Тачка 1. 

Назив: Усвајање записника са 25. седнице Скупштине општине 

Известилац: / 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Милан Николић: Моја маленкост је уназад три године увек имала 
примедбу на записник, а прошле седнице  и исцепала записник. Мислим да је тај 
миран протест уродио плодом, па сте ви неке ствари кориговали и видите да неке 
ствари могу и да се ураде. Ово много више значи од онога што је било раније. 
Уписана је и дискусија одборника, раније није било ништа. Могу као скроман 
допринос да мало похвалим, а видећемо касније како се буде одвијало. 
 
Одборница Младена Алексић: После дуже времена, заиста сам изненађена са 
записником и просто нисам могла да верујем да уз све наше напоре, записник 
коначно личи на записник. Наравно, увек се може критиковати, али понекад се 
може и похвалити. Посебно ми је драго што је детаљно обрађен проблем оног, по 
вама тешког кривичног дела наводно, јер смо имали доста овде расправе везано за 
те МХЕ. Драго ми је што је одборница Љиља коначно добила информацију о тим 
МХЕ. Записник је корак напред, да похвалим. У односу на предходне записнике је 
сасвим добар.  
 
Одборник Звонко Петровић: Записником сам  задовољан, Сузана све похвале. На 
прошлој седници СО, председник СО је рекао да ће прибавити немонтиран 
материјал. Дакле, са 24. седнице СО.  
Председник СО Драгиша Терзић: Биће достављено, тражили смо. Добио сам од 
њих информацију, да ништа није монтирано.  
 
Одборница Ивана Бркић: Записник је бољи, него раније. Није унето моје 
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образлагање, да  Драгиша Терзић буде члан Комисије за родну равноправност. 
Положај жена се неће променити, док на њихову страну не стану они који 
представљају моћ. Ту је била опаска председника СО да он нема проблем са 
женама. То овде не пише, постоји у видео материјалу. Он је ту да пружи помоћ, а не 
да решава неке проблеме са женама. Веома неозбиљно посматрате ову тему, која 
је од великог значаја за друштво. Потребно је да оснажимо жене, да радимо на 
финансијској независности жена. Утврђено је да видео запис представља записник. 
Имали смо примедбу на пренос 24. седнице и за исецање појединих делова 
седнице, за које смо проценили да су неугодни за локалну власт. Сада сте 
променили ТВ оператера, сада је ТВ Клик добио посао снимања и преноса ових 
седница. Ваш задатак је да обавестите јавност. Недозвољено је да снимци СО буду 
пуштени у два прилично неповољна термина, а да следећи најављен буде 
недоступан за гледање, зато што нема канала, нема сигнала. Да материјал не 
поставите на facebook, није ми јасна ваша стратегија. ТВ 5 Ужице је имала од 2 - 3. 
000 прегледа заседања СО на својим профилима. Зашто ускраћујете могућност да 
грађани знају шта се овде ради, шта се планира, још се заогрнете причом да хоћете 
да помогнете локалном  медију. Тако се не помаже. Показали сте записником да 
може боље, кад хоћете да буде боље, ајде покажите и за телевизију, да могу 
преноси да иду мало чешће.  
Председник СО Драгиша Терзић: Медији имају уговор са Општином, расписана је 
јавна набавка, они су уговорили ту обавезу, а у уговору све стоји како преносе, на 
који начин. Молим медије да уваже примедбе одборнице Иване Бркић, да 
гледаност буде у термину прилагођена, да људи могу да гледају. И нека СО на крају 
седнице донесе одлуку, у колико сати да буде пренос седнице и реприза, немам 
ништа против тога.  
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Испред Групе грађана желим да похвалим овај 
записник, Вама Сузана такође, и да Вам кажем искрено, мало сте Ви то лепше 
упаковали, нисмо ми оволико фини, кад изађемо овде да причамо. Да кажем 
председнику СО и његовом заменику, да Група грађана није била на шефовима 
група, приметили сте. Први пут Група грађана није желела да дође на шефове група, 
зато што сте у извештају који је отишао на друштвене мреже јавно, када сте Ви 
председниче Општине и Ви председниче СО давали подршку овој власти у држави, 
урадили нешто што није људски. Не замерам Вама председниче Општине ништа, то 
сте радили политички, партијски, то је нормално да ви штитите ваше лидере, ја не 
видим ту ништа страшно. Вама замерам председниче СО, то је брука коју сте 
направили. Рекли сте за све људе који се не слажу са свим оним што ради режим, и 
на нивоу државе и овде, да су фашисти, ви сте нас окарактерисали као фашисте. Ја 
сам један од организатора делимично  протеста, учесник протеста, никада ниједан 
протест у Ариљу није вређао ниједног грађанина. Питала бих вас да ли знате шта је 
фашизам, кад је основан и ко је фашиста? Ми смо нормални, породични људи. То је 
толика увреда, да нико од наших чланова није желео да дође на шефове група да 
разговара с вама и шта бисте ви могли да чујете и да вам предложе фашисти. 
Увредили сте све грађане, нису сви грађани подједнако кивни на све чиниоце у овој 
држави. Можда постоје сегменти који им се не допадају. Ви председниче Општине 
нисте смели да дозволите да његов говор поред Вашег, који је опет био коректан и 
политички, иде у јавност и на друштвене мреже. Хвала Вам за то, што смо ми 
фашисти.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: То што сам изјавио, иза тога стојим. Дословно сам 
рекао да не подржавам фашисте, хулигане, који са моторним тестерама упадају у 
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институције система и који врше насиље над женама. Имате тај снимак да видите. 
Ја нисам ту помислио ни на једног другог човека, осим на оног који носи тамо оно 
тестере у РТС - у и на оног човека који је ударио новинарку тамо. Та реч фашиста и 
хулиган се односе на то двоје људи. Наша опозиција по Уставу и Закону наше 
државе, има право на мирне скупове и на окупљања, протестне шетње, то је ваше 
законско право. Никада то нисам оспоравао, јер је то Устав једној држави дозволио. 
Али, мени као човеку сметају те моторне тестере, ти људи који нападају жене, ето 
из тог разлога сам ја то тако рекао.  
 
Одборник Зоран Мићовић: Кад се хоће, баш се и може. Недостаје ти председниче 
извињење за све то малопре, објашњење може да буде и овакво и онакво. Речено 
је једном да је Мирјана Авакумовић учинила тешко кривично дело злоупотребе 
положаја, трговине утицаја и превара. О томе шта је учињено, тумачиће суд. Молим 
да за, изречену јавну реч са функције председника СО, општине или било које друге 
функције, имајте на уму да се то зове трговина утицајем. Да ниједан председник СО 
нема право да тумачи закон и да доноси пресуде, које су у овом случају погодиле 
једну одличну председницу која је била овде уздигнута чела, дотерана, са својим 
послом, породицом. Ја сам свакоме то пожелео и Милошу, да после мандата 
слободно прошета улицом уздигнута чела. Имали сте да видите у комшилуку, шта 
се ради, кад се бахати. Био сам принуђен да тужим човека који је о мени изнео 
гнусне лажи, пресуду ћу вам донети. Казне за таква дела су и до 1. 500. 000 динара, 
по разним основама, за повреду ауторитета, угледа и личности. Али, председниче 
СО, ово што си изговорио, није срамота да се извиниш. То нема смисла шта је 
изговорено, и за тамо нека примања и остало. Никада нисам чуо, да је неко из 
опозиције доносио такве пресуде пре судске одлуке.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: Ја никада овде нисам доносио пресуде. Ако ја 
изађем овде за говорницом и кажем ја сумњам, да је учињено нешто и увек се 
оградим рекавши да постоје институције које треба тиме да се баве. Имамо ли ми 
право да сумњамо? Можда ја нисам у праву. Тиме ће се бавити правосуђе, ја сам 
неук да би причао са правне стране, да ли је неко направио злоупотребу или није. 
Само да подсетим, да сам заједно са одборницом Љиљом прочитао записник са 
Већа и записник са Скупштине и изнео неке ставове који се косе по садашњим 
неким Законима које сам ја прочитао. Дал сам ја у праву ил нисам, ја не знам, ал 
имам право да сумњам. Ја нисам осудио никога.  
 
Одборник Зоран Мићовић: Записник ћу похвалити. Видите како је добро кад изађе 
писана јавна реч, она стоји. Реч може да повреди горе него кост, него било које 
оружје. Твој прави потез је ја сумњам. Да си тада рекао ја сумњам, нико ништа не 
би рекао. Повукао си један добар потез, следећи пут изађи овде слободно, не боли 
то и кажи извињавам се.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: Има запис и гледаћу га поново, и још сам рекао 
имам права да сумњам, тада када сам то износио, то сам и рекао.  
 
Одборница Бранислава Ћирковић: Овај записник је коначно почео да личи на 
нешто, морам да похвалим. После три године смо коначно добили записник. 
ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ: 1. Очекујем извињење од председника СО за оне две 
опомене прошли пут. Прегледала сам снимак, држала сам се Дневног реда, он ме је 
прекинуо. Тамо где сам ја одрасла и васпитана, неваспитано је прекидати старијег 
док говори, тако да је ту он прекршио Пословник, а не ја и очекујем извињење за те 
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две опомене. 2. Нећу да улазим у расправу, али ме занима шта сте штитили овде од 
моторних тестера, вешала и хулигана који нападају жене? Председник општине је 
нас назвао хулиганима, а председник СО нас је назвао фашистима и хулиганима. 
Назвати људе који шетају, који протествују, који траже да се коначно успостави 
систем ове државе и да ова држава почне да функционише, фашистима је увреда за 
коју ја немам речи. Срам вас било и срам оне који су овде с њима били и то 
подржавали. 20 година ја радим у овој згради, ви њу чувате од мене. 7 година не 
можете да поправите водокотлић у женском тоалету, о чему ви причате. Зграда се 
распада, свуда је паучина, ви штитите зграду, од кога? Од одборника Демократске 
странке, од одборника Групе грађана, од одборника Радикалне странке, шта сте 
себи дозволили, ја немам речи. Назвати нас хулиганима и фашистима, грађане који 
су примерени грађани у свом граду, који плаћају порез, раде и извршавају своје 
грађанске дужности, ви називате фашистима и хулиганима. Штитите ви скупштинску 
салу од људи са моторним тестерама. Где је била моторна тестера у Ариљу на било 
ком протесту? Очекујем извињење за оне две опомене, јер ја ничим нисам 
прекршила Пословник и очекујемо извињење за оно 12. априла што сте нас назвали 
фашистима и хулиганима.  
 
Одборник Звонко Петровић: Морам да пренесем захвалност председнику општине 
од господина Милана Стаматовића, пошто је на том интервјуу од 12. априла 
председник општине рекао да се бори и залаже за здраву Србију, а то је став и 
Милана Стаматовића. Што се тиче фашизма, фашизам је постојао само у две 
државе, у Италији и Шпанији. У Италији од 1922 - 1943. године, а у Шпанији до 
смрти Франка. У Србији никада није постојао, тако да нисте имали ништа ни да 
браните. С друге стране то представља диктатуру која контролише опозицију, тако 
да сте промашили тему. Овде сте могли да се борите против партизана, четника, 
хулигана у сваком случају.  
 
Одборник Драгољуб Ђунисијевић: Молио бих да убрзамо рад ове Скупштине. Речи 
лете, написано остаје. То остаје да  цени и суди време које долази. Поздрављам што 
је на Дневном реду ПДР за мост у Вранама. Више пута сам инсистирао да се убрза 
око истог и позивао своје суграђане да изврше јавни увид, који је био овде 
организован. Пре пет, шест дана су нас позивали са медија да се бранимо од 
поплава, да се организујемо, а рећи ћу вам да 13. маја 1965. године, после једне 
велике бујичасте поплаве, однет је мост у Вранама, колски мост. Шта је разлог што 
се чека 54 године и што ми обилазимо 3 км када идемо у Ариље, из Врана? Крајње 
је време да се нешто уради по том питању, подржавам ово.  
 
Одборник Благоје Радељић: По Пословнику, чл. 108 - Замолио бих председника СО, 
данас је нешто много толерантан, да се придржава овог Пословника и да одрадимо 
ово за шта смо дошли. Да пратимо Дневни ред и да радимо према Дневном реду. 
Тема је усвајање записника са прошле седнице, ниједну примедбу на записник 
нисам чуо, а већ пола сата овде неке дискусије слушам.  
 
Одборница Младена Алексић: Председник СО је у овом Дому и председник 
позиције и опозиције. Као такво лице, не може у јавност да износи своје 
претпоставке, сумње, пре него што то детаљно не испита. Не признајем и не 
прихватам његове сумње. А после неће ни да се извини. Одборнику може да се 
опрости нека сумња, а председнику општине и председнику СО нема сумње, мора 
да зна да је то тако. Сумње су овде не прихватљиве за тако високе политичке 
функционере. И исто се замера и председнику општине. Тражим да се каже - 
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опростите, нисмо имали довољно информација, погрешили смо.  
 
Председник општине Милош Недељковић: У вези изјаве, да кажем да се ниједног 
тренутка изјава није односила на локалне људе, који су шетали, који су 
протествовали. Нико није споменуо бившег председника Зорана Мићовића. То се 
односило само на људе који крше закон,који су се појавили у Београду, са 
моторним тестерама, који су наносили телесне повреде новинарима. Не видим 
разлог да се неком извињавам, коме да се извиним око тога? То је само неко 
погрешно пренео и погрешно схватио.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: Ми смо се овде били скупили да дамо подршку 
председнику Републике Александру Вучићу, за све нападе који се врше на њега као 
председника Републике и све оно што се дешавало у оном парку. Речи које сам ја 
изговорио, а исто тако и председник општине, односиле су се на људе који су 
носили моторно тестере у РТС, који су носили вешала, који су нападали жене и 
наносили телесне повреде. Ништа друго није у питању. Уколико се установи, 
Младена, да она моја тврдња коју сам изнео овде и сумња буде нетачна, јавно ћу се 
за овом говорницом извинити бившој председници, свим грађанима, вама као 
одборницима, уколико то буде тако као што ви причате.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са  29    гласова  ,, ЗА “ ,   0   гласова  ,, ПРОТИВ  „ и         
уздржаних  0 одборника  , од присутних  29  одборника  , усвојила Записник са 25. 
седнице Скупштине општине.  

 
Тачка 2. 

Назив: Предлог Плана детаљне регулације за мост у Вранама 

Известилац: Марија Цветић, начелник Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове: Одлуку сте разматрали на 16. седници СО, након тога је следила законска 
процедура. Изабран је обрађивач, одржан је рани јавни увид, није било примедби. 
Након тога је била стручна контрола обављена од стране Комисије  за планове. План 
је упућен на израду Нацрта, организован је јавни увид. Поред законом прописаног 
оглашавања, на интернет порталу, згради општине и дневном листу, ми смо 
оглашавање извршили и у просторијама месних заједница Ариље и Вране. Дали смо 
и на ТВ Клик и на радио и опет нисмо имали ниједну примедбу. Након тога смо 
имали стручну контролу, која се обавља након јавног увида и Комисија је нацрт 
Плана, односно сада предлог Плана проследила на вас.  
 
Драгана Стојиловић, обрађивач Плана, Инфоплан Аранђеловац: План је донет на 
основу Одлуке о изради ПДР за мост у Вранама, који је донела ова СО. Плански  
основ за израду овог Плана је важећи ПГР општине Ариље. У току израде нацрта 
Плана, затражени су и добијени су услови надлежних предузећа, локалних и јавних 
установа. Укупна површина овог Плана износи 0, 62 хектара и цела представља 
грађевинско подручје. Све су површине јавне намене, саобраћајнице и јавно 
зеленило. У оквиру овог Плана, планирани су саобраћајна инфраструктура и све 
инфраструктуре које су потребне за функционисање овог моста и улица која излази 
на овај мост, односно која образује овај мост. У оквиру Плана, не постоје површине 
осталих намена. Цео овај План је подељен на једну зону, зону моста. Сам мост је 
рађен на основу идејног решења који је рађен и прослеђен обрађивачу. Мост спаја 
улице Драгише Лапчевића и наставак планиране улице Трг братства и јединства. 
Мост је предвиђен као двосмерни, моторни и пешачки саобраћај са обостраним 
уздигнутим тротоарима. Попречни профил моста се састоји од коловозних трака, по 
3 метра и два тротоара од по 3 метра. Укупна ширина моста је 12 метара. Само 
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решење моста је планирано као три поља, 10 метара, 20 метара и 10 метара. Укупна 
дужина моста, укључујући и крилне зидове, износи 49, 7 метара. У оквиру самог 
моста, доле у конструкцији, предвиђени су склопови кроз које ће проћи све 
потребне инсталације.   
 
Предраг Симоновић, обрађивач Плана, Инфоплан Аранђеловац: Мост спаја две 
улице, улицу Драгише Лапчевића и Трг братства и јединства. Уколико се посматра 
продужетак улице, доћи ћемо до градске саобраћајнице првог реда, то је Светозара 
Марковића, а са друге стране то је Светолика Лазаревића, пре тога Хероја Шоше. То 
су све саобраћајнице првог реда. Та подела је преузета из ПГР насеља Ариље, 
официјелна подела је мало другачија. Када се буду спојиле улице Светозара 
Марковића и Светолика Лазаревића, доћи ће до прерасподеле саобраћаја и касније 
се може размишљати о подизању ранга ових саобраћајница. Преузели смо од 
наручиоца идејно решење моста, то је дозвољено по Закону о планирању и 
изградњи. Било је малих корекција, у једном делу, реч је о једној кривини, 
хоризонталној, полупречника 170 метара. Свака кривина која је мања од 
полупречника од 200 метара, захтева проширење коловоза и проширен је коловоз 
на том месту, свака саобраћајна трака за по 25 цм, укупно 0, 5 метара, тако да се тих 
6 метара претвара постепено у 6, 5 метара и то је искључиво због полупречника те 
кривине. Тежња пројектанта је била та да мост што више буде у правцу и то је 
потпуно оправдано, то поједностављује статичке системе, појефтинује градњу, али 
није се могла избећи кривина, због положаја улица.  

Учесници у 
расправи: 

Одборник Зоран Мићовић: Да похвалим ову институцију што је на прави начин 
урадила процедуралну ствар до сада. Имали смо идејно решење, на које сте ви 
наставили, избор ваш је , не сумњам, по закону, и то је јако добра ствар. И наставите 
у даљем поступку тако да радите. Овај мост везује две битне саобраћајнице, код 
Задруге и једну у Вранама, при том се пролази где је аутобуска станица, трг, а шта је 
са другим улицама? Та улица Светолика Лазаревића се простире до Гавриловца и 
семафора, куда не може да се прође. Гласаћу за овај предлог, подржавамо ово, али 
имајте на уму да прилагодите ово реалним статусима и стањима наше општине.  
 
Одборница Ивана Бркић: Похвала за труд стручњака који су били ангажовани око 
израде овог пројекта. Требало би да у овим улицама у којима ће бити мост, 
однесете обавештење по кућама, да људи  виде и буду упознати са тим. Кажете није 
било примедби. Када кажете правићемо мост у Вранама, слабо вам више ко верује, 
зато што стално нешто обећавате и никада ништа не радите. Не правите приоритет у 
потребама. Ово је било на 17. месту и тако је и у приоритетима становника општине 
Ариље. На првом месту је здравље. Овим мостом треба да пролазе камиони, 
пролази поред пијаце, аутобуске станице која не знам дал постоји или не постоји. 
Проћи ћемо и поред биоскопа који се распада.  Ја не сумњам, да ће се људи из 
Врана љутити на мене када кажем да је ово вишак, али позивам их да погледају 
како су им асфалтирани путеви у Вранама. Ми ћемо да правимо грандиозни мост, 
зашто? Зато да бисте имали чиме да се похвалите. Хоћете ли на овај мост да 
показујете кад вас питају што су се иселили људи из Ариља, кад вас питају шта је са 
малином, кад вас питају зашто је смртност таква каква је? Хоћете да оставите 
споменике и задужбине, подржавам, ал не праве се они од јавног новца. Имате и 
обавезу да разговарате са грађанима који нису за вас гласали, јер и они су 
становници Ариља, плаћају порез. Погледајте какве су вам улице. У Ужицу, на 
Ђетињи, имате 4 моста, а има 100. 000 становника. Колико је вама мостова 
довољно? Ко одлучује да приоритет буде мост у Вранама, а не мост у Церови? Пре 
су исто били планови и за тај мост.  
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Председник општине Милош Недељковић: Овде поједини људи дају себи за 
право, да дискутују о томе шта је приоритет, јел приоритет мост или није. Људима 
који живе у Вранама, приоритет је мост. Видим да вама није. И ја сматрам да треба 
мост на Станковом виру у Церови. Ако кажете да не треба мост у Вранама, нећемо 
га ни правити. Ми у буџету средства за мост немамо, с муком смо их добили, то је 
око 85. 000. 000 динара, плус пдв, значи око 100. 000. 000 динара. Да ли је могуће да 
издвојимо из буџета 100. 000. 000 динара и да направимо тај мост? Ето, немогуће. 
Улица Браће Јерковић, слажем се да је хаос, градићемо, питају сви кад? Нисмо 
решили имовинско-правне односе. Рекосте да је мост срушен 1965. године, зашто 
није направљен 1966. године? Море фактора ту утиче, није то тако лако. Има ту још 
много пројеката који се раде, надам се да ћемо да истрајемо у томе, само да 
видимо шта је приоритет.  
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Што се тиче пројеката који иду задње две године, 
камо лепе среће да се идејним решењем и пројектом урадила ова брука што је 
направљена у парку, брука на којој сваки дан може да погине неко дете, на којој 
можда не видите да су покидане траке и да ли сте спремни да сносите одговорност, 
за,не дај боже, ако нешто настане. Шта је приоритет од пројеката у парку, од 
Технолошког парка у Средњој школи, од моста у Вранама? Ово мало место за 
задњих 8, 9 година, није имало тако крупне инвестиције. Овај град нема средства, 
да све то задовољи. Овај пројекат је за мене позитиван начин на који иде, али с 
обзиром да знам колика је то инвестиција, нећу поставити питање да ли је потребна 
или не. Све што би се урадило у граду или селу, јесте потребно, али питам је ли ово 
популаризам, пошто смо у предизборној години, а део јесте добар, јер смо се свих 
ових година наслушали прича о доста пројеката, а мало је шта реализовано. Мој 
наступ не схватајте као тоталну критику. Јесте ли разговарали на коалиционим 
састанцима, шта би овде требало фаворизовати ? Сећам се да је пре три године 
Северово требало да буде као авионска писта, да би председник СО сео у фотељу, а 
оно је и данас као Африка, што се тиче пута.  
 
Одборник Драгољуб Ђунисијевић: Изградњом овог моста исправила би се 
историјска грешка која је учињена локалној самоуправи Ариљу и МЗ Вране. Да је 
раније направљен мост, чак и 1966. године како рекосте, имали бисте ту вртић, 
Основну школу, саобраћајнице и урбанизовано насеље са стамбеним зградама. То 
Врањанско поље је требало да буде и део индустријске зоне. С обзиром да мост 
није направљен, шта имамо у Вранама? Та планска зараван попуњена је гробљем. 
Зашто је тренутак да се сада ради мост? Зато што се ради по закону,по Пројекту,  по 
планским документима. 80. 000. 000 динара даје држава, не даје 100. 000. 000 
динара локална самоуправа. Постоји прилика, шанса да се уради, молим да 
подржите ову причу, као и људе те струке који улажу напоре да се нешто уради. И 
Ариље и грађани МЗ Вране су 54 године чекали на ово, време је да се крене у 
реализацију.  
 
Одборница Љиљана Стамболић: Аман бог Ивана Бркић, да ли има човека у Ариљу 
да исприча да мост не треба. Ти си тако изнела да мост у Ариљу не треба. 50 година 
га нисмо изградили, дошао сад на ред, ми га критикујемо, што је дошао у Вране, 
што није у Церову. Прихватите ово једном што ваља у Ариљу, да урадимо.  
 
Одборница Ивана Бркић: Могу да питам ко одређује приоритете. Имате обавезу да 
позовете грађане да учествују у јавним расправама, да им објасните шта се дешава. 
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Немам ништа против моста у Вранама, имам против што овај мост и било који 
инфраструктурни објекат је приоритет, у односу на уређење улице Светог Ахилија и 
замену азбестних цеви, из којих се свакодневно напајамо водом и отровом. То је за 
мене приоритет. А тај новац што нам долази, долази нам од нас. Тај новац смо ми 
зарадили, платили порез.  
 
Одборник Милан Николић: Сваки мост треба. Обавеза локалне самоуправе је да 
организује јавну расправу о инвестицијама и пројектима који се раде. Треба да се 
скупе људи и да дају своја мишљења и да грађани одлуче шта је приоритет. Власт то 
не прихвата, јер јој не одговара мишљење грађана. За мене овај мост повезује МЗ 
Вране са центром Ариља. Људима у Вранама то значи много. Ова процедура иде, а 
до коначне реализације средстава ћете се још помучити, нарочито ако ви будете 
расписивали јавну набавку, јер ниједну нисте расписали да ваља. Ви овде нисте 
решили све имовинско-правне односе и то ће да траје. Куповали сте нешто за 
градњу која још није у плану, дали сте 4. 500. 000 динара за два ара, за неки објекат 
који се не зна какав је и да ли ће се правити. Ово ћу подржати, али ово је решење 
које задовољава један део града и свима нама ће да значи, а имамо толико 
нерешених проблема око инфраструктуре. Кад крене пред изборе, крећу приче да 
ћемо имати још један кружни ток, још један семафор, обилазницу око Ариља, мост у 
Вранама.  
 
Одборник Зоран Тодоровић: Чињеница је да овај мост треба да се уради, о овом 
мосту се прича, не само за време владавине СНС, већ је и раније планиран да се 
ради, оном улицом од биоскопа према доле, па смо док сам ја био председник 
општине ту локацију променили. Мислим да је доста боља и најприкладнија и да ће 
ту бити најшира улица. Када смо расписивали набавку за пројектовање тог моста, 
имали смо одређене захтеве. Мост је прелеп, није обичан бетонски мост, има и 
фасаду камену, тражили смо да се уклопи уз саму цркву у граду, да то буде и украс 
града, а не само класичан прелаз. Тај мост спаја Вране и Ариље, скратиће пут онима 
који иду до града, уштедеће на гориву ко иде колима, дакле мост треба. Тај пројекат 
је ушао у приоритет, а треба урадити и главну улицу, кружни ток и остало. Ми добро 
знамо колики нам је буџет и шта можемо да урадимо он наших средстава. Највише 
буџета се троши на функционисање саме локалне самоуправе, а да најмање 
средстава има за инвестиције. Овај мост треба и гласам са обадве руке за овај 
пројекат и  да се заврши. Средства нису сва обезбеђена и надам се да ће и то да се 
реши. То је капитална инвестиција и велики пројекат за наш град. Треба правити 
јавне расправе о инвестицијама, али само кад су људи добронамерни, да неће све 
то да опструишу. Жао ми је да неко каже да тај мост не треба из политичког 
убеђења и веровања, јер мост је у интересу свих грађана.  
 
Одборница Ивана Бркић - по Пословнику: Коришћено је време за одборника 
Тодоровића, а није шеф одборничке групе, користио је 3 минута, нисте га 
опоменули.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: Спајамо време, имао је 4 минута, остао му је још 
минут.  
 
Одборник Владан Црнковић: Није битно ко гради мост, градимо га ми грађани, од 
свог новца, тачно је да тај новац долази из Републике. Размишљајмо о побољшању 
квалитета живота оних који живе и у Вранама и у Ариљу, о могућностима које 
добија привреда о развоју и проширењу капацитета у том делу Врана, посебно 
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говорим о малим предузећима, о кућној радиности. Дајмо подршку том мосту, није 
битно ко га гради. Мислим да ће овај мост бити велика шанса за даљи развој Ариља. 
Нама треба још готових пројеката, да можемо да конкуришемо даље.  
 
Одборница Младена Алексић: Мислим да је погрешно схваћен контекст Иваниног 
причања, нико није против моста, па чак да се гради још 20 мостова на Рзаву и 
Морави. Ми немамо неку стратегију развоја у нашој општини и немамо направљене 
тачне приоритете. Нису криви грађани, зна се ко за то сноси одговорност.  То што ми 
немамо пројеката и што 7 година уназад причамо о њима, зато и јете тако мали 
буџет недовољан да подржи све оно што нам стварно треба. За инвестициона 
улагања то су средства из Републике. Тачно је и  да су то наше паре, свих људи. 
Проблем је што ми не знамо да правимо пројекте, немамо службу која то ради 
квалитетно, не конкуришемо пројектима на свим светским и државним нивоима, па 
нам је тако како нам је. Да ми имамо стратегију развоја, правилно бисте схватили 
Иванино излагање, а Ариље би имало много више, да уме да узме новац. Ми не 
занмо да узмемо новац ни од Републике, ни од разних фондова који постоје, е то је 
проблем.  
 
Председник општине Милош Недељковић: Ми не разумемо неке ствари или не 
желимо да разумемо. Ми имамо преко 20 пројеката, а ко је тај што може да нам 
гарантује да ћемо за све пројекте да добијемо новац. Сваки пројекат кошта. Имамо 
великих трошкова сада за превоз, Закон се променио, право на превоз има свако, 
има злоупотреба. Нема Министарства у којем нисмо били бар пет пута до сада. 
Треба радити пројекте, али само одакле их платити.  
 
Одборница Младена Алексић: Само да вам кажем овако јавно, да се и за пројекте 
може добити новац. Шта је то што може, а нисмо узели новац? Е то што не знате, то 
је то.  
 
Заменик председника општине Бранко Вукајловић: Сваку тачку Дневног реда 
одведемо у неком другом правцу. Овде данас ми не расправљамо треба ли мост 
или не треба. Ми усвајамо ПДР, који се наслонио на ПГР, који смо радили 7 година, 
који је имао 3 јавне расправе, који је имао 600 и нешто примедби и сад неко изађе и 
каже да није био на јавној расправи. Ово је ПДР за подручје где ће бити изграђен 
мост и за који је урађен пројекат. Што се тиче обезбеђивања новца за 
пројекте,управо и овај План и мост, једну половину је финансирало Министарство 
привреде, а једну половину ми. Молим да не скрећемо са тачака Дневног реда. Ако 
усвојимо овај План, стичу се услови да градимо мост.  
 
Одборник Драган Дринчић: Делим мишљење одборника Зорана Мићовића, 
гласаћу за ово. Јавни нацрт је објављен у дневним новинама. Објављен је у 
таблоиду. Ово је сувише озбиљна ствар, да би се објављивало у таблоиду. Ово се 
већ понавља, било код избора директора ,,Зелен“ - и, исто је Конкурс био објављен 
у таблоиду.  
 
Одборник Зоран Тодоровић: Што се тиче имовинско-правних односа,  Тома Ђурић 
је обећао и чујем да је испунио обећање, дао је бесплатно земљу и хвала му на 
томе, значи да Врањанци стварно желе тај мост. С друге стране је Варагић Зорица, 
на коју се води парцела, обавио сам пар разговора са њом и њој је та парцела на 
продају. Мислим да  ту нема ништа спорно, само да се исплати, значи три промета 
просечна цена. Што се тиче имовинско-правних односа нема ништа, сем те парцеле, 
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тако да нема препрека да се прави тај мост.  
 
Одборник Милан Николић: Та парцела која се води на Варагића, на продају је 30 
година, а не могу да је продају, зато што је Планом предвиђено да буде мост. 
Општина је требала то да исплати, а ви купујете нешто по чаршији, што неће бити 
приведено намени, не зна се кад.  
 
Марија Цветић, начелник Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове: Ми када имамо неки оглас, који нам прописује Правилник, да мора бити 
лист у дневном издању за нашу територију, ми обавезно контактирамо сваки 
дневни лист. Наравно да бих ја са свог становишта волела да је то Политика, али она 
је 12. 400 динара имала скупљу понуду, него тај други лист. Сматрам да оправдано 
морамо да водимо рачуна о буџету и да из тог разлога бирамо тај лист.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са  31 гласом  ,, ЗА “ ,   0   гласова  ,, ПРОТИВ  „ и         
уздржаним  1 одборником  , од присутна  32  одборника  , усвојила Предлог Плана 
детаљне регулације за мост у Вранама.  

 
Тачка 3. 

Назив: Информација о стању у области малинарства на територији општине Ариље 

Известилац: Милан Радојичић, председник Савета за пољопривреду: Пре неколико дана имали 
смо госте, на позив удружења и руководства општине Ариље. Дошли су да виде наш 
проблем сушења малине. Дошли су стручњаци. Био је помоћник министра 
пољопривреде, били су пољопривредни стручњаци из еминентне службе из Чачка и 
Ужица. Били су код Радована Јаковљевића, видели су стање какви су малињаци. 
Обишли смо и горњи део код Мишка Станића и обишли смо још неке делове, где је 
видљиво сушење малине и врло лоше стање. Узели су узорке и обећали да ће у 
најкраћем року, преко стручних анализа, доставити Извештај општини Ариље. Циљ 
је дијагноза болести малине и имамо сумњу у квалитет препарата. Највећи проблем 
нам прави локална стручна служба, која готово да не постоји овде. Малина је ове 
године изузетно лоше понела. Имали смо нешто града на нашој територији, пре 
једно месец дана и задњих 5 дана, изнад 700 - 800 метара надморске висине снег, 
који је боље ластаре малина готово десетковао, на неким местима и уништио. 
Молим да се образује стручна Комисија, која ће изаћи на терен и видети о чему се 
ради и да се нешто предузме. Да се изврши процена штете и да се то евидентира за 
даље. Дошли смо у ситуацију, да због климе и константно лоше откупљивачке цене, 
поготово у задње  две године, а бивало је то и годинама раније, од 100. 000 тона до 
30. 000 тона ове године, која ће према процени износити. Прошле године смо 
имали 56. 000 тона. Прошле године је био и неконтролисани увоз, који се надам се, 
ове године неће десити. Имамо обећање од ресорног Министарства, да ко буде 
увозио малину, мораће да буде обележен увоз и као таква се може извозити. Не 
може се радити reexport у класичном смислу. Молим локално руководство, да ово 
шта год могу што пре одраде, да се створи та Комисија, да одраде што пре, молим у 
име свих пољопривредних произвођача.  

Учесници у 
расправи: 

 
Председник општине Милош Недељковић: Истог дана смо упознали и Недимовића 
са штетом, па је рекао да се попишу све те парцеле, која је штета. Колика је та штета 
и да ли ће бити надокнађена, не могу сад тачно да вам кажем, али у наредном 
периоду, имаћемо већ неки извештај.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: Елементарне непогоде снега се десио код нас, 

на око 650 метара па према 1000, 1200 метара, 1600 метара надморске висине и то у 
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овом периоду, када су родне гране у дужинама преко 30 цм, 40 цм, не може да прође 

без последица и то великих. Тренутне процене су да на тим местима, око 50 % до 70 

% малињака је угрожено, оштећено, да тог рода неће бити ту. Имали смо проблем 

сушења малина и да је лоше кренула у равничарским крајевима. Једини начин да се 

наплати штета од овога је осигурање. Постоји осигурање од снега, мраза и града. 

Апелујем на пољопривредне произвођаче да искористе подстицај који је држава 

дала, он је на овим надморским висинама од преко  500 метара  75 % и врло мали 

део новца даје сам произвођач, а осигуравајуће куће чекају да се уплати до оног 

задњег рока, а то је  новембар месец, када се шаље Министарству захтев за повраћај 

средстава. Код нас се променила клима, ово се десило и прошле и предпрошле 

године, где је снег падао и у нижим подручјима, на 400 метара. Јуче је и председник 

општине држао Веће поводом тога, пописаће се све ово. Питање је колико ће држава 

и општина моћи ту да помогну. Драго ми је да је основана радна група која ради на 

доношењу коначне стратегије малине, на који начин поставити и увоз тих садних 

материјала. Мислим да је ово коначно кренуло у једном добром смеру, да ми не би 

изгубили ову производњу, јер деценијама нико, што се тиче производње,  није 

размишљао ништа. Вечито се говорило о хиперпродукцији. Говорио сам да није 

хиперпродукција, да малине нема, да је малине све мање, да се износе нетачни 

подаци. Прошле године смо имали 54. 000 тона малина са 26. 000 хектара, што 

говори да је принос 2. 500 тона по хектару, што је погубно. Битно је да се држава 

коначно укључила, створена је радна група. Људи су изашли на терен, 53 

пољопривредна газдинства ће бити прегледана, дати су подаци тамо где су лоши 

малињаци. Доста има узрока што је прошле године била лоша цена малине, где су се 

људи разочарали и изашли  из малина, у њих нису улагали, оставили су корове у 

малињацима. На доста тих малињака је утицала дидимела, али то је нешто што може 

да се лечи. Тамо где је у питању фитофтора, болест је због чега смо ми правили 

Округле столове још 2003. године. Предузете су мере да се сачува сама производња, 

а што се тиче штете, учинићемо све и са Владом и шта је у нашој моћи, да се 

помогне људима који су стварно оштећени у овој причи.  

 

Одборник Зоран Мићовић: Ова тема је актуелна као и сваке године, од тренутка 

започињања бербе до њеног завршетка у пределима наше општине. Председавајући 

је рекао једну истину, ал није добро што је годинама лагао око милион ствари, ко је 

крив за цену малине и  због неких ствари због којих су неки одговарали, а он још 

увек није. И ја сам произвођач боровнице. Осигурањем је држава добру ствар 

урадила, чак неки предели имају 75 % плус погодност да направите уговор и да по 

завршеној берби, можемо да реализујемо уговорне обавезе. Питање цене је с друге 

стране увек одређивало тржиште. Цена малине је драматично висока, и биће висока, 

ал не она коју ми производимо нажалост. Драматичан пад потрошње смрзнутог воћа  

је у свету, а драматично расте употреба и продаја свежих сорти. Препорука је за 

осигурање, као и то да се окрену ка новом начину узгајања, по пластеницима и 

терминском продајом, која одговара купцу.  Све то морамо прилагодити. Употреба 

препарата мора бити строго по процедури. Нису квазистручњаци овде који се  баве 

дистрибуцијом и преписивањем, то су лекари за малине. Изаберите најпоузданијег 

партнера у томе. Да се употреба инсектицида у време цветања врши строго по 

прописима, да не останемо без пчела. Прошле године смо имали више извоза меда, 

него говедине. Цене су плод тржишних кретања. Највећа цена малине је била 2007. 

године, била 2, 47 еура. Ни тада је нико није дириговао, тако је тржиште одредило.  

 

Председник СО Драгиша Терзић: 2003. године правили смо Округли сто о 

пропадању засада малина овде у Ариљу са Пољопривредним факултетом из Земуна. 

Тада смо били игнорисани од стране свих институција у овој земљи. Тада нам је 

речено да смо ми људи који правимо луде краве по Србији. Доказали смо присуство 

гљиве фитофторе у ариљском и ваљевском малиногорју и што је најчудније, 
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лоцирали смо матичне засаде у којима се налазила гљива фитофтора. Тражили смо 

тада од институција да се ти матични засади спале, униште, ниједан није био 

спаљен, ни уништен. Препорука са тог Округлог стола је била да пољопривредни 

произвођачи не узимају саднице из матичних засада, да узимају из производних 

засада. Ја ни тада нисам тражио од државе да одреди цену малина, као што не 

тражим ни данас, али држава је та која мора да створи амбијент, у којем ће да се 

производи и откупљује малина, да се извози, у којем ће да постоји ред. Само је то 

држава дужна, да не дозволимо монопол на тржишту, ето цене малина. Зато сам 

поздравио оснивање радне групе. Поента је да се изборимо да сваке године имамо 

добру цену малина, па да мало мењамо сортимент, да мало радимо свежу малину, то 

је пут којим треба да идемо.   

 

Одборник Миленко Јовановић: У име грађана  из Брекова, Бјелуше, Високе, 

Крушчице, људи ме питају сваки дан, пошто вероватно није снег закачио  Ариље, 

јер да је закачио, то би било на медијима и свуда. Они замољавају председника СО, 

председника општине и нас одборнике да више ниједном не узмемо у уста реч 

,,малина“, зато што ми ништимо малину. Ми смо главни кривци за рушење малине. 

Како смо почели да протествујемо,тако доведосмо малину у питање. Од нас 22 који 

смо добили засаде, по 2. 000 засада малине, колико је од тих садница остало, да ми 

Радојичић каже. И ко је одговарао за то. Да ми Радојичић одговори, шта је јуче било 

на договору у Сурдулици, пошто је био општински ауто? За пољопривреду се ваљда 

ишло, а вози човек из Ивањице. За шта ће нама удружења, за шта се боримо? Молим 

да се не помиње више малина у Ариљу,у Скупштини, јер пропастимо и цену и 

квалитет и све. И питање за Радојичића, пошто су биле неке руске делегације за ове 

штете, колико су узорака узели и колико су наши узели, зна ли се податак и ко је 

обавештен о томе? Кажу било само код оних који су у општини.  

 

Одборница Бранислава Ћирковић: Имам примедбе  на излагање и господина 
Радојичића и господина Терзића. Оптуживати колеге у пољопривредним апотекама 
да продају онако одокативно препарате, оптуживати државу да не контролише те 
препарате и да они не ваљају, немам речи за то. Они су довољно стручни, само их 
послушајте. Да би препарат деловао, мора да се испоштује неколико услова: доза 
која је прописана, прскалица да буде исправна, дизне морају да буду прочишћене, 
количина воде која се употребљава. Знам да маса људи хоће да прска 10 ари 
малина са 50 литара воде. Мора са 100 литара, да се биљка окупа, од земље до врха 
и натраг, да се цеди вода са ње. 1001 узрок је за сушење, не дозвољавам да се 
колеге оптужују да су трговци и да потурају неисправне препарате. Ја од 2007. 
године редовно контролишем матичњаке на територији Златиборског управног 
округа, узимамо узорке из њих и одговорно тврдим да фитофторе у матичном 
засаду  нема. Е то што садите из родних засада то је проблем. Неистина је да нису 
уништавани матичњаци. Лично сам ја уништавала заражене матичњаке у 2004. 
години и у 2005. години. Матичњака заражених фитофтором, фрагаријом, варијетет 
ruby на територији Златиборског округа не постоји. Сви су здрави и сви су са 
папирима. Гљива фитофтора је карантинска болест. Обавеза сваког произвођача је 
да, ако утврди да у његовом малињаку постоји болест, обавести фитосанитарну 
инспекцију и дужан је да искрчи тај малињак. Уколико прода једну једину садницу 
из тог малињака, кривично одговара за ширење болести. Кад год су набављане 
саднице, нико мене као фитосанитарног инспектора није питао шта од 
документације треба, ни ко је регистрован произвођач, ни у шта да се гледа кад се 
буде набављало. Само наша општина игнорише да постоји неко ко може да их упути 
како да дођу до здравог садног материјала. Дал то што ја припадам опозиционој 
странци, можда је то. Не знам, нећу да оптужујем.  
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Одборник Милан Радојичић: Ја не кажем да неко то намерно ради за препарате, 
него кажем да имају сви своје програме. Али зађимо у град, за један сат, у 10 
пољопривредних апотека, гарантујем у њих 7 ће бити различити препарати за исти 
дан, за исти проблем прскања. Свако има своје, ал питање је шта је квалитет ту. 
Требало је и раније обратити се фитосанитарном инспектору, да се види да ли су те 
малине исправне или не, говорим о туламину који је био тада, мислим да ретко 
више постоји. Стручњак који је долазио из Русије, замолићу Влада Станковића да 
каже, пошто су они испред савеза Српске малине то организовали и довели те 
стручњаке. Да видимо само резултат, да се упореди и да нам буде боље. Ја у 
Сурдулици нисам био, а ишли су тамо на некакав састанак Асоцијације малинара 
Србије. Ишао је Радовић из Прилика, Драган Богдановић из Трешњевице. Резултат 
не знам, нисам ни знао да уопште иду, чуо сам синоћ о томе.  
 
Одборник Милан Николић: Мали сам произвођач, имам неких 6 ари малина. Овде 
међу нама има великих произвођача и стручњака и хладњачара и великог трговца 
са малином. Главни проблем је нестабилност у производњи малине и нестабилност 
цена и услова како се то ради из године у годину. Немогуће је да се толико таласање 
не одрази на цену и квалитет производње. Мислим да нема заразе у малињацима. 
Ту има проблема са начином рада. Ми имамо у Ариљу више хладњача, него крава. 
Имамо по процени 1300 хектара малињака. Само 5 %, 6 % њих баца стајско ђубриво 
у малине. Главни проблем је цена и нестабилност цене.  
 
Одборник Владан Станковић: Задовољан сам што је колегиница Ирена предложила 
да буде ова тачка и што смо је усвојили. Свака општинска власт жели да направи 
добру климу и амбијент, да наш произвођач малине, јабуке, кромпира у сваком 
тренутку добије што више новца. Па и ова општинска структура, уз присуство разних 
делегација, је желела да направи бољи амбијент у малинарству. Однедавно сам 
постао члан удружења Виламет, а оно је у савезу Српска малина, па смо затражили 
да нам се обезбеди једно 6, 7 руских фитопатолога и за 15 дана су реаговали, 
дошли. Била је ту и  госпођа Наталија, професор на факултету Ломоносов у Москви. 
Били смо на терену у малињацима у Богојевићима, Латвици, Ступчевићима, 
Брусничком пољу, Брекову, Добрачама, Миросаљцима, Драгојевцу и Церови. Узели 
су све узорке корена, листа, стабљика, цвета. Резултате ћемо добити за 15 дана. 
Општину је пре тога посетила делегација Министарства пољопривреде и стручњаци 
из пољопривредних стручних служби. Имали смо и посету јапанске делегације, као 
будуће купце. Имали смо предавање о клупским сортама, од делегација из 
Холандије и Немачке. Што се тиче сортимента малине, људи саде све и свашта, 
полку, туламин, химботопа, фертодија. Овде је богом дано подручје за виламет и 
микер. Штета проузрокована снегом, градом, ветром, поплавама - за то су 
осигурања, није скупо, за оне изнад 500 метара надморске висине је 75 %, а ако сте 
велики произвођач добићете још 10 % од осигуравајуће куће, значи 85 %. Ако не 
можете да платите тих 15 %, не треба да се бавите производњом. Препарати - ко је 
бољи менаџер, агент, тај ће боље и продати. Имао сам сарадњу са фитосанитарним 
инспектором  и похвале за Браниславу. Главни проблем је цена.  
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Хвала што је усвојено да ова тачка буде трећа у 
Дневном реду. Колико постоји средстава да се одвоји из буџета, да се помогну ови 
људи који су претрпели штету, да нам припремите која су то средства? Исто сам 
била предлагала за Бреково, па смо имали одборника из Брекова који је гласао 
против, ал он је тек тада ушао у политику,па му не замерам, надам се да сад неће 
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бити против. Овде су  зараза, ненормални климатски услови и цена малине убили 
људе и грађанство. Живот сваког другог, трећег грађанина Ариља зависи од малине 
и читав промет на овом подручју  зависи од малине. Ако се настави негативан тренд 
цене овде, нас ће да завије таква беда, са којом нико од нас не би волео да се суочи. 
Тачно је да постоје људи који не би требало више да говоре о малини, као први 
председник СО, јер сам дуго пратила шта је радио, за шта се залагао и како се 
понашао и шта је заступао, а шта заступа данас. То су јако велике 
контрадикторности, које ја не могу да прихватим. Из читаве борбе за малину, 
извукао је највећи интерес само за себе. После 10 година, 15 година борбе, добили 
сте фотељу, а онда сте заборавили на народ. Опозиција је хтела да закаже седницу 
са само једном тачком о малини, пре ове седнице, а кад смо видели да сте је  
ставили као предпоследњу тачку, нисмо то показали грађанима. Овај предлог је 
предлог велике већине грађана који живе од овог воћа. Питање за председника СО - 
да ли сте ви посредник неке осигуравајуће куће или нисте? Када функционери нуде 
да се осигурате, сумњајте у то што раде.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: 2015. године када се овде гласало да ли треба да 
се изгласају противградне ракете, како је Закон рекао и борио сам се да докажем да 
општина може да купи противградне ракете, ови исти одборници који брину тобоже 
о малини су дигли руке против куповине противградних ракета. Не постоји држава 
која може да плати штету од елементарне непогоде. Треба народ да усмеримо како 
да се заштити, ако га је држава помогла са 75 % осигурања, ајде да видимо колико 
је било осигурања онда. Добрим делом сам ја утицао на састанке са Владом, са 
министром. Прошле године 25. фебруара је био састанак, када смо тражили од 
министра да се повећа осигурање са 40 % где су подручја где је често град. 
Министар је то уважио и ове године имамо 75 %. Покренули смо рад радне групе. 
Испред ове локалне самоуправе упућено је преко 20 дописа Влади РС, 
Министарству пољопривреде да изађу у сусрет и да се дође до стратегије у малини. 
Ја о стратегији малине причам од 1996. године. Ниједна Влада, ни држава до сада 
није направила стратегију за малину. Зато смо у проблему. Ми треба стандардно да 
имамо нормалну цену малине, где ће пољопривредни произвођачи моћи поштено 
да живе од свог рада. Ја осигуравам малину код једне осигуравајуће куће и када ме 
неко пита где осигуравам малину, кажем своје искуство. Не лобирам ни за кога, 
нити бих правио маркетинг било коме.  
 
Одборник Владан Црнковић: Где су нам произвођачи, ко је чуо њихов глас овде? 50 
% људи овде има хладњаче са одређеним капацитетом. Нас тројица овде живимо 
искључиво од пољопривреде. Држава је направила споразум о стабилизацији 
придруживању, држи се тог споразума, изједначила нас пољопривредне 
произвођаче из Србије са фармером из Холандије, Уједињеног Краљевства, где је 
ранг 1 : 100. Морамо да направимо пресек материјалних стања наших људи овде на 
селу. Код осигурања изванредан потез државе, подигнут је лимит на 75 % повраћаја. 
Добар део пољопривредника нема услова за здравствено и социјално осигурање, 
да не причам о пензијама. Где нам је овде Аца Лепосавић, стручњак за малину, да 
нам каже пар речи? 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Слажем се са Владаном Црнковићем. А да није 
Владан Станковић испричао ко је све долазио, ми не би имали појма шта се све 
дешава. Очекујем од представника власти да изађу  и кажу шта се дешава.  
 
Одборник Звонко Петровић: На једној од предходних седница, донели смо 
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закључак који је упућен Министарствима, баш о стању воћарства и малинарства. 
Има ли каквог одговора? Удружења иду на разговоре у Министарства, а разговара 
ли ко са хладњачарима? Они плаћају, што се тиче цене малине. Сачекаћемо 
извештаје, што се тиче руских и наших стручњака. Одласци у Министарства немају 
неког ефекта. Зашто се не иде код председника државе, он се и онако једини пита 
за све? 

Одлуке: Скупштина општине Ариље  - информација.  

 
Тачка 4.  

Назив: Информација председника општине о посети страних делегација, бокс мечу и 
гасификацији 

Известилац: Милош Недељковић, председник општине Ариље: Један од извештаја је и овај 
који се односи на малине, да се не понављам. Министарство нам је својим 
доласком одговорило на онај наш закључак. Био је министар Недимовић, 
професори са  факултета из Чачка, Београда, Земуна, делегација од 15 људи, где су 
узели узорке и одговориће нам у најкраћем року. Гасовод - Србијагас-у смо упутили 
захтев за веће привреднике Ариља, да се доведе гас, да покушамо и бесплатно, а 
они ће даље плаћати прикључке и остало. Доставили смо списак од 20-ак 
привредника. Рекли су да не могу да доводе за домаћинства, већ само за веће 
привреднике. Касније смо обавили разговор са Сигас-ом, он је задужен око 
домаћинства. Гасовод који се ради, не може да буде готов пре Нове године. Турски 
инвеститор је питао када ће гас бити доведен до парцеле за коју је он 
заинтересован. У међувремену решавамо питања имовине, да се то земљиште 
преведе у грађевинско из пољопривредног... Он не жели да дође овде, ако гаса 
неће бити, јер његове машине раде искључиво на гас. Директор Србијагаса ће му 
дати тачан рок за пуштање гаса у Ариљу. Посетиле су нас делегације Јапана и 
Словеније. Боксер Ненад Стефановић - понудио се да дође у Врњачку бању, у Земун 
и у Ариље. Рекли смо да не можемо ту манифестацију финансирати, буџет је мали. 
Он је утицао на неке људе, амбасадор из Ирана, сакупили смо 15 жена амбасадора 
из њиховог удружења. Ненад Стефановић је светски првак у полутешкој категорији, 
три пута. Ништа неће коштати нашу општину. Направили смо донаторско вече тих 
жена. Одушевљен сам када је НИС инвестирао кабинет у ОШ у Брекову.  

Учесници у 
расправи: 

Одборница Ивана Бркић: Треба имати планове, када се десе донаторске вечери. 
Турски инвеститор неће скорије доћи, због гаса, то ме донекле и радује, јер је то 
еколошки најпрљавија врста текстилне производње, производња еко - коже. Ради 
се о пољопривредном земљишту, које треба да промени своју намену. Не знам где 
ћете да набавите те људе који ће да раде за минималце. Радује ме информација да 
се прича да ће се увести гас у Ариље. Могу ли људи да плате грејање себи? Рекли 
сте да Мајски дани културе почињу бокс мечом. То је све последица спајања 
библиотеке, културе, туризма и спорта. Мајске дане културе отвара, од када су 
основани 1997. године, изложба у Градској галерији. То ће исто бити 22. маја.  
 
Одборник Миленко Јовановић: Колико имамо удружења за малину у Ариљу и 
зашто доводимо удружења из Ивањице и дајемо им општински ауто да иду у 
Сурдулицу и исто је тај ауто био у Београду са тим удружењем из Ивањице. Зашто 
не укинемо удружења из Ариља и оснујемо удружења из Ивањице? До када више 
Драгиша Терзић да прича о малинама, зар нам није више доста протеста? Можемо 
ли ми да користимо општински ауто, када нам се дете разболи, до Београда, а не да 
идемо аутобусима? Ко је надлежан за амбуланте по селима? Доктори неће више 
долазити у Бреково, док се оно не очисти. Ту МЗ Бреково нема чак ни приступа.  
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Председник СО Драгиша Терзић - изриче опомену из чл. 109 Пословника 
одборнику Миленку Јовановићу, због добацивања из клупе.  
 
Одборник Милан Николић: Промовисано да се прави турска фабрика овде. У 
септембру председник Милош рекао да је опрема стигла у Београд, тражи се 
простор где да то сместе у Ариљу. После годину дана тај неће да дође, ако нема 
гаса. Јел он знао у почетку да нема гаса? Ето како ви обмањујете грађане Ариља. А 
где ће да праве фабрику, кад ће да је праве, кад ће да дође гас? Мићун је у неком 
органу Сигас-а. Урадите нешто.  
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Донаторско вече се прави са неким циљем,решава 
се неки проблем изградње, болести, помоћи... Разумели смо да се прави због бокс 
меча, можда грешим. Ако се прави због бокс меча, то је апсурд. Група грађана нема 
добро мишљење о бокс мечу, о тој врсти спорта. Он у овој малој средини није 
фаворизован. Питање певача никада нисмо постављали, већ питање количине 
средстава која су се трошила, дал наменски ил ненаменски. Ал да нам Мајске дане 
културе отвара бокс меч, онда смо ми у Ариљу културно посрнули много. Вероватно 
су приватници из Ариља давали донације. Ко ће да нађе донације за 
пољопривреднике, који неће имати да једу хлеба? Ова Скупштина треба да нађе та 
средства. Не бих желела да се деси неки инцидент по питању  националности и у 
ово време затегнутих националних односа.  
 
Одборник Владан Црнковић: Идеја за донаторско вече је изванредна у Ариљу, 
похвале председниче. Промоција Ариља на тој донаторској вечери је нешто 
дугорочно, што може значити за овај град и људе у њему. Честитам председнику на 
титули џентлмена године, коју је добио.  
 
Председник општине Милош Недељковић: Жене амбасадора не долазе у спортску 
халу, доћи ће у општину. Имају  тачна места која  ће обилазити. Долазе у општину, 
па у цркву, у Јасмил, у Митекс, у Дреновац, па на ручак. Изложићемо неке наше 
производе. Поносан сам на Гојка, који има фарму коза. Показали смо им неке 
снимке и они су одушевљени. Један човек је рекао да одмах може да потпише за 
две тоне сира. Желео бих да има много више тих фарми. Он човек путује на страну 
да би купио млеко, јер немамо довољно млека. Поред малина, треба форсирати и 
производњу стоке.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: Ауто који је ишао у Сурдулицу, ишао је Виламет 
спас из Ариља, Драган Богдановић и Драган Јојић, на позив Министарства 
пољопривреде. Били су на састанку у Ступчевићима и у Ивањици. Наш став је да 
изађемо у сусрет свим удружењима, ово је од општег интереса. Радна група је 
основана, где су укључени Министарство пољопривреде, Министарство 
унутрашњих послова, Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Раде са 
циљем доношења стратегије за производњу малина.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље  - информација.  

 
Тачка 5.  

Назив: Предлог Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље 

Известилац: Зоран Бараћ, директор ЈП ,,Рзав“ Ариље: Овом Одлуком усклађује се Оснивачки акт 
ЈП за водоснабдевање ,, Рзав“ Ариље са одредбама Закона о јавним предузећима и 
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Закона о локалној самоуправи, тако да јавно предузеће наставља са обављањем 
делатности на основу ове одлуке. ЈП за водоснабдевање ,, Рзав“ Ариље су основале 
општине на основу Одлуке о организовању јавног предузећа за водоснабдевање ,, 
Рзав“ Ариље, донете од стране Скупштина општина оснивача и то: Скупштине 
општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац, средствима оснивача и 
средствима Републике Србије и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
организовању ЈП ,, Рзав“ , коју су усвојиле Скупштине општине оснивача, којом је 
усклађено организовање ЈП за водоснабдевање ,, Рзав“ Ариље са одредбама Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Закона о 
локалној самоуправи. Поступајући по заузетом ставу са 6. седнице Координационог 
тела Система за водоснабдевање,, Рзав“ Ариље, одржане дана 22. октобра 2018. 
године, о неопходности обезбеђења начина заступљености свих оснивача у 
Надзорном одбору предузећа, чланови Координационог тела имајући у виду 
потребу да се обезбеди што праведнији и равноправнији третман свих оснивача су 
сагласно потписали Споразум о начину вршења функције члана Надзорног одбора у 
ЈП,, Рзав“ Ариље. Чланом 6. наведеног Споразума констатовано је да су ,, Чланови 
Координационог тела сагласни да се приступи усвајању предложеног текста 
оснивачког акта ,, Одлуке о оснивању ЈП за водоснабдевање ,, Рзав“ Ариље- у тексту 
како је то предложила Комисија образована од стране оснивача предузећа“. 
Председник Комисије оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом 
о јавним предузећима гдин Небојша Божанић, представник града Чачка, заједно са 
осталим члановима Комисије: испред општине Ариље Владимиром Савићем, 
испред општине Пожега Душком Ђорђевићем, испред општине Лучани Весном 
Милетић и испред општине Горњи Милановац Зораном Дрињаковићем, су 
усагласили и припремили коначни предлог овог акта који се прослеђује оснивачима 
на усвајање у истоветном тексту у складу са заузетим ставовима Комисије и 
интегрисаним елементима Споразума о начину вршења функције члана Надзорног 
одбора у ЈП ,, Рзав“ Ариље. 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Милан Николић: Овај акт се усаглашава са Законом о јавним 
предузећима. Надзорни одбор - Чачак има највише, њему је увек загарантовано 
председничко место, док су ове друге општине ротирајуће. Зашто Чачак мора увек 
да буде председник? Зашто се и ту мало не ротира?  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 20  гласова „ ЗА “,  0  гласова „ ПРОТИВ “, и са       
уздржана 2   одборника , од  присутних  22  одборника ,  усвојила Предлог Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. 

 
 
 
 
 
Тачка 6. и Тачка 7. и Тачка 8.  

Назив: Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину 
 
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 
Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период од 01. 01. 2019. до 31. 03. 
2019. године 
 
ЈКП „Дубоко“ Ужице, Прва измена и допуна Програма пословања за 2019. годину 

Известилац: Момир Миловановић, директор ЈКП ,, Дубоко „ Ужице: Управни одбор предузећа 
је усвојио Извештај о пословању ЈКП,, Дубоко“ Ужице за 2018. годину Одлуком од 
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23. 04. 2019. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у 
складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и 
Упутством. На основу члана 66. Закона о јавним предузећима, члана 19. Статута и 
члана 17. Пословника о раду, Управни одбор ЈКП Регионални центар за управљање 
отпадом  ,,Дубоко“ Ужице, на седници одржаној 23. 04. 2019. године, је разматрао 
Извештај о пословању предузећа за 2018. годину и донео Одлуку. Управни одбор 
усваја Извештај о пословању ЈКП ,, Дубоко“ Ужице за 2018. годину. У ЈКП,, Дубоко“ 
Ужице запослено је 84, од чега 21 жена и 63 мушкараца. На дан 31. 12. 2018. године 
75 запослена су на неодређено време, док је 9 запослено на одређено време. У току 
2018. године су запослена 2 лица, директор предузећа и возач. Ангажовано је 10 
лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 
месеца. Накнада за одлагање отпада је износила 2. 292, 00 динара по тони и сви 
оснивачи су дали сагласност на предложену накнаду. Не фактуришу се услуге 
депоновања физичким лицима. ЈКП ,, Дубоко“ Ужице није кредитно задужено. 
Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2018. години. Основни 
проблем у финансирању рада предузећа је ликвидност која се у наредном периоду 
може побољшати обезбеђењем средстава наплате (меница) од свих дужника. Као 
заштиту од ризика неопходно је наставити започете радове на стабилизацији и 
проширењу тела депоније. Саставни део Извештаја о пословању ЈКП,, Дубоко“ 
Ужице за 2018. годину је мишљење независног ревизора. 
 
На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП ,, 
Дубоко“ Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а 
својим камионима отпад допремају ЈКП ,, Биоктош“ Ужице, ЈКП ,, Комуналац“ 
Лучани и ЈКП ,, Елан“ Косјерић. Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према 
инструкцијама везаним за стабилност постојећег тела депоније. На дан 31. марта 
2019. године процењена ангажована кубатура тела депоније је око 455. 000 м3. 
Новчана средства су реализована у већем износу од планираног, због 
нереализованих планираних инвестиција. ЈКП ,, Дубоко“ Ужице редовно одржава 
текућу ликвидност. ЈКП ,,Дубоко“ Ужице није кредитно задужено. Укупан број 
запослених  на дан 31. 03. 2019. године је 85 запослена, од чега на неодређено 
време 75 запослених, 9 запослених на одређено време и 1 лице ангажовано по 
основу уговора о привременим и повременим пословима. Један запослени је  
именован на јавну функцију,  због чега му радни однос мирује до престанка 
мандата. Цена депоновања је 2. 292, 00 динара. Примењује се од 01. 01. 2018. 
године. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 8. 694. 
546 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, 
што је један од разлога за исказивање пословног губитка. У току је усаглашавање 
мера за смањење губитка са оснивачима предузећа. Пословање у посматраном 
периоду се одвијало у оквирима планираних активности. Из извештаја о пословању 
се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа. 
 
Повећане количине помешаног комуналног отпада са територије општине Ивањица, 
процењене након усвајања Програма пословања за 2019. годину условиле су 
повећање планираних прихода од депоновања у укупном износу од 4. 125. 600, 00 
динара. Нова систематизација радних места и организациона шема предузећа је 
утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП ,, 
Дубоко“ Ужице и почела је да се примењује од 01. 02. 2019. године. Према новој 
организацији послова укинуто је неколико радних места. Радна места у центру за 
селекцију подлежу обавезним периодичним лекарским прегледима. Један број 
запослених је на дужем боловању и сасвим је извесно да предузеће неће моћи да 
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им на основу преостале радне способности понуди одговарајуће послове. Поступак 
распоређивања запослених према важећем акту о организацији и систематизацији 
се између осталог може завршити и утврђивањем конкретног запосленог као 
технолошког вишка, у ком случају му према одредбама члана 158. Закона о раду 
припада право на одговарајућу отпремнину. Средства за ове намене нису 
планирана у већ усвојеном Програму пословања ЈКП ,, Дубоко“ Ужице за 2019. 
годину, па је урађена Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП ,, Дубоко“ 
Ужице за 2019. годину. Наведене чињенице условиле су корекције у табели 13. План 
расхода по наменама за 2019. годину у оквиру групе конта 52 тако што је планирана 
нова позиција трошкова отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду у 
износу од 1. 250. 000, 00 динара. Предложеним изменама Програма пословања ЈКП 
,,Дубоко“ за 2019. годину планирани финансијски резултат је промењен, тако да 
уместо планираног губитка, предузеће планира добит у износу од 1. 564. 121, 00 
динара. Планирана добит биће распоређена у складу са законским прописима. 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Зоран Мићовић: Испред нас је делегиран Милан Ненадић, да прати рад у 
ЈКП ,, Дубоко“. Стална едукација је потребна. Када је општи интерес у питању, 
морамо заједно учествовати. Подржавам ово.  
 
Одборница Вишња Сурла Крупниковић: Поменули сте технолошки вишак, од 
неколико радника и да СО треба о томе да одлучује. Како, зашто, под којим 
условима, да нам мало појасните.  
 
Одборник Владе Исаиловић: Тешко је водити оволики систем. Колико само треба 
времена директору, да обиђе осниваче. Морају да функционишу начела сталности, 
јавности, свести да би све ваљало. Недостају нам две парцеле у Ариљу. Једна 
парцела за кабасти материјал и за грађевински материјал и шут. Стакло се не 
скупља нигде.  
 
Момир Миловановић, директор ЈКП ,, Дубоко“: План пословања усваја СО. Имамо 
9 оснивача, свака треба да усвоји. Свака промена Програма пословања иде на СО. 
Ми само можемо прихватити амбалажно стакло, за које имамо дозволу. Ариље ће 
следеће седмице добити контејнер од 9 кубика, где ће моћи стакло да прикупљају. 
За сваки контејнер прикупљеног стакла, ЈКП ,, Зелен“-и биће умањен рачун за 1815 
динара по тони. Локална самоуправа мора да обезбеди депонију за шут и 
индустријски материјал, са свим оним дозволама. Индустријски отпад не можемо 
да прихватимо, није комунални.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је, са 19  гласова „ ЗА “, са  0  гласова  „ ПРОТИВ “, и        
уздржана  4  одборника , од  присутних  23  одборника,  усвојила  Извештај о 
пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину.  
 
 
Скупштина општине Ариље је , са 19  гласова „ ЗА “, са  0  гласова  „ ПРОТИВ “, и        
уздржана 2    одборника , од  присутног  21 одборника,  усвојила  Извештај о 
степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 
пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период од 01. 01. 2019. до 31. 03. 2019. године.  
 
Скупштина општине Ариље је , са 20  гласова „ ЗА “, са 0   гласова  „ ПРОТИВ “, и        
уздржана 3 одборника , од  присутна 23  одборника,  усвојила  ЈКП „Дубоко“ 
Ужице, Прва измена и допуна Програма пословања за 2019. годину.  
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Тачка 9. и Тачка 10.  

Назив: Извештај о раду са финансијским извештајем ЈКП „Зелен“ Ариље за 2018. годину 
 
Одлука о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2018. 
годину ЈКП „Зелен“ Ариље 

Известилац: Милијанко Митровић, директор ЈКП ,,Зелен“ Ариље 
 Ната Николић, финансијски руководилац у ЈКП ,, Зелен“ Ариље 
 
Милијанко Митровић, директор ЈКП ,,Зелен“ Ариље: Снабдевање грађана водом 
било је редовно током целе године, изузев периода када је долазило до кварова на 
цевоводима и опреми.Квалитет воде градског, водоводног система контролише 
Завод за јавно здравље Ужице. У циљу смањења губитка воде у мрежи, радило се и 
у овом периоду на елиминисању паушалних потрошача, заменом неисправних 
водомера, вентила и отклањањем кварова. Први пут је у оквиру реконструкција 
водовода и канализације у улици Милоша Глишића, урађена кишна канализација 
независно од фекалне. У оквиру своје техничке оспособљености, вршили смо 
чишћење сливника, ригола и шахти од механичке нечистоће и ризле. 
Новонабављени камион је убрзао и појефтинио решавање канализационих 
проблема у Ариљу, јер се до сада за то морао чекати долазак сличног возила из 
Лучана, Сјенице, Пожеге. Сва моторна возила која поседујемо су у радном и 
технички исправном стању, редовно се сервисирају и одржавају. У 2018. години 
одрађено је 98 ископа рака и сахрањивања, израђено је 54 гробна места. Извршени 
су превози у граду и 2 превоза ван града, капела је била закупљена укупно 77 дана. 
На простору  сточне пијаце одржана су три сточна вашара.Постојећи простор сточне 
пијаце и даље није регистрован као сточна пијаца или догон. Све количине 
комуналног отпада  који се сакупи из града, приградских насеља и села која су 
обухваћена овом врстом услуге, ЈКП ,, Зелен“ предаје Регионалној депонији 
,,Дубоко“.  
 
Добит у износу од 1. 225. 910, 99 динара исказана у Финансијском извештају ЈКП 
,,Зелен“  Ариље за 2018.  годину, да се евидентира као нераспоређена добит. 
Предлог ка Скупштини општини Ариље да да сагласност на Одлуку о расподели 
добити. 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Зоран Мићовић: Рад је побољшан кад је у питању водоснабдевање. 
Чујем да вам одлази Раде Јовичић, похвалите га,  одговорно се понашао. Морате 
град да држите чисто, уређене паркове, склањање смећа. Дајте да решимо питање 
кабастог материјала.  
 
Одборница Вишња Сурла Крупниковић: Везано за услугу одвожења смећа, постоје 
домаћинства са једним или два члана, а релативно великом квадратуром куће, па се 
жале да су им велики трошкови за то, да врло мало смећа праве, па како то може да 
се реши, да се не плаћа више него што се произведе отпада.  
 
Одборница Ивана Бркић: Проблеми које наводите се преносе из године у годину у 
Програму не решавају се. Свега је 8 % отпада који се рециклира од пластике. Постоје 
одређени помаци у изношењу смећа. У 2017. години је ископана 61 рака, а у 2018. 
години 98 рака. 37 више људи  је умрло нажалост. Просек је био једна сахрана 
недељно. Остали непословни расходи планирани су на 4. 300. 000 динара, 
реализованоје 18. 200. 000 динара. А образлагајући ових 18. 200. 000 динара, 
наводите као директан отпис потраживања по судским пресудама и Одлукама 
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Надзорног одбора, за 2018. годину износи 2. 000. 000 динара, од тога ФК Будућност 
Ариље у износу од 1. 000. 000 динара. Да ли постоји неко домаћинство коме сте 
отписали дуг? Како може да локална самоуправа буде једна од већих дужника, да 
не плаћа рачуне? Локална самоуправа Ариље дужна је око 900. 000 динара. Веома 
су велики трошкови одржавања опреме, око 4. 000. 000 динара. Овде се појављује и 
не појављује приход од паркинг сервиса. Велика срамота што локална самоуправа 
није успела да организује функционисање паркинг сервиса. Преко пута општине, 
уместо паркинга, стоје жардињере. Ариље мора да има паркинг, који ће се 
наплаћивати. Купите ,,паука“ једног.  
 
Одборник Милан Николић: Све ово што се догађа, заснива се на ценама, а цене су 
велике и за грађане и за привреду. За воду, од привреде 11. 000. 000 динара, од 
грађана 29. 000. 000 динара прихода. 5. 000 корисника физичких лица има, а 682 су 
корисници привредници. Та разлика је не сразмерна у приходу, јер је цена за 
привреду доста већа. Закон о комуналним делатностима каже - не постојање 
разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика 
заснива на различитим трошковима обезбеђења комуналне услуге. Отписали сте ФК 
Будућност 1. 090. 000 динара, то је Надзорни одбор урадио, међутим ФК Будућност 
остаде да дугује на крају године 980. 000 динара. Јесте ли некоме од грађана 
отписали дуг  или у привреди? Нови намет на бројило је исто кршење закона, 
планирате 3. 000. 000 динара, отимањем од грађана 50 динара по водомеру. 
Узимате новац од грађана, кроз разне дажбине, само да би обезбедили приход. За 
адаптацију камиона за чишћење снега дали сте 2. 700. 000 динара. Волео бих да ми 
доставите пратећу документацију о томе, ко је конкурисао, шта је урађено, ко је 
урадио. Ова сума је доста велика.  
 
Одборница Бранислава Ћирковић: Колики су губици воде кроз мрежу и када ће се 
нешто урадити, да се то смањи? Трошкови транспортних услуга су планирани 15. 000 
динара, а остварене 22. 840 динара, а у образложењу пише да су то услуге брзе 
поште. Следеће, трошкови ПТТ услуга, планирано 430. 000 динара, а остварена 701. 
516 динара, а у образложењу каже да су то трошкови фиксне и мобилне телефоније 
и трошкови слања поште. Ви нама не шаљете рачуне. Да ми се разложе трошкови 
фиксне и мобилне телефоније и слања поште. Ненаплаћена потраживања у 2017. 
години су била 48.  860. 000 динара, а 2018.  године су 52.  361. 455 динара. Како 
можете да имате добит, кад имате 52. 000. 000 динара ненаплаћених потраживања? 
Општинска управа дугује 945. 000 динара. Плаћања су у року од 45 дана. Испада да 
Општинска управа дугује 78. 000 динара месечно, односно 1575 м3 воде. Пролетер 
вам дугује 1. 000. 000 динара. ФК Будућност 986. 000 динара, уз још 1. 000. 000 
динара отписаних. Приватна фирма 877. 000 динара, друга приватна фирма 812. 000 
динара. За шта постоје извршитељи? Шта то значи ненаплаћена потраживања, 
отпишите их, ако не можете да их наплатите? Зашто нема организовано, да се на 
позив добије приколица за шут, када креће оно пролећно распремање? 7 година не 
може да се одвоји место за такав отпад. Једино што вам добро функционише, то је 
гробље. Не знам да ли још увек наплаћујете улазак погребног возила у гробље, а ја 
сам то доживела.  
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Проблем су шахте према Груди, поред Рзава, које 
су пуне ризле и камења. То је апел грађана, да изађете са екипама на терен. Када не 
бисте трпели притисак политичке власти, можда бисте боље функционисали. 
Ненаплаћена потраживања се не траже по буразерском односу, који је модел 
функционисања целе државе, исто и општине Ариље. Завезане су вам руке и шта 
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вам се каже, тако радите. Радници у окружењу, Ивањици и Пожеги, имају 30 % до 
40 % веће плате него ваше, то су ваше колеге. У смислу побољшања њихових плата, 
директоре, треба у том правцу да иде ваша политика.  За путне трошкове једино сте 
ви доставили комплетан извештај. Од негативног притиска над овом фирмом, не 
може вам бити добро. Ми смо се борили против паркинга, као нечега где треба да 
се угурају политички незапослени људи.  
 
Одборница Младена Алексић: Борови на Рудинама, који су око водозахвата  
посечени, сметали су, за шта је искоришћена  та грађа, ко је искористио и чије је то 
власништво? Ненаплаћена потраживања - да ли ЈКП ,,Зелен“ стварно има добит или 
губитак? Ако је фактурисано грађанима 71. 000. 000 динара у 2018. години, а 
ненаплаћено је 36. 000. 000 динара, да ли то значи да половина грађана не плаћа 
воду? То значи да су то јако стара потраживања. Две године максимално трају 
потраживања, иза тога застаревају. Нисмо у добити, ако је то ненаплаћено. Са којим 
правом отписујемо дуг ФК Будућност и то директно утиче на смањење добити ЈКП  
,,Зелен“. Не видим да је један једини динар отписан некој сиромашној породици, 
грађанима. Анализирајући Извештај, ЈКП ,, Зелен“ је далеко од добити, јер ова 
цифра од 52. 000. 000 динара говори да је он у великој дубиози. Колико је 
застарелог потраживања од ових 52. 000. 000 динара, како бисмо знали колика је 
добит? 
 
Одборник Драгољуб Ђунисијевић: Велики су проблеми са којима се сусрећете у 
раду. У Улици 7. јула имамо трасу на којој су шахте, реконструкцијом те улице, 
зацевљен је поток који је био крај пута, да ли је могуће и која би оријентациона 
цена била да се шахте направе на испустима и да ли је то у вашем програму рада 
могуће реализовати, наравно ту би ишло и о трошку МЗ? 
 
Одборница Бранислава Ћирковић: Када ће бити очишћена кишна канализација по 
Погледи, јер ће нас поплавити, од оне силне ризле, прва киша која падне? 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Постоји ли могућност да се улица Слободана 
Пенезића опере једном од ризле и од наноса после зиме, сада? 
 
Одборник Милан Николић: Маса њих има 300 м2 кућу, плаћа изношење смећа по 
квадрату, а живи њих двоје. Привреда до 800 м2 плаћа по квадратури, а ови преко 
800 м2 плаћају по уговору на изношену количину. Тражим да се и за привреднике 
до 800 м2 и з грађане предузме и нађе неки модус да се тако не плаћа. Или 
смањите цену, направите попис, смањите квадратуру. Најправедније би било по 
количини.  
 
Милијанко Митровић, директор ЈКП ,,Зелен“ Ариље: Грађевински материјал - 
разматрали смо за неку локацију, било је говора на постојећој депонији, које немају 
никаквог основа. Покушаћемо да нађемо неку локацију и да је оградимо, да се ту 
депонује грађевински шут. Први смо кренули са примарном селекцијом и резултати 
су запажени, али нису на нивоу на којем требају да буду. Имамо приватног 
оператера у Ариљу ECO GREEN сервис, који скупља отпад, нама остаје мало. Падамо 
са просеком сепарисаног отпада, јер њихово сакупљање отпада не улази у то стање, 
немамо тачан проценат. Део фирми нам је платило дуг, као и општина. Одношење 
смећа се обрачунава по квадратури, а ако би ишли по количини, треба нам опрема,  
канте са бар- кодовима који се очитавају. Цене воде - законски постоји да се цене 
изједначе, једино је Ужице изједначило цене домаћинстава и цене привреде, на 
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нивоу цене привреде. Губици воде се решавају опремом, радимо студију 
изводљивости стања у водоводној мрежи, аплицираћемо преко Канцеларије за 
јавна улагања, да добијемо средства да изменимо азбестцементне мреже. Имамо 
пројекат даљинског управљања, који је у фази да треба да се реализује. Шахте на 
Груди - наредне седмице почињемо са чишћењем ових сливних решетки, користећи 
специјално возило woma. Улица Виктора Зевника - део је урађен, по програму 
Четвртог одељења и део ћемо накнадно урадити по налогу. У Улици 7. јула имамо 
проблема, где изливањем једног дела потока директно вода улази преко сливних 
решетака у наш канализациони систем и та канализација је већ 2/3 у шљунку. Тај 
проблем треба да решавамо. Посечени борови - примедбе од грађана, угрожавали 
стамбени објекат, а жиле су угрожавале наш фундамент резервоара. Трупци су на 
тој локацији, имали смо примедбе због међе, па смо у процедури да изведемо 
геометра. Борови су имовина комуналног предузећа. Адаптација камиона - купљен 
је нов ротациони посипач од 6 м3 и уграђен на тај адаптирани камион.  
 
Ната Николић, финансијски руководилац у ЈКП ,, Зелен“ Ариље: Што се тиче ПТТ 
трошкова, у цифру су ушли задужења радника по утрошеним разговорима у току 
месеца. Сви радници имају службене телефоне, имају ограничен лимит, који могу 
да потроше, то је 500 динара. Сви који пређу тај лимит, њима се то обуставља од 
зараде и иде у другу позицију биланса стања, у друга потраживања. Ми смо 
предузеће које има ограничене и контролисане зараде. Дуг Општинске управе за 
комуналне услуге за смеће и воду, месечно је око 40. 000 динара, а овај дуг се 
односи на зимско чишћење града. Ту постоји валутни рок од 45 дана. Наш највећи 
потрошач је Станић доо, са просеком месечно око 200. 000 динара. Финансијски 
резултат се добија када се упореде приходи и расходи у текућој години. У 
расходовну страну је ушао отпис дуга ФК Будућност. Потраживања - свакодневно 
вршимо искључења, утужења и привреде и грађана и у потраживања је ушао 12. 
месец. Потраживања грађана за 12. месец су око 6. 100. 000 динара, а привреде око 
3. 030. 000 динара.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 16   гласова „ ЗА “, са 5   гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржана 4  одборника ,  од  присутних  25   одборника ,  усвојила Извештај о раду 
са финансијским извештајем ЈКП „Зелен“ Ариље за 2018. годину.  
 
Скупштина општине Ариље је , са 16   гласова „ ЗА “, са 5   гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржана 4  одборника ,  од  присутних  25   одборника ,  усвојила Одлуку о 
расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2018. годину ЈКП 
„Зелен“ Ариље.  

 
Тачка  11. и Тачка 12.  

Назив: Извештај о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад Ариље за 
2018. годину 
 
Програм рада са Финансијским планом Центра за социјални рад Ариље за 2019. 
годину 

Известилац: Вукана Савовић, директор Центра за социјални рад Ариље: За смештај у 
установама за социјалну заштиту је повећан број захтева. 19. захтева је било за 
смештај у дом. 10, 11 захтева је реализовано. Насиље у породици- повећан број 
пријава. Имамо недостатак стручних радника који би радили на пружању помоћи 
жртвама породичног насиља. Oве две категорије - смештај у дом и насиље у 
породици су најизраженије у 2018. години. Повећан број захтева који се 
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финансирају по Општинској Одлуци. Укупан број корисника новчане социјалне 
помоћи је током године варирао, право је користило 96 породица са 190 
чланова.Евидентирано је 312 захтева за једнократне новчане помоћи, које се 
финансирају из буџета Општине, од чега је у 2019. годину пренето нерешених 12 
захтева. Решавано је и о 9 захтева, који су пренети из 2017. године.  
 
Најпотребнији програми за едукацију радника у наредном периоду су: рад са 
жртвама насиља у породици, обука правника у Центрима за социјални рад за судску 
заштиту и остваривање права детета, превенција насиља над старијим особама, 
Центар за социјални рад у примени Закона о спречавању насиља у породици, 
превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној заштити, 
примена старатељства у Центрима за социјални рад-улога обавезе и одговорности 
водитеља случаја и правника, рад са децом и младима у сукобу са законом, 
реализација васпитних мера са малолетним лицима, интервенција Центра за 
социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Ивана Бркић: Ево га приоритет. Ако је Република донела решење да је 
Центру потребно 8 запослених за послове јавних овлашћења, стручних радника, ако 
Република даје дохотке за њихов рад, због чега из године у годину наилазимо на 
исте проблеме? Немају довољан број радника, шири им се област деловања, 
усложњавају им се проблеми. Имамо злостављане деце, гладне деце, имамо 
злостављаних старијих особа, што чини ми се раније није било. Држава није 
обезбедила да на адекватан начин задовољавате потребе грађана. И даље немате 
рампе за приступ својим корисницима. Јесу ли нам приоритети људи и њихов 
живот? Шта се дешава са корисницима услуга са сметњама у развоју, који су 
завршили школу и шта се касније дешава са њима? Ко њима помаже да се запосле? 
5, 3 % становништва у Ариљу су корисници услуга ове установе.  
 
Вукана Савовић, директор Центра за социјални рад Ариље: Решењем 
Министарства је одобрено 8 запослених радника, Уредбом о максималном броју 
запослених и тих 8 је спуштено на 7 запослених радника. Већ 2 године је та Уредба 
на снази и тих 7 радника. Тражене су сагласности за послове јавних овлашћења. 
Нисмо имали приговора у раду и увек све достављамо на време, па можда правдају 
тиме. Бавимо се и онима који немају основна средства за егзистенцију, породичним 
насиљем, са проблемима деце, са децом у сметњама у развоју, проблемом 
старатељства, насиља... Број корисника ће свакако да расте. Делатност Центра је 
таква да и корисник заједно са стручним радницима треба да донесе одлуке. 
Велика одговорност је на стручним радницима, а незадовољства се углавном 
јављају када су материјална давања у питању. Ми само одлучујемо о давањима на 
основу Одлуке, а сва остала давања, цене смештаја, право на социјалну помоћ, туђу 
негу, ту не одлучујемо, то прописује држава. Имамо захтев општини за једног 
радника који ће радити у Центру, на пословима права и услуга, који се финансирају 
са локалног нивоа. Рампе за инвалиде - она сама као таква не би значила ништа, јер 
је зграда спратна, добили смо је на коришћење од општине. Ту се отвара питање 
постављања лифтова. Корисници са сметњама у развоју, који су завршили 
школовање - некада су имале радионице за запошљавање, постоји законска 
обавеза за све послодавце да запосле та лица, у зависности од величине фирме. Не 
постоји могућност подршке Центра. Ми не можемо радити послове локалне 
самоуправе, послове права и услуга, као што је лични пратилац, саветовалиште, 
клуб за особе са инвалидитетом.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је ,са 29  гласова „ ЗА “,  са  0  гласoва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 0  одборника ,  од  присутних 29    одборника ,  усвојила  Извештај о 
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раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад Ариље за 2018. 
годину.  
 
Скупштина општине Ариље је ,са 29  гласова „ ЗА “,  са 0   гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 0  одборника ,  од  присутних 29    одборника ,  усвојила  Програм рада 
са Финансијским планом Центра за социјални рад Ариље за 2019. годину.  

 
Тачка  13.  

Назив: Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за територију општине Ариље за 2019. годину 

Известилац: Светлана Марковић, председник Комисије за израду Годишњег програма за 
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини: 
29. 03. 2019. године коначна верзија Програма је упућена, добили смо сагласност нa 
Годишњи програм. Постоје 22 катастарске општине на територији Ариља. 780 
хектара земљишта се налази у државној својини. Подељено је на њиве, пашњаке, 
ливаде и воћњаке. Комисија наставља рад на терену. Даље ћемо радити на 
решавању проблема бесправног коришћења државног пољопривредног  
земљишта. 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Звонко Петровић: Рок за усвајање је 30. март. Имали смо седницу СО 29. 
марта, када је била на Дневном реду иста ова тачка, чекала се наводно сагласност 
Министарства која није стигла, па је то скинуто са Дневног реда. У допису који је 
потписао Бранко Лазић, каже да је општина упутила захтев 4. априла за давање 
сагласности. После истека рокова, значи. Нисмо ни могли да добијемо сагласност у 
марту, кад није ни тражена.  
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Извештај је немогуће прочитати, овакав какав је 
добијен. Општина нема капацитет да се бави свим питањима сегмената битних за 
живот грађана Ариља. Ово је показатељ да смо ми овде слагани по ко зна који пут.  
 
Светлана Марковић, председник Комисије за израду Годишњег програма за 
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини: 
Рок јесте био 30. март. 29. марта је у Министарство послата коначна верзија и 
обећали су да ће нам у току дана дати повратну информацију, да би ми стигли на СО 
29. марта. Међутим, то се није догодило. Ове године се каснило због разговора са 
Турцима и парцелама на Груди, које су обухваћене овим Програмом, па се чекало 
да се види шта ће се ту догодити. 
 
Бранко Вукајловић, заменик председника општине: Три, четири пута су нам 
враћали Програм на исправке и дораде. Ове године се то ради по новим табелама. 
Била је нека примедба да се исправе неке ствари у вези лицитација. Стављена је на 
тај датум коначна верзија, која је добила сагласност. Та верзија од 29. марта није 
добила сагласност, јер је имала примедбу да се нешто исправи.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 23 гласа  „ ЗА “ , са 0 гласова  „ ПРОТИВ “ , и    
уздржана  3  одборника , од  присутних 26  одборника ,  усвојила Предлог 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
за територију општине Ариље за 2019. годину.  

 
Тачка 14.  

Назив: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Ариљe 



 

 29 

Известилац: Слободанка Жунић, начелник Одељења за општу управу, скупштинске и 
заједничке послове: Мењају се и додају неки чланови Одлуке. Општинска управа 
доставља Извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 
поверених послова, Председнику општине и Општинском већу, по потреби, а 
најмање једном годишње. Затим, за начелника Општинске управе- стечено високо 
образовање из научне области правне струке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова,најмање 5 година радног искуства у струци и положен државни стручни 
испит за рад у органима државне управе. Начелник за свој рад и рад Општинске 
управе одговара Општинском већу. О изузећу начелника Општинске управе решава 
Општинско веће. О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник. 

Учесници у 
расправи: 

 Одборница Бранислава Ћирковић: Да ми се појасни коме Општинска управа може 
да наложи, изда мандатну казну? У члану 6. пише , над коме се врши тај управни 
надзор? 
 
Слободанка Жунић, начелник Одељења за општу управу, скупштинске и 
заједничке послове: Законом о локалној самоуправи и Статутом, је нова 
надлежност,  ово што је наведено у предлогу, 6 тачака. Извршено је усаглашавање.  
 
Ружица Николић Василић, заменик начелника Општинске управе: Ове нове 
надлежности Општинске управе у вршењу управног надзора се односе на 
целокупну надлежност Општинске управе. Инспекцијама се може поднети пријава 
за учињено кривично дело, преступ, управо се мисли на проширење надлежности 
Општинске управе.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је ,  са 21 гласом  „ ЗА “, са 0 гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 6  одборника , од  присутних 27    одборника ,  усвојила  Предлог 
Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Ариљe.  

 
Тачка 15. 

Назив: Предлог Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији општине Ариље 

Известилац: Вукић Миливојевић, начелник Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне 
пројекте: Овом Одлуком се одређују аутобуска стајалишта, за линијски превоз 
путника, на територији општине Ариље. Аутобуско стајалиште се обележава 
прописаном саобраћајном сигнализацијом. Одређена су аутобуска стајалишта за 
релације Ариље - Бјелуша, Ариље - Висока и Ариље - Вироштак. Послове изградње и 
одржавања аутобуских стајалишта на општинским путевима и улицама обавља 
општина Ариље, а на државном путу изграђују се уз сагласност управљача пута на 
предлог општине или превозника који обавља линијски превоз путника. Називи 
аутобуских стајалишта су већ устаљени и препознатљиви у народу, као такви су 
задржани у Одлуци. 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Драгољуб Ђунисијевић: Дешавало се да до Пожеге кошта карта 100 
динара, а из Пожеге 150 динара до Ариља, после моје примедбе ове, усклађен је 
ценовник. На нека стајалишта стану, а крај неких само прођу, у зависности кад виде 
колико има путника. Морају да поштују и ову Одлуку. Услуге превозника морају 
бити квалитетне и одговорне.  
 
Одборник Милан Николић: Овде се позива на Закон о друмском саобраћају, који је 
ступио на снагу 2015. године. Шта се чекало до сада? Ариље нема аутобуску 
станицу. Оно личи на неко стајалиште, које треба још и да се уреди, да се обележи. 
Доле је заузимање општинског земљишта, продаје се поврће. Ово вам је вероватно 
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иницирано око судских поступака.  
 
Одборник Миленко Јовановић: Видим има линија Ариље - Бјелуша и Ариље - 
Висока. Јел ово нека грешка или је преписано од раније,  јер аутобус задњих 6, 7 
година на пола станица не стаје више?  
 
Одборница Младена Алексић: Нема везе што нема аутобуса, важно је да има 
аутобуских стајалишта, људи могу и пешке.  
 
Вукић Миливојевић, начелник Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне 
пројекте: Овом Одлуком се одређују стајалишта, а не превоз, интерес транспортних 
превозника. По Закону о превозу путника, постоје три превоза: градски, 
међуградски и линијски. Ово је за линијски. Ми смо пописали сва аутобуска 
стајалишта, а хоће ли неко вршити превоз, то је питање других Одлука. Општина 
одржава стајалишта, а превозник је дужан да истакне возни ред.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 17  гласова  „ ЗА “ , са   0 гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  10 одборника ,  од  присутних 27    одборника ,  усвојила Предлог 
Одлуке о аутобуским стајалиштима на територији општине Ариље.  

 
Тачка 16. 

Назив: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, 
пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље 

Известилац: Вукић Миливојевић, начелник Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне 
пројекте; 
 
 Ружица Николић Василић, заменик начелника Општинске управе - Члан 5 Одлуке- 
допуњује се чл. 21 Одлуке тако да после става 3. се додаје нови став који гласи: 
,,Корисници услуга  - сва физичка и правна лица, на име трошкова одржавања 
водоводног прикључка плаћају износ од 50 динара“.  

Учесници у 
расправи: 

Одборник Милан Николић: Треба да се зна колико има водовода на нашем 
простору и изворишта. Треба да се пренесе у јавни систем. Тражио сам да се оно са 
2м3 укине. Сад се појављујете са накнадом од 50 динара по сваком водомеру за 
одржавање водоводног прикључка. Водоводни прикључак са водомером припада 
инфраструктури водоснабдевања, то је по закону. Код нас пише да то врши давалац 
услуга. Главни мерни инструмент представља саставни део комуналне 
инфраструктуре, а набавка мерног инструмента врши се из надокнаде за прикључак, 
који плаћа инвеститор, односно власник непокретности. Поново стављате намет, а 
пре неколико месеци сте укинули накнаду за 2м3. Амандман - да се укине плаћање 
одржавања водомера у износу од 50 динара.  
 
Одборник Владе Исаиловић: ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ - Ја не могу да гласам, 50 
динара месечно, то је око 3. 000. 000 динара  годишње намета. Укинули сте, па сте 
поново вратили. Ризик је управљати водама, вода када дође са Рзава, показује хлор. 
Врше се испитивања ваља ли вода или не. Подржавам Милана, нити могу да 
плаћам, нити желим овај намет. Шта сад покривамо овим, који дуг? 
 
Одборница Бранислава Ћирковић: Предлажем да се чл. 5 брише из ове Одлуке, јер 
када се плати прикључак и водомер, платило се и одржавање. Ово је безобразлук. 
Нека ЈКП ,,Зелен“ на други начин среди своје пословање, а не преко нас и наших 
леђа.  
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Одборник Звонко Петровић: Амандман - да се укине плаћање одржавања 
водомера у износу од 50 динара. Да се брише чл. 5 Одлуке. Око 3. 000. 000 динара, 
то је 5 % потраживања која нису наплаћена. Ова 2. 700. 000 динара представља дуг 
ФК Будућност.  
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Зашто вређате све нас редовне измириоце дугова? 
Једном сте укинули, сад поново намећете. Узимали сте нам паре из џепа. Ово је 
безобразлук.  
 
Одборница Младена Алексић: Мислим да ову Одлуку треба скинути са Дневног 
реда. Која ми то имамо уређена изворишта са 50 корисника, а да су јавна? Уместо 
2м3 воде, добили смо сад практично 3м3 воде. То је срамота, покривамо нерад и 
неорганизованост ЈКП ,, Зелен“.  
 
Бранко Вукајловић, заменик председника општине: Предлог Већа је да се ова 
Одлука усвоји у овом облику у ком јесте. ЈКП ,, Зелен“ ће прећи на слање рачуна 
преко поште и имаће неки трошак од 28 динара по сваком рачуну.  
 
Гласање - амандмани одборника Милана Николића и Звонка Петровића - да се 
укине плаћање одржавања водомера у износу од 50 динара. Да се брише чл. 5 
Одлуке -  за 11, против 17, уздржаних 0.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19  гласова  „ ЗА “ , са 0  гласова  „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 0 одборника ,  од  присутних 19    одборника ,  усвојила Предлог 
Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и 
одвођењу отпадних вода општине Ариље.  

 
Одборник Милан Николић - по Пословнику, чл. 87 - До 30 минута пауза, када нема кворума. Ако и 
након тога нема кворума, седница се одлаже.  
Гласање - за 8, против 19, уздржаних 0 одборника.  
 
Тачка 17. 

Назив: Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта 

Известилац: Бранко Михајловић, саветник за финансијске послове Месних заједница и 
контролу финансијске документације: Мења се члан 6. Одлуке. За одређивање 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се зоне: I зона, II зона, III 
зона и  IV зона. У осталим деловима Одлука остаје неизмењена и на снази. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Ирена Мијаиловић: Шта добијамо ми који смо грађани друге 
грађевинске зоне, пошто нам нису мали порези које плаћамо? Имамо улицу, друга 
зона, која се не пере ниједном током године, врзину свуда до прилазу наших кућа. 
Коју повластицу имамо? 
 
Бранко Михајловић, саветник за финансијске послове Месних заједница и 
контролу финансијске документације: Општина је дужна да обезбеди приступ 
водоводним и канализационим мрежама. Одлуком је прецизирано.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19  гласова  „ ЗА “ , са 4   гласа „ ПРОТИВ “ , и    
уздржана 4  одборника ,  од  присутних 27 одборника ,  усвојила Предлог Одлуке о 
измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  
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Тачка 18.  

Назив: Предлог Одлуке о измени Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу из буџета општине Ариље 

Известилац: Слободанка Жунић, начелник Одељења за општу управу, скупштинске и 
заједничке послове: У Одлуци о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу из буџета општине Ариље у члану 2. став 1. мења се тачка 3 и 
гласи: ,,Да жена у моменту подношења захтева није старија од 45 година“. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Ирена Мијаиловић: Да ли је дошло до измене чланова Комисије, које 
сам предложила?  
 
Бранко Вукајловић, заменик председника општине: Није никакав проблем да се 
Комисија промени или прошири са члановима, само дајте предлог, било ко из 
опозиције. Право на једног кандидата.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 25  гласова  „ ЗА “ , са 0  гласова „ ПРОТИВ “ , и    

уздржана 2  одборника ,  од  присутних 27  одборника ,  усвојила Предлог 
Одлуке о измени Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу из буџета општине Ариље.  

 
 
Тачка 19.  

Назив: Предлог Допуне Локалног антикорупцијског плана за општину Ариље 

Известилац: Ружица Николић Василић, заменик начелника Општинске управе: У области 17. 
Обезбеђивање правних институционалних, организационих и техничких 
претпоставки за координацију и праћење примене ЛАП - а, у мери 17. 1. 2. под 
тачком 2. после става 1. , додаје се нови став, који гласи: јавни конкурс се расписује 
за период од минимум 30 дана, објављује на огласној табли Општинске управе, 
објављује на интернет страници Општине, објављује на локалним медијима, 
објављује путем плаката на огласним таблама у граду. Уколико се на два јавна 
конкурса узастопно расписана на горе описан начин, не пријави ниједан кандидат 
или ако путем оваква два конкурса не буде изабран ниједан од пријављених 
кандидата или буде изабран недовољан број чланова тела за праћење спровођења 
ЛАП - а, Комисија за спровођење јавног конкурса предлаже избор привремених 
чланова тела за праћење спровођења ЛАП - а у пуном саставу или као допуну до 
пуног састава, на период од годину дана. Привремени чланови се бирају међу 
лицима запосленим у органима јавне власти који имају седиште у општини Ариље, 
али који нису органи Општине,  и то: лицима овлашћеним за пријем информације и 
вођење поступка у вези са узбуњивањем у складу са чланом 14. став 5. Закона о 
заштити узбуњивача, лицима овлашћеним за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја и лицима задуженим за праћење 
спровођење мера из плана интегритета институције у складу са чланом 19. став 1. 
Смерница за израду и спровођење плана интегритета. 

Учесници у 
расправи: 

Расправе није било.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19  гласова  „ ЗА “ , са 0  гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 8  одборника ,  од  присутних  27  одборника ,  усвојила Предлог 
Допуне Локалног антикорупцијског плана за општину Ариље.  
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Тачка 20.  

Назив: Предлог Решења о разрешењу и избору члана Комисије за представке и притужбе 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Разрешава се Мито 
Лукић чланства у Комисији за представке и притужбе. Бира се Перка Крупниковић за 
члана у Комисији за представке и притужбе. Мандат изабраног члана траје до 
истека мандата члановима Комисије који су изабрани решењем СО Ариље, од 31. 
08. 2016. године. 

Учесници у 
расправи: 

 Одборница Ивана Бркић: Ставити уз име и занимање човека, шта га квалификује да 
буде у овој Комисији.  
 
Одборница Младена Алексић: Навести ко је то, пензионер, пољопривредник, 
старост, образовање. Име и презиме нам не значе ништа.  
 
Одборница Љиљана Стамболић: Перка Крупниковић је пензионер, радила је у 
Голупцу, из Голупца је отишла у пензију. Радила је и као књиговођа и као 
обрачунски радник, била је и у стечају и отишла у пензију. Живи у Грдовићима, има 
сина и ћерку.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19  гласова  „ ЗА “ , са 0 гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 8  одборника ,  од  присутних 27   одборника ,  усвојила Предлог 
Решења о разрешењу и избору члана Комисије за представке и притужбе.  

 
 
Тачка 21.  

Назив: Прихватање оставке члана Општинског већа општине Ариље 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Достављен је 
председнику СО захтев за оставку: ,, Подносим оставку на функцију члана 
Општинског већа општине Ариље из личних разлога. Молим вас да исту прихватите. 
У потпису Ружица Чемерикић.“ Скупштина констатује њену оставку.  

Учесници у 
расправи: 

 Расправе није било.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19  гласова  „ ЗА “ , са  0  гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  8 одборника ,  од  присутних   27 одборника ,  прихватила оставку 
Ружице Чемерикић,  члана Општинског већа општине Ариље.  

 
 
Тачка 22.  

Назив: Избор члана Општинског већа општине Ариље 

Известилац: Бранко Вукајловић, заменик председника општине Ариље: У име председника, 
прочитаћу његов предлог за новог члана Општинског већа. То је професор, др Иван 
Милићевић, редовни професор Техничког факултета у Чачку. Докторирао је на 
истом фаултету. Данас живи у Ариљу, путује на факултет у Чачак, где данас ради.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: По члану 66. Пословника, председник СО 
предлаже Комисију која спроводи изборе за председника општине, заменика 
председника општине и Општинско веће. Комисија се састоји од три одборника, од 
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по једног одборника са три изборне листе, које су добиле највећи број одборничких 
мандата. Председавајући Комисије је најстарији члан. Испред СНС Јелена 
Драшковић. Испред ДС Бранислава Ћирковић. Испред ГГ  - пошто нико не жели, 
онда испред СПС Мићун Василијевић. Молим Комисију да подели гласачке листиће.  

Учесници у 
расправи: 

 Одборник Мићун Василијевић: Извештај Комисије за избор члана Општинског већа 
општине Ариље о резултатима гласања:  Комисија је потврдила следеће, примила је 
34 гласачка листића за избор члана Општинског већа. 27 одборника је преузело 
гласачке листиће. У гласачкој кутији налазило се 27 гласачких листића, од којих 25 
важећих гласачких листића, 2 неважећа гласачка листића. Кандидат за члана 
Општинског већа добио је 21 глас. У потпису чланови Комисије.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље констатује да је за члана Општинског већа изабран 
Иван Милићевић, са 21 гласом ,,ЗА“.  

 
 
Тачка 23.  

Назив: Одлука о додели Општинских јавних признања у 2019. години 

Известилац:  Председник СО Драгиша Терзић: Замолио бих медије да искључе камере.  

Учесници у 
расправи: 

 Заменик председника општине Бранко Вукајловић, одборница Ивана Бркић, 
одборник Милан Николић, председник СО Драгиша Терзић, одборница Младена 
Алексић, одборница Ирена Мијаиловић, одборница Бранислава Ћирковић.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је, са 21 гласом ,,ЗА“, са 0 гласова ,,ПРОТИВ“ и са  5 
УЗДРЖАНИХ одборника, од присутних 26 одборника,  донела Одлуку о додели 
Општинских јавних признања у 2019. години. 

 
 
Тачка 24.  

Назив: Одборничка питања и предлози 

Одборница Бранислава 
Ћирковић:  

 - Да ми се достави Месечни план хигијенизације града.   
- Председник општине и председник СО су уредно позвани на 
седницу Савета родитеља која је одржана прошлог петка или да 
пошаљу своје представнике и замољени су да писменим путем 
обавесте, ако буду били спречени. Нису се појавили, нити су послали 
своје представнике и сматрам да је то непоштовање родитеља 
највеће Основне школе у Ариљу, институције система у оквиру 
Основне школе. Зашто се упорно не одговара на захтеве које школа 
упућује Општини? Ако је проблем директор школе, постоји Савет 
родитеља, Школски одбор, да видимо шта је проблем?  
- Докле се стигло са иницијативом Савета родитеља за формирање 
продуженог боравка у школи? 
- За прославу Светог Саве, све Основне школе у општини су добиле 
неку донацију у виду слаткиша, а једино је дискриминисана ОШ 
,,Стеван Чоловић“, па је послат захтев од школе за том донацијом, 
која до данас није остварена.  
- Три Пројекта су послата у општину: Пројекат за опремање 
наставничке учионице, Пројекат за дигитализацију школе 
(електронски дневници) и Пројекат за набавку службеног возила. 
Није одговорено.  
- Да се изјасни председник општине, зашто нису одређени 
представници из локалне самоуправе за тимове и тела  која се 
формирају у школи, а која захтевају представника локалне 
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самоуправе, што значи да ниједно тело и тим не могу да раде без 
представника локалне самоуправе. Зашто није урађено и када 
планира да се уради? 
- Ко одржава паркић иза аутобуске станице, према стамбеној згради? 
Чије је то земљиште и ко то одржава? 
 
Председник СО Драгиша Терзић: Да ми се одговори и документује, 
када сам ја позван испред Савета родитеља и школе да дођем. 
Никада до сада нисам добио никакав позив. Изнели сте неистину. Ја 
добио позив нисам.  
 
Одборница Бранислава Ћирковић: Под један, не лажем никад. Под 
два, постоји званичан допис, који је предат на писарницу. Упућен је 
Вама и председнику општине. Донећу вам копију документа, пошто 
је оригинал у општини, а други оригинал је у школи.  

Одборница Ирена 
Мијаиловић:  

- Да се достави комплетна документација Конкурса у вртићу за 
пријем радника.  
- Да се достави предлог Извештаја Министарства за пријем радника, 
који радници, од свих који су конкурисали, имају предност да добију 
радно место. Не желим да добијем одговор из вртића да или немају 
или по неком измишљеном Закону, не могу то да доставе 
одборницима, не смеју итд, јер ћу жалбу слати Министарству.  
-Зашто никада није узет у обзир Пројекат који годинама стоји у 
општини, за ревитализацију пута према Северову и Гривској? 
- Када ће бити санирано клизиште у Северову и Гривској,које 
угрожава мештане ових села? 
- И при промени чланова Етичког кодекса, никада није одржана 
седница за ове три године.  

Одборник Милан Николић:   - Да ли може да се реши проблем   водовода на Ручетину  и у ком је 
статусу и правно и технички? Да ли општина има овлашћења да реши 
тај проблем сечења цеви за воду и несташице воде у том месту? 
- Да се достави документација ко врши функцију професионалног 
управника на територији наше Општине, да ли је постављен у складу 
са Законом и да ли ради у складу са Законом? 

Одборник Милан 
Радојичић:  

- У Трешњевици је много лоше стање асфалтног пута. Људи ни 
пешице не могу проћи. Такво је незадовољство горе и такви 
проблеми са тим људима, да је мене срамота више да дођем у 
продавницу. Мислим да оно није нека велика ставка, да то треба 
подхитно да се уради, с обзиром који радови предстоје.  

 
Драгиша Терзић,   председник СО  затворио је 26. седницу Скупштине општине Ариље.  
Видео снимак је саставни део овог  Записника. 
 
Седница је завршена  17.  05.  2019.  године у    18 : 30  часова. 
 
 
Секретар Скупштине Општине                                                          Председник Скупштине Општине 
          Миљана Вукотић                                                                                                       Драгиша Терзић 


