
 1 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупщтина oпщтине 
III брпј: 06 - 31/2019 
20. 09. 2019. гпдине 
А р и љ е 
 

З А П И С Н И К 
 
 
 
 

са 28.  седнице Скупщтине oпщтине Ариље пдржане 20. 09. 2019.  гпдине,  са ппшеткпм у  10, 00 сати у 
сали Скупщтине oпщтине Ариље. 
Седницу Скупщтине ппщтине је птвприп председник Скупщтине ппщтине Драгища Терзић.  
 
Записник на седници впди Сузана Цветић.  
 
Председник Скупщтине ппщтине кпнстатпвап је да на  седници присуствује 29  пдбпрникa и да ппстпји 
квпрум за рад и пунпважнп пдлушиваое.  
 
Седници не присуствују пдбпрници/е: Видпје Милутинпвић, Зпран Тпдпрпвић, Милан Никплић, Зпран 
Мићпвић, Љубпдраг Митрић.   
 
Седници, ппред пдбпрника, присуствују: секретар Скупщтине ппщтине Ариље Миљана Вукптић, 
председник ппщтине Ариље Милпщ Недељкпвић,  заменик председника ппщтине Ариље Бранкп 
Вукајлпвић,  нашелник Опщтинске управе ппщтине Ариље Гприца Петрпвић, представници медија и  
 
известипци пп ппјединим ташкама Дневнпг реда:  
 
- Слава Ћирјакпвић, нашелник Одељеоа за привреду и финансије; Загпрка Миливпјевић, щеф 
Одсека за бучет и трезпр; 
- Зпран Бараћ, директпр ЈП ,,Рзав“ Ариље; 
- Недељкп Милпсављевић, изврщни директпр Технишкпг сектпра ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице. 
  
 
Председник СО Драгища Терзић: У складу са Ппслпвникпм, шл. 115, првп ћемп усвпјити записник са 
претхпдне седнице, а пнда ћемп прећи на усвајаое Дневнпг реда. Пп Ппслпвнику, кпји сте сви дпбили 
и кпји је усклађен са Министарствпм за државну управу и лпкалну сампуправу и Статутпм, пре 
дпнпщеоа Дневнпг реда, усваја се записник са претхпдне седнице.  
 
 

Назив: Усвајаое записника са 27. седнице Скупщтине ппщтине 

Известилац: / 

Ушесници у 
расправи: 

Одбпрница Ивана Бркић: Ошекивали смп да седница крене минутпм ћутаоа за 
Дпбрила Ненадића, ппкпјнпг писца и агрпнпма из Ариља, кпме је мислим сутра 
шетрдесетпдневни ппмен. Дпбрилп је щирип идеје п узгпју малине, такпђе је 
заслужан за радпве на цркви Светпг Ахилија и уппщте за извлашеое пве цркве из 
забправа. Захваљујући свпм рпману Дпрптеј, Милка Чанак Медић је нагласила да је 
оу тп инспирисалп да се бави  средопвекпвнпм културпм.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Слажем се са Вама. Предлажем Скупщтини, да 
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минутпм ћутаоа, пдамп ппшаст преминулпм Дпбрилу Ненадићу, ппшаснпм 
грађанину наще ппщтине. Нек му је вешна слава.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Све мане Ппслпвника се виде пвде у првих пет минута 
седнице. Немамп правп да предлажемп Дневни ред, никакп другашије, негп 
писаним путем. Није пдржан састанак са щефпвима пдбпрнишких група, па са неким 
стварима нисте уппзнали људе. Супшићете се са бпјкптпм, а евп и защтп. 
Предлпжила бих прпщиреое шлана п дискусији, збпг пптребе да се впди расправа, 
шл. 123, шл. 124 и шл. 127 Ппслпвника. Пптпунп је ппгрещнп да ми пдбпрници имамп 
самп један круг питаоа. Честп имамп и пптпитаоа. Један шлан ме увредип и 
изненадип, а тп је шл. 120 Ппслпвника, кпји каже: ,,Одбпрници су дужни да ппщтују 
дпстпјанствп Скупщтине и пдредбе етишкпг кпдекса. Одбпрници су дужни да се 
пбраћају једни другима са уважаваоем. Није дпзвпљенп кприщћеое увредљивих 
израза, кап ни изнпщеое шиоеница и пцена, кпји се пднпсе на приватни живпт 
других лица. „ Председнише Скупщтине, Ви сте пвп увели у Скупщтину и пшекујете да 
Вас ппщтују. Спрешавате дискусију и дијалпг, пваквим шланпм. Кп је прпшитап пвај 
Ппслпвник, има се утисак да се пвде играмп гпсппдара и слуге. Гпсппдар зна се кп 
је. Знате ли кпликп има пвде птвпрених питаоа на кпје нећемп дпбити пдгпвпр. 
Затп щтп пвај Ппслпвник, срам вас бре билп... 
 
Председник СО Драгища Терзић: Ивана, изришем Вам пппмену из шлана 135. 
Ппслпвника. Управп сте прпшитали шлан п дпстпјанству пвпг Дпма. На свакп питаое 
ћете дпбити пдгпвпр. Овај Ппслпвник СО Ариље није правип председник СО 
Драгища Терзић. Овај Ппслпвник је усклађен према Министарству за државну 
управу и лпкалну сампуправу и према Сталнпј кпнференцији градпва и ппщтина. 
Мпже пн да се свиђа или не свиђа и мени и вама, не видим нищта лпще у 
Ппслпвнику. И пре 20 гпдина је била истп пракса,  да се записник усваја пре 
дпнпщеоа Дневнпг реда. Свакпм пдбпрнику дпзвплим да заврщи мисап, и минут 
прекп, ал не видим разлпг да се каже да неће никпм бити пдгпвпренп на 
ппстављенп питаое. Свакпме и увек ће се пдгпвприти.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Не мпжемп пвде да тражимп измену, нити дппуну 
Дневнпг реда. А грађани не мпгу да сазнају кпје теме смп ми пвде хтели да 
пбрађујемп, п шему смп хтели да се приша.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Пп шл. 186 Ппслпвника, рекламирам ппвреду пвпг 
шлана, пднпси се на пдбпрнишка питаоа. Пп усвајаоу пвпг Ппслпвника, ппставип 
сам 15 пдбпрнишких питаоа. На 9 сам дпбип пдгпвпр, на 4 нисам, а на 2 сам дпбип 
пдгпвпр на нещтп щтп нисам питап. Хтеп бих да знам хпћу ли дпбити пдгпвпре на 
пдбпрнишка питаоа или да тражим пдгпвпре пп Закпну п дпступнпсти јавних 
инфпрмација. 
 
 Председник СО Драгища Терзић: Свакакп ћу се лишнп ппстарати да дпбијете 
пдгпвпре на та питаоа на кпја Вам није пдгпвпренп. Питаоа су прпслеђена 
службама, биће Вам пдгпвпренп.  
 
Одбпрница Младена Алексић: Дпнели сте Ппслпвник, пнакп какп Вам пдгпвара, да 
се щтп маое види и шује, щта тп ми имамп пд примедби, кпје су тп примедбе и да 
се щтп маое сазна п тпме щта се ради щтп није пп Закпну. Сви ми дпбрп знамп да 
се неке ствари стављају ппд тепих. Немамп мпгућнпст да кажемп кад нещтп 
мислимп да није у реду, да нещтп треба исправити. Неке ствари нису дпбре у 
Ариљу, зар не схватате? Циљ је самп да се неке ствари дпведу на свпје местп, а ви 
тп не дпзвпљавате. Ми нисмп гласали за Ппслпвник. Има и дпбрих ствари у тпм 
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Ппслпвнику, нищта сппрнп. А пнп щтп је нама важнп за рад у пвпј Скупщтини, ви сте 
дпнели пнакп какп Вама пдгпвара. И щтп се сада љутите?   
 
Одбпрник Владе Исаилпвић: Ппхвалили смп и прпщли пут записник, и пвај пут, 
мислим да ппследоа два записника садрже елементе, битне пдлике нащих 
расправа, за разлику пд раније, где су самп навпђени ушесници у расправи. 
,,Лицима кпјима су упућена пдбпрнишка питаоа, мпрају пдбпрнику дати пдгпвпр.“ 
Мпрају. Прпщлп је 3 месеца пд тада. На 3 пдбпрнишка питаоа ми је пдгпвпренп, 
хвала струшним службама, а на псталп кап да се пдгпвара селективнп. Дпнели смп 
кпмуналну пдлуку п 1м2 за ващар пд 122 динара. Питап сам за Ариљевдан, бип је и 
други ващар, ускпрп ће ппет бити. Нека ми некп пбјасни ту математику, какп се 1220 
динара пбрашунава, пднпснп пд 1м2 се прави 10 м2. Акп је тп некп ппгрещип, нека 
се исправи. Мплим некпга из струшне службе, нашелницу, нека направи пвде нама 
математику. Друга седница, истп питам. Защтп не мпгу да дпбијем пдгпвпр на тп 
питаое? Какп се пд 1м2 прави 10 м2? Какп пд 122 динара правите 1220 динара? 
Защтп терамп људе из Ариља, акп је та Одлука дпнета? Неће нам вище никп ни 
дпћи на ващар. Ови млађи вище и не иду.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Група грађана није ппдржала пваквп прављеое 
Ппслпвника, кпји је нама презентпван и дпдељен. Да буде главни скупщтински акт 
пп свим питаоима и прпблемима, видели смп да тп није дпбрп и рекли смп да је 
такав Ппслпвник на неки нашин приватизпван. И сада смп тпг мищљеоа, да је 
приватизпван пд стране председника СО Драгище Терзића, пп мнпгим оегпвим 
ташкама. Првп, да би защтитип оега и оегпву стплицу на кпјпј седи, а другп, да би 
пнемпгућип слпбпду гпвпра, кпја у пплитици мпра да ппстпји. На пвај нашин нећете 
спрешити, да људи знају п ващем нераду, п сумоивим тендерима, п сумоивим 
трпщеоима нпвца, п ващем ппнащаоу. Овај град, живпт у пвпм граду, 
функципнисаое пвпг града је ваще лице тада, а сви пви сегменти нису дпбри у 
Ариљу. Срамнп је да један пвакав акт заживи у Скупщтини и треба за неке будуће 
пплитишке снаге да буде пример лпщег пплитишкпг рада и ппнащаоа у једнпм 
малпм месту, кпји сваким данпм губи статус градића и претвара се у једнп великп 
селп.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 17 гласпва  ,, ЗА “ ,  11   гласпва  ,, ПРОТИВ  „ и         
уздржаним 1 пдбпрникпм  , пд присутних 29  пдбпрника , усвпјила Записник са 27. 
седнице Скупщтине ппщтине.  

 
 
Председник Скупщтине ппщтине предлпжип је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД:   
 

  
 Усвајаое записника са 27. седнице Скупщтине ппщтине - брисаће се пва ташка, јер је усвпјена 
пре дпнпщеоа Дневнпг реда.  
1. Извещтај п реализацији бучета ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. 
гпдине 
2. Извещтај п ппслпваоу ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље са финансијским извещтајем за 
2018. гпдину  
3.  Одлука п расппдели дпбити пп редпвним финансијским извещтајима за 2018. гпдину ЈП за 
впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље 
4. Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 31. 03. 2019. гпдине ЈП „Рзав“ Ариље 
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5.  Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. гпдине ЈП „Рзав“ Ариље 
6.  Даваое сагласнпсти на предлпг Статута ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље 
7.  Друга измена и дппуна Прпграма ппслпваоа за 2019. гпдину ЈКП „Дубпкп“ Ужице 
8.   Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. гпдине ЈКП „Дубпкп“ Ужице 
9. Предлпг рещеоа п избпру шланпва Лпкалнпг аникпрупцијскпг Савета ппщтине Ариље 
10. Предлпг рещеоа п именпваоу Избпрне кпмисије за спрпвпђеое избпра у месним заједницама 
11. Предлпг рещеоа п именпваоу другпстепене Избпрне кпмисије за спрпвпђеое избпра у 
месним заједницама 
12. Питаоа и предлпзи пдбпрника 
 

 
 
Предлози  допуне Дневног реда: 
 

Председник 
СО Драгища 
Терзић:  

 Ппщтп у складу са шл. 106 Ппслпвника, нисмп дпбили ниједан предлпг дппуне 
Дневнпг реда, стављам Дневни ред на гласаое.  

Одлуке : Скупщтина ппщтине Ариље је,  са  17  гласпва  ,, ЗА “ ,   5  гласпва  ,, ПРОТИВ „ и       
уздржаних 6 пдбпрника, пд присутних 28 пдбпрника, усвпјила Дневни ред у 
целини.  

 
 
Тачка 1. 

Назив: Извещтај п реализацији бучета ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 
2019. гпдине 

Известилац: Загпрка Миливпјевић, щеф Одсека за бучет и трезпр 
 
Слава Ћирјакпвић, нашелник Одељеоа за привреду и финансије: У јуну дпнета је 
Одлука п првпм ребалансу бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину, на изнпс пд 624. 202. 
620, 29 динара. Одлукпм п првпм ребалансу бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину 
планиран је прилив нпвих примаоа пд задуживаоа у изнпсу пд 60. 000. 000 динара, пп 
пснпву задуживаоа за финансираое капиталних инвестиципних расхпда, а у складу са 
Одлукпм п задуживаоу, а на пснпву претхпднп прибављене сагласнпсти Министарства 
финансија. Укупни бучетски прихпди, у извещтајнпм перипду изнпсе 244. 655. 093, 94 
динара или 39, 28 % Плана. Прпценат пствареоа прихпда у пднпсу на план је нижи, из 
разлпга затп щтп средства пд задуживаоа у извещтајнпм перипду нису реализпвана. 
Прихпди кпји су пстварени планиранпм динамикпм су: ппрез на прихпде пд 
сампсталних делатнпсти, ппрез на прихпде пд сампсталних делатнпсти кпји се плаћа 
према стварнп пстваренпм прихпду, ппрез на импвину пд правних лица, ппрез на 
наслеђе и ппклпн, прихпди пд нпвшаних казни за прекрщаје у сапбраћају. Бучетски 
расхпди за првих 6 месеци су изврщени у изнпсу пд 234. 642. 931, 82 динара или 37, 59 
% Плана бучета за 2019. гпдину. Изврщеое расхпда пп наменама и функцијама, врщи се 
пп захтевима кприсника и рещеоима Опщтинскпг већа и Председника ппщтине. 

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Предлагап сам на прпщлпј седници, да се 
прганизује састанак и прибави Извещтај п раду Савета месних заједница. Утисак п раду 
месних заједница је да тамп ппстпји несклад пнпга щтп је планиранп и пнпга щтп се 
реализује. Кпнкретнп пришам п меснпј заједници Вране. Дпста тпга није урађенп. Рад 
месних заједница мпра бити транспарентан. Милипнски сампдппринпси су узети пд 
грађана месне заједнице Вране и дпкле се стиглп са радпм, щта је урађенп? Мпра да се 
пдржи збпр грађана и да ми кап пдбпрници предлпжимп да се у свакпј меснпј 
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заједници пдржи збпр, да ти Савети месних заједница изнесу щта су радили, да изнесу 
п свпјим активнпстима щта раде и какп раде, п Одлукама кпје се не спрпвпде. 
Ппстављаое једне бандере улишне расвете, зацевљеое неких радпва крај пута, где је 
улица урађена, треба да се уради пар щахти, да се сашува пд разбијаоа, пд впде - пве 
пдлуке нису спрпведене. Да ли треба дпвпдити у питаое инвестицију пд милипнскпг  
изнпса или неких пар десетина хиљада за те три щахте кпје треба да се ураде, питаое је 
за пне кпји пве Одлуке не спрпвпде и не раде пнп щтп треба да раде.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Ппзнајући људе из Одељеоа за привреду и финансије, не 
сумоам да је пвај Извещтај дпбрп урађен. Имап бих питаое за председника и за 
заменика председника - има ли нпвца у бучету? Кпликп је пд прпјеката у првих 6 
месеци стиглп нпвца у ппщтину Ариље?  
 
Одбпрник Владе Исаилпвић: Извещтаваое п реализацији пдлука изврщне власти у 
перипду између две седнице, мпглп би се пришати п тпме. На прпщлпј седници 
председник је исцрпнп гпвприп щта нас пшекује, щта ће да буде.Прпщлп је времена пд 
тада, тп је билп у јуну.  Интересује ме куда плпви ариљски брпд, је ли мирнп мпре или 
има неких таласа?  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Опет дпстављенп, ситна слпва, не мпже да се прпшита нищта. 
Да бпље пбјасните, ставите вище текста. Стпји у пбразлпжеоу, да је бучет увећан, за 
задуживаоа пд прпщле седнице. Задужили смп се 60. 000. 000 динара. А 557. 000. 000 
динара нам је бучет. Задужили смп се за сијалице, кпје смп мпгли да дпбијемп 3 месеца 
раније, кап грант, кпји даје Министарствп енергетике. Гледам кпликп малп се даје за 
друге ствари, какп се тп трпщи, какп се дпнпси та пдлука. Каже- прпценат изврщеоа 
расхпда у пднпсу на план је маои, збпг неизврщеоа ппзиције планираних из средстава 
задуживаоа. Имам утисак да се задужујемп, да бисмп смаоили расхпде, а тп впди у 
прппаст. Од грађана су наплаћени ппрези, ти прихпди су стигли у бучет, а псталих 
прихпда нема: трансфера, пд прпјеката... Овп щтп је требалп да се узме пд грађана, ту 
је. Казне су увећане за 10 % у пднпсу на прпщлу гпдину, а прихпди су смаоени пд 
ппреза на зараде за 7 %. Е тп је језива шиоеница. Оппрезиваое пд кпмуналних такси и 
даваоа у закуп су умаоени и тп је сигуран и јасан знак да се пвп местп гаси. Напустила 
нас је и Ппреска управа. Кпји је смисап тпга? Шта ће да буде дпле, хпћемп ли дпле 
Библиптеку, дешје пдељеое? Или ћемп да пустимп да зарасте кап аутпбуска станица. Ви 
сте рещили да слушајнп не дпђе дп дискусије, да вас некп не ппзпве на пдгпвпрнпст. Па 
каже, да председник Скупщтине мпже, акп хпће да закаже  састанак щефпва 
пдбпрнишких група пре заседаоа Скупщтине. Тп мпже, акп хпће, тп је пплитика владаоа 
људи кпји су сад на власти и у Ариљу. Ппслпвица каже: мпже акп хпћещ, какп хпћещ, 
али не мпже дп када хпћещ. Кпликп нпвца се издваја за финансираое медија? Да ли се 
60. 000 динара издваја за пглащаваое у дневним нпвинама изузетнп тпксишкпг 
карактера и пптпунп безсадржајнпг,Инфпрмеру и слишнпм ђубрету на нащем тржищту и 
кпликп се издваја за телевизију? Пренпс Скупщтине се не ради дпбрп. Ппсле сваке 
седнице имате изјаву председника Скупщтине, немате разгпвпр са пппзицијпм, мпрате 
да прпмените свпј такт. Радип Ариље слущају и деца, схватам да тп некпга засмејава, 
али мплим да задржите вище пдгпвпрнпсти за себе.  
 
Председник ппщтине Милпщ Недељкпвић: Дпбили смп задужеое пд 60. 000. 000 
динара, пд тпга 35. 000. 000 динара за псветљеое. Ппсле пбављених разгпвпра са 
мнпгим извпђашима радпва, закљушили смп да је најбпље да се иде на 
сампфинансираое. Расписан је тендер, један извпђаш се самп јавип. На ущтеду пд банке 
се дпбија 37. 500 евра, а пвај нпвац се дпбија каде се радпви заврще. Кредитпм кпји 
смп дпбили анулираћемп ту камату, oд кредита са тим грантпм. Путеви Иваоица су 
дпбили све улице кпје смп расписали на тендеру. Тп креће пд ппнедељка, прва улица 
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пд семафпра, парка и Впјислава Пајића кренуће да се раде. Затим, видећемп Пајевићи 
Виспка и неким редпм кпји смп тражили.  Путеви Иваоица имају самп један прпблем, 
щтп не мпгу да стигну тп све да пдраде. Ппједини извпђаши радпва су преузели вище 
ппсла негп щтп мпгу да ураде. Нпвац је пбезбеђен и све теше какп треба. Јуше сам бип на 
једнпм састанку у Чашку, где смп се дпгпвприли, креће да се ради улица кпд Кплпра, па 
пд Стевана Чплпвића дп аутпбуске станице и тп ће најверпватније извпђаши радпва бити 
Путеви Ппжега. Путеви Иваоица су дпбили да раде пд Васа Каљевића према Малпм 
Рзавцу. Путеви Ппжега ће радити пут ппред Дренпвца, Мирпсаљци  да се сппји са 
Кптражпм. Ту ушещће наща ппщтина нема један једини динар. Тп нам ради Република, 
имамп Путеви Србија и Министарствп привреде, 50 % ће ушествпвати. Штп се тише 
енергетске ефикаснпсти щкпле и Дпма здравља, сви прпјекти су предати и 99 % ћемп 
дпбити, тп је негде између 400. 000. 000 динара и 500. 000. 000 динара. Тренутнп су у 
Канцеларији у Бепграду на прегледу. Имамп кптларницу, тп је 1. 000. 000 и нещтп евра и 
тп је на прегледу. Па имамп Технплпщки парк, уплаћенп је негде пкп 51. 000. 000 
динара, нисам сигуран за цифру ташнп. Јуше је Драгища Терзић бип на састанку у Ужицу, 
где је дплазип Ненад Ппппвић и хвала свим људима кпји су нам ппмпгли пкп тпга. Хвала 
Драгищи, хвала Ппппвићу, хтеп сам да се захвалим и Арспвићу, Ђунисијевићу, Владу 
такпђе.   Најверпватније дпбијамп и тај пут према селу Виспка, Стаменића брдп. Дпбили 
смп ватрпгаснп впзилп, кпщта 220. 000 евра. Све дпста сппрп иде, али не мпже брже. 
Задпвпљан сам, али иде тп све пнакп какп треба.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Овај састав пвде је пд 2012. гпдине, да је мпглп нещтп 
брже, мпглп је, да је мпглп другашије, мпглп је. Да је мпглп маое партијски да се вуше и 
лишнп, мпглп је. Да је мпглп малп вище да се узму у пбзир и други грађани и тп је мпглп. 
А не самп свпјпј  деци, свпјим пријатељима, свпјим пдбпрницима итд. Кад кажете пвп 
за путеве, немамп ми нищта прптив тпга, негп све је лепп, дпк се не види пшима, да је тп 
ппшелп да се ради, да је тп на терену пстваривп. Овакп у приши тп је све у магли, пнакп 
имагинарнп. Када ппставите темеље рада, пнда мпжемп расправљати п тпме. Испалп је 
збпг неких пппзиципних дискусија са прпщле седнице, да су неки шак и прптив тих 
великих прпјеката, щтп наравнп није ташнп. Нисмп ми били прптив ни тада ни сада. 
Ошекујем пдгпвпр на питаое - каквп је стаое у бучету, имате ли нпвца, кпликп има сада 
тренутнп? Мислим да немате дпвпљнп нпвца. Овп щтп улаже Србија, нек улаже, а акп 
буде у све улаганп, кап щтп је улагала у пвај бедем щтп је рађен дпле, према мени, биће 
да нема даље. Штп се тише задуживаоа, имали сте пдлишан мпдел Пупина, из 2016. 
гпдине, мпгли сте да играте и на ту карту, али нећете ви да прихватите нещтп туђе, јер 
се плащите да ћете примити наще гене, па ћете ппшети другашије да размищљате, 
гледате, дищете. Пп мени, није битнп пд кпга је дпщлп, све пнп щтп је дпбрп, треба 
искпристити. Нећу кпментарисати параметре у бучету, излищнп је. Седам, псам гпдина 
не мпже нищта да се уради пп питаоу паса луталица, па је цифра изащла и на 4. 500.000 
динара и срамптнп је да пваква цифра и даље стпји у бучету. Дали смп мнпгп предлпга 
пп пвпм питаоу, а ниједнп рещеое није датп. У пкплини нема пвпликп паса кап щтп 
има кпд нас и тп је наща брука, заједнишка. Бучет ппщтине Ариље је стандард грађана 
Ариља. Прпсешна плата пвде је 250 евра, а пд пре 7 дана у Немашкпј је 600 евра  плата 
свих кажоеника у затвприма. Знате ли кпликп је изащлп ппрпдица из Ариља за задоа 3 
месеца? О тпме не пришате. Овп Ариље нема будућнпст на пвакав нашин, щтп сте га ви 
впдили седам, псам гпдина. Ви сте га впдили ретрпграднп, уназад и сви снпсите ту 
пдгпвпрнпст, свиделп вам се тп или не. Отищла је Ппреска управа, тп је стращнп. Дпћи 
ће некпме на памет у Републици, а тп ће бити некп пд ващих пријатеља, да пвп Ариље 
не треба да буде ппщтина, негп месна заједница. О тпме се пришалп и пре десетак 
гпдина, самп щтп неки тп нису хтели да прихвате кап реалнпст, ал пна се ближи. Свесна 
сам свих параметара, щта држава ради ппсле вище гпдина са малим местима.  Када 
желите да презентујете свпј успех, не мпжете да га презентујете, када пвде млад шпвек 
нема щта да ради, нема шиме да се бави, нема сигурнпст, а ви му пд тпга нищта нисте 
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ппнудили.   
 
Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: Неверпватнп ми је да щтедите на щтампаоу пвакп 
битнпг дпкумента и да нам га дајете у пвакп ситнпј фпрми, где ми треба лупа да бих пвп 
прпшитала. Требалп би да има малп вище текста. Шта је са нащим Инпваципним 
центрпм, са платама заппслених кпје су пстале неисплаћене? Не видех да је извещтај 
билп щта дпнеп пкп санација Градскпг парка и пних трибина и пнпг ругла кпји нам је 
пстап. За уједе паса, за 7 месеци је издвпјенп 4. 178. 163 динара. Тп је ппследица лпще 
пдлуке, на кпју смп јпщ пнда упутили да је лпща, непримеоива. Кпликп је средстава 
пдвпјенп за невладине прганизације, пп разним прпјектима и да се таксативнп наведе, 
кпје прганизације су дпбиле, за щта и кпликп средстава? Мед и млекп кпје је пбећанп, 
пвде јпщ није дпщлп. Све се распада, деца нам беже главпм без пбзира. Нищта нисте 
урадили да пставите Ппреску управу пвде, па су људи принуђени да иду у Ужице да 
заврще и најпбишније ппслпве. Не знаши акп је странка иста у Републици и у лпкалним 
сампуправама, да ви имате неке бенефите. Ми замиремп пвде задоих 7 гпдина, ни 
суда нам нема, ни Ппреске управе, ускпрп ће и Дпм здравља да нам укину. Оснпвна 
щкпла нам нема наставнишки кадар, неће никп да дпђе да предаје, нама ће деца ићи на 
разредне испите. Лепп впдите, желим вам успеха у пваквпм впђеоу у даљем раду, да је 
пвп  срамптнп.  
 
Одбпрница Љиљана Стамбплић: Прихпди пд ппреза су ппрасли и наплаћени 43, 70 %, а 
дпнације и трансфери су 52 %. Није да нема никаквих других прихпда, већ самп пд 
грађана. Да не буду грађани у заблуди да самп пни плаћају ппрез, да пва ппщтина нема 
других прихпда. Прихпди су пстварени са 39, 28 %, а расхпди са 37, 59 %. Да имамп 
вище нпвца, вище би пптрпщили. Крпји нам се бучет пд пре 10, 20, 30, 40 гпдина, а не 
пд пре 7 гпдина. Где је Ппреска управа из Ппжеге, из Кпсјерића, из Иваоице? Није самп 
Ариље неке пдлуке дпнпсилп. Кп мпже ту да буде крив, да га издвпјимп? Па кад нас кап 
брпј станпвника нема.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Отищла Управа прихпда,вища сила. Нећемп да расправљамп. 
Кап ппрески пбвезник, имам права да питам. Трансфер пд Републике, кпји су нам дали, 
да ппјасним, тп су ппрези пп псталим пснпвама, уплаћени пд станпвника ппщтине 
Ариље. Ради се п жељи и труду кпји ппказујете, да у месту у кпјем сте власт, пстану 
људи да живе. Ми пцеоујемп, да тп радите на лпщ нашин. Мпжда су вам дпбре намере, 
али лпщи сте. Да ли је председник пдгпвприп на писмп кпје сте слали, ппвпдпм 
картела? Мипница је маое местп пд Ариља, али има Оснпвни суд. Барем да смп у пнпј 
згради направили нещтп лепп, тамп има предивна бащта унутра, мпгли смп и тамп 
Библиптеку.  
 
Одбпрница Вищоа Сурла Крупникпвић: Везанп за нпвац ппредељен у бучету за 
ренпвираое путева - акп тај нпвац кпји је ппредељен, није пптрпщен, щта са оим даље, 
защтп се те неке ствари не пдраде, за щта ппстпји нпвац? Штп се тише паса луталица, 
заиста је велика сума кпја се издваја ту. Защтп се тај нпвац не преусмери на кпнашнп 
рещеое прпблема? Ариље је једнп пд места кпје има највище паса кпји се щетају пд 
щкпле па надаље. Динамика исплате није идеална, пнима кпји су пщтећени. Кпји су 
критеријуми и брзина да се та пдщтета дпбије? Питаое пкп Технплпщкпг парка - кпји су 
бенефити ппщтини, бучету, ђацима пд тпг Парка? У шему је смисап тпга свега?  
 
Председник СО Драгища Терзић: Предлажем Скупщтини, да збпг примедби везаних за 
ситна слпва у материјалу, у наредна 2 месеца, стављамп бучет за наредну гпдину и у 
бучету планирамп дигитализацију Скупщтине. Велики брпј лпкалних парламената је 
увеп таблете и тп би кпд нас билп јакп дпбрп. Велика средства нам пдлазе на щтампаое 
пвпг материјала. Скупщтина би једнпгласнп требала да ппдржи пвп и да следеће гпдине 
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планирамп средства у бучету, какп би ппбпљщали рад Скупщтине ппщтине на тај нашин. 
Даље, шиоеница је да Србија има прпблем са путарским предузећима, сведпци смп кад 
идемп према Чашку и Ужицу. Ради се тп и биће лепп, не мпже другашије, такп се ради и 
щта ћемп. Ппменуп је некп щта се радилп пд 11. септембра прпщле гпдине? Резултати 
тпг рада ће се махпм видети у 2020. гпдини,а пд какп је председник ппщтине Милпщ 
Недељкпвић, ми тренутнп 14 прпјеката спрпвпдимп на теритприји наще ппщтине. Ппшев 
пд асфалтираоа путева и псталпг, не мпже све за гпдину дана да се дпведе дп краја. 
Одбпрник Витп ради у тпј фирми и тп предузеће физишки не мпже да стигне да пдради 
све пнп щтп смп ми планирали. Треба имати стрпљеоа, а ми да смп раније имали 
прпјекте, верпватнп би дпщлп дп реализације, да су рађени 2016. гпдине и 2017. 
гпдине, пни би се реализпвали дп 2019. гпдине. Ови сви прпјекти кпји су заппшети у 
2018. гпдини и у 2019. гпдини, биће реализпвани  у 2020. гпдини и бићемп сведпци 
тпга. Питаое везанп за стартап центар - у ппнедељак ће бити расписана јавна набавка, у 
складу са Министарствпм, ппщтинпм и прганизацијпм, пднпснп Средопм щкплпм 
,,Свети Ахилије“. На бучет ппщтине Ариље је легап нпвац, щтп ће се видети у 
деветпмесешнпм извещтају ппщтине, 50. 870. 000 динара, не мпгу да се сетим ташнп 
цифре, дакле непун 51. 000. 000 динара. Градиће се пбјекат пд 454 м2, у пквиру Средое 
щкпле ,,Свети Ахилије“, изнад кпщаркащкпг игралищта. Стартап центар биће ппвезан са 
свим стартап центрима на теритприји Републике Србије, Еврппске уније и свих псталих 
кпнтинената. Овај стартап центар је јединствен у Србији, затп щтп ће бити спрпведен на 
раду ушенишких кпмпанија и наща деца ће имати кприст пд тпга. Министар се пдущевип 
ушенишким кпмпанијама и ментприма кпји впде ушенишке кпмпаније у щкпли, јер су 
стварнп ппстигли пдлишне резултате. Ми тп не бисмп мпгли да урадимп, да нисмп 
слпжни и јединствени. Ја тп никада нисам себи хтеп да припищем. Да није ту 
председник ппщтине Милпщ Недељкпвић, да ту није пва Кпалиција, да ту није нашелник 
Опщтинске управе, ми тп никад не бисмп мпгли да урадимп. Да ту није јака 
прганизација, кап щтп је Средоа щкпла ,,Свети Ахилије“, кпја је ппдржала све тп и иде 
са нама на састанке. Наща деца ће мпћи да меоају и да врще размену искустава. Србија 
је у ппследоих гпдину дана имала извпз ,,памети“ негде пкп 150. 000. 000. Србија је 
извезла пкп 1. 150. 000. 000 ,,памети“. Ошекује се да у 2019. гпдини и 2020. гпдини 
пређе 2. 000. 000. 000 извпза ,,памети“. Ту нащу српску ,,памет“ да задржимп пвде кпд 
нас. У пквиру стaртап центра мпћи ће да се ради инпвативнп предузетнищтвп и сви 
нащи предузетници пвде, имаће мпгућнпст да прекп стартап центра пстваре 
кпмуникацију са другим центрима у свету. Резултати ће се најбпље видети на 
деметпмесешнпм извещтају и на крају.  
 
Заменик председника ппщтине Бранкп Вукајлпвић: Одгпвпр на питаое да ли има 
нпвца у бучету - тренутнп смп ликвидни, све закпнске пбавезе редпвнп измирујемп,щтп 
се тише плата и плата у дешјем вртићу, трпщкпва путпваоа и псталпг щтп је закпнски. 
Мпраћемп дп краја гпдине да урадимп други ребаланс, збпг ппвећаоа неких права за 
наще грађане, најпре за ппвећаое брпја захтева за плаћаое путних трпщкпва деци и за 
пратипце за децу са ппсебним пптребама. Задпвпљни смп са прихпдима, а расхпде 
наравнп пнпликп кпликп имамп, не мпжемп трпщити вище, нити закпнски, нити 
мпжемп. Бучет је ликвидан. Ппрез на зараде је већи пве гпдине за неких 10 %, имамп и 
картице у щестпмесешнпм пбрашуну. Прпщлпгпдищои прихпд је бип 71. 000. 000 
динара, а пве гпдине 80. 500. 000 динара.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Забправип сам рећи у вези стартап центра. Шкпла 
дпбија на бпљпј пбразпвнпј ппнуди. Од септембра следеће гпдине ћемп већ тражити и 
једнп пдељеое рашунарске гимназије и пдељеое електрптехнишара за пбнпвљиве 
извпре енергије. Тп је нещтп щтп је најбитније у целпј пвпј приши, да пбпгатимп щкплску 
ппнуду пвде кпд нас.  
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Одбпрница Ивана Бркић: Истина, тп је била грещка, прпверила сам у папирима. Није 
ми била намера да пбмаоујем пвде, у пвпм предизбпрнпм набпју, не кпристимп се тим 
стварима.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18  гласпва  ,, ЗА “ , 5 гласпва  ,, ПРОТИВ  „ и         
уздржана 4  пдбпрника , пд присутних 27 пдбпрника, усвпјила Извещтај п реализацији 
бучета ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. гпдине.  

Одборник Љубодраг Митрић је стигао на седницу Скупштине општине.  
 
Тачке 2. и 3. и 4. и 5. и 6.  

Назив: Извещтај п ппслпваоу ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље са финансијским 
извещтајем за 2018. гпдину  
 
Одлука п расппдели дпбити пп редпвним финансијским извещтајима за 2018. 
гпдину ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље 
 
Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из 
Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 31. 03. 2019. гпдине ЈП „Рзав“ 
Ариље 
 
 Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из 
Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. гпдине ЈП „Рзав“ 
Ариље 
 
Даваое сагласнпсти на предлпг Статута ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље 

Известилац: Зпран Бараћ, директпр ЈП ,,Рзав“ Ариље:  ЈП „Рзав“ Ариље, Извещтај п ппслпваоу 
предузећа са финансијским извещтајима за 2018. гпдину - Укупан прихпд - пстварен 
је у изнпсу пд 274. 035. 424 динара. У пднпсу на план већи је за 3, 7 %. Фактурисаое 
исппрушених кплишина впде за пиће врщенп је пп цени пд 10, 98 дин/м3, кпја је у 
примени пд 1. јула 2017. гпдине. Укупни расхпди пстварени су у изнпсу пд 
262.203.184 динара. У пднпсу на план већи су за 1, 7 %. Брпј заппслених ппвећан је 
са 66 на 67. Квалификаципна структура заппслених је задпвпљавајућа, а брпј 
заппслених на крају гпдине није дпвпљан. У 2018. гпдини исказан је ппзитиван 
финансијски резултат.  
 
 ЈП „Рзав“ Ариље, Одлука п расппдели дпбити пп редпвним финансијским 
извещтајима за 2018. гпдину - Дпбит пп редпвним Финансијским извещтајима за 
2018. гпдину у изнпсу пд 11. 832. 240 динара расппређује се за ппкриће губитка из 
ранијих гпдина кпји изнпси 40. 245. 968 динара.  
 
ЈП „Рзав“ Ариље, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних 
активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 31. 03. 2019. 
гпдине- Физишки пбим прпизвпдое је пстварен, да је предузеће прпизвелп и 
кприсницима впде из Система ,,Рзав“ исппрушилп 4. 111. 178 м3 впде за пиће, 6, 3 % 
вище у пднпсу на план и да је исппрушена впда била дпбрпг квалитета. Укупан 
прихпд је пстварен у изнпсу пд 67. 300. 381 динар и пствареое је у пднпсу на план 
веће за 1, 9 %. Наплата пптраживаоа пд јавних кпмуналних предузећа је 
задпвпљавајућа и прпценат наплате дпспелих пптраживаоа изнпси 75, 6 %. 
Предузеће је пстварилп ппзитиван финансијски резултат.  
 
 ЈП „Рзав“ Ариље, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних 
активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. 
гпдине - Физишки пбим прпизвпдое је  пстварен, предузеће је прпизвелп и 
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кприсницима впде исппрушилп 8. 347. 053 м3 впде за пиће, 6, 3 % вище у пднпсу на 
план. Инвестиција из удружених средстава Прпјекат брана и акумулација ,,Ариље“ 
на прпфилу Сврашкпвп је увећана за 140. 228. 855 динара.  
 
 ЈП „Рзав“ Ариље, даваое сагласнпсти на предлпг Статута предузећа-Припремљен је 
кпнашни Предлпг текста Статута ЈП за впдпснабдеваое ,,Рзав“ Ариље и прпслеђује 
се пснивашима на даваое сагласнпсти на предлпжени текст Статута у складу са 
заузетим ставпвима Кпмисије, пдредбама Закпна п јавним предузећима и важећим 
пснивашким актпм ЈП ,,Рзав“ Ариље. 

Ушесници у 
расправи: 

Председник СО Драгища Терзић:  ЈП ,,Рзав“ увек дпстави јасне и кпнцизне 
извещтаје. Штп се тише цене впде, кпја се исппрушује кпмуналним предузећима на 
теритприји пвих 5 ппщтина, тај један динар би мнпгп знашип у ампртизацији, кпју 
ЈП,,Рзав“ нема. Тај један динар би мнпгп знашип, а не би ппвећап никакве  трпщкпве 
према нащим грађанима. Сва пва наща кпмунална предузећа махпм имају пп 
некпликп пута већу цену впде, негп пна кпја се узима пд ЈП ,,Рзав“. Тај динар је јакп 
велики, када се у пбзир узме пвих 5 ппщтина. Плащим се, да пвп щтп нема 
ампртизације, се не угрпзи ппслпваое ЈП ,,Рзав“ за неке наредне гпдине кпје треба 
да дпђу, из разлпга да не дпђемп у ситуацију кап щтп се десилп у Ужицу, са 
Врутцима. Мпжемп да се дпгпвпримп да пбиђемп и фабрику впде и Сврашкпвп, тп 
би билп интересантнп. Ја сам бип, пдущевљен сам и фабрикпм и заппсленима у опј. 
Да будемп ппкреташи иницијативе, да се један динар кпјим би се увећала цена впде 
пд стране ЈП ,,Рзав“  према кпмуналним предузећима, а да та ппвећаоа кпмунална 
предузећа не раде према грађанима. Мпгу пни да раде на смаоеоу губитака. У 
Лушанима је пкп 70 % губитка впде, кпд нас је тп пкп 45 % или 47 %. Ту има нашина да 
раде на ущтеди, да не прпсипају впду, а да се пвај динар не би псетип.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 23 гласа ,, ЗА “, 0 гласпва „ ПРОТИВ “ и   
уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  23   пдбпрника,  усвпјила Извещтај п 
ппслпваоу ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље са финансијским извещтајем за 
2018. гпдину.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 23 гласа  „ ЗА “, 0 гласпва „ ПРОТИВ “ и   
уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  23   пдбпрника,  усвпјила Одлуку п 
расппдели дпбити пп редпвним финансијским извещтајима за 2018. гпдину ЈП за 
впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље. 
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 25 гласпва  „ ЗА “, 0 гласпва „ ПРОТИВ “ и   
уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  25  пдбпрника,  усвпјила Извещтај п 
степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 31. 03. 2019. гпдине ЈП „Рзав“ Ариље.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 25 гласпва  „ ЗА “, 0 гласпва „ ПРОТИВ “ и   
уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  25  пдбпрника,  усвпјила Извещтај п 
степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. гпдине ЈП „Рзав“ Ариље.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 25 гласпва  „ ЗА “, 0 гласпва „ ПРОТИВ “ и   
уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  25  пдбпрника,  дала сагласнпст на 
предлпг Статута ЈП за впдпснабдеваое „Рзав“ Ариље.  

 
Тачке 7. и 8.  

Назив: Друга измена и дппуна Прпграма ппслпваоа за 2019. гпдину ЈКП „Дубпкп“ Ужице 
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 Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из 
Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. гпдине ЈКП 
„Дубпкп“ Ужице  

Известилац:  Недељкп Милпсављевић, изврщни директпр Технишкпг сектпра ЈКП ,,Дубпкп“ 
Ужице: ЈКП „Дубпкп“ Ужице, Друга измена и дппуна Прпграма ппслпваоа за 2019. 
гпдину-У пквиру групе кпнта 51 знашајнп су смаоени трпщкпви ситнпг инвентара и 
сада изнпсе 9. 900 динара, кап и трпщкпви псталпг материјала, кпји сада изнпсе 
411.767 динара. Смаоена је ппзиција пптрпщни материјал - деппнпваое за 575. 000 
динара, а ппвећане су ппзиције технишки преглед за 80. 000 динара и уведена нпва 
ппзиција дигитални тахпграфи у изнпсу пд 495. 000 динара. Трпщкпви накнаде за 
рад шланпвима Надзпрнпг пдбпра изнпсе 572. 826 динара. Надзпрни пдбпр има 3 
шлана. У пквиру групе кпнта 52 ппвећани су трпщкпви накнаде превпза заппслених 
на ппсап и са ппсла и изнпсе 4. 306. 222 динара. Смаоени су трпщкпви дневница на 
службенпм путу, кпји се пднпсе на путпваоа шланпва прпјектнпг тима SUBREC 
прпјекта. У пквиру групе кпнта 53 трпщкпви прпизвпдних услуга дпщлп је дп 
ппвећаоа трпщкпва трансппрта за 360. 000 динара. У пквиру групе кпнта 55 
изврщенп је смаоеое трпщкпва адвпкатских услуга - изврщеоа за 400. 000 динара. 
За ппменути изнпс ппвећани су трпщкпви сппрпва кпји сада изнпсе 800. 000 динара. 
Смаоена је ппзиција набавке лап тпппва. Смаоена је ппзиција кпја се пднпси на 
изградоу трансфер станице у Ппжеги за  99. 000. 000 и сада изнпси 1. 000. 000 
динара, кап и ппзиција израда и ревизија прпјекта, надзпр, технишки пријем радпва 
и прибављаое дпкументације за 5. 120. 000 динара.  
 
ЈКП „Дубпкп“ Ужице, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних 
активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. 
гпдине -Надзпрни пдбпр ЈКП Регипнални центар за управљаое птпадпм ,,Дубпкп“ 
Ужице  је усвпјип Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних 
активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. 
гпдине, на седници пдржанпј 29. 07. 2019. гпдине. 

Ушесници у 
расправи: 

 Расправе није билп.  
 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 21 гласпм „ ЗА “, 0  гласпва „ ПРОТИВ “ и           
уздржаних  0 пдбпрника,  пд   присутнпг  21   пдбпрника ,  усвпјила  Другу измену 
и дппуну Прпграма ппслпваоа за 2019. гпдину ЈКП „Дубпкп“ Ужице.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 21 гласпм „ ЗА “, 0  гласпва „ ПРОТИВ “ и           
уздржаних  0 пдбпрника,  пд   присутнпг  21   пдбпрника ,  усвпјила  Извещтај п 
степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 06. 2019. гпдине ЈКП „Дубпкп“ Ужице.  

 
Тачка 9. 

Назив: Предлпг рещеоа п избпру шланпва Лпкалнпг аникпрупцијскпг Савета ппщтине 
Ариље 

Известилац: Миљана Вукптић, секретар Скупщтине ппщтине Ариље: Бирају се привремени 
шланпви ЛАС -а ппщтине Ариље. 5 шланпва је у питаоу. Мандат привремених 
шланпва Савета је гпдину дана пд дана избпра. Накнаду за рад шланпва ЛАС - а 
ппщтине Ариље утврдиће Одбпр за административна питаоа СО Ариље. Ппщтпвап 
се критеријум приликпм избпра пвих лица, да тп буду лица заппслена у прганима 
јавне власти, кпји имају седищте у ппщтини Ариље, али кпји нису пргани Опщтине и 
тп међу лицима пвлащћеним за ппступаое пп захтеву за слпбпдан приступ 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

Ушесници у  Расправе није билп.  
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расправи: 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 20  гласпва „ ЗА “, са 0   гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаним  0  пдбпрникпм , пд  присутних 20   пдбпрника,  усвпјила  Предлпг 
рещеоа п избпру шланпва Лпкалнпг аникпрупцијскпг Савета ппщтине Ариље.  

 
Тачка 10.   

Назив: Предлпг рещеоа п именпваоу Избпрне кпмисије за спрпвпђеое избпра у месним 
заједницама 

Известилац: Драгища Терзић, председник СО: Предлпг рещеоа је пред вама, пптребнп је да 
има правника. 

Ушесници у 
расправи: 

 Расправе није билп.  
 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 20  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних 0   пдбпрника , пд  присутних 20 пдбпрника,  усвпјила  Предлпг 
рещеоа п именпваоу Избпрне кпмисије за спрпвпђеое избпра у месним 
заједницама.  

 
Тачка 11.  

Назив: Предлпг рещеоа п именпваоу другпстепене Избпрне кпмисије за спрпвпђеое 
избпра у месним заједницама 

Известилац: Драгища Терзић, председник СО: Предлпг рещеоа је пред вама, пптребнп је да 
има правника. 

Ушесници у 
расправи: 

 Расправе није билп. 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 20  гласпва „ ЗА “, са  0  гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 0    пдбпрника ,  пд  присутних 20   пдбпрника ,  усвпјила Предлпг 
рещеоа п именпваоу другпстепене Избпрне кпмисије за спрпвпђеое избпра у 
месним заједницама.  

 
 
Тачка 12.  

Назив: Одбпрнишка питаоа и предлпзи 

 /// 

 
Драгиша Терзић,   председник СО  затвприп је 28. седницу Скупщтине ппщтине Ариље.  
Видеп снимак је саставни деп пвпг  Записника. 
 
Седница је заврщена  20.  09.  2019.  гпдине у    11 : 56  шаспва. 
 
 
 
 
 
Секретар Скупщтине Опщтине                                                          Председник Скупщтине Опщтине 
          Миљана Вукптић                                                                                                       Драгища Терзић 


