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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ППШТИНА АРИЉЕ 
Скупщтина oпщтине 
III брпј: 06 - 41/2019 
17. 12. 2019. гпдине 
А р и љ е 
 

З А П И С Н И К 
 
 
 
 

са 29.  седнице Скупщтине oпщтине Ариље пдржане 17. 12. 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, Зпран Мићпвић, Милан 
Јпвишић, Драган Дриншић.   
 
Седници, ппред пдбпрника, присуствују: председник ппщтине Ариље Милпщ Недељкпвић,  заменик 
председника ппщтине Ариље Бранкп Вукајлпвић,  нашелник Ппщтинске управе Ариље Гприца 
Петрпвић, заменик нашелника Ппщтинске управе Ариље Ружица Никплић Василић, представници 
медија и  
 
известипци пп ппјединим ташкама Дневнпг реда:  
 
- Слава Ћирјакпвић, нашелник Одељеоа за привреду и финансије; 
- Љиљана Димитријевић, аналитишар бучета; 
- Недељкп Милпсављевић, изврщни директпр Технишкпг сектпра ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице; 
 - Зпран Бараћ, директпр ЈП ,,Рзав“ Ариље; 
- Милијанкп Митрпвић, директпр ЈКП ,,Зелен“ Ариље; Ната Никплић, финансијски рукпвпдилац у 
ЈКП ,,Зелен“ Ариље; 
- Нада Павлпвић, директпр Предщкплске устанпве ,,Ариље“ Ариље; 
- Ружица Никплић Василић, заменик нашелника Опщтинске управе  Ариље; 
- Драгища Терзић, председник Скупщтине ппщтине Ариље. 
 
 
Председник Скупщтине ппщтине предлпжип је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД:   
 

  
1. Усвајаое записника са 28. седнице Скупщтине ппщтине  
2.Извещтај п реализацији бучета ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2019. дп 
30. 09. 2019. гпдине 
3. Предлпг Пдлуке п другпм ребалансу бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину 
4. Предлпг Пдлуке п бучету ппщтине Ариље за 2020. гпдину са Кадрпвским 
планпм за Ппщтинску управу и Ппщтинскп правпбранилащтвп ппщтине 
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Ариље за 2020. гпдину 
5. ЈКП „Дубпкп“ Ужице, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и 
реализпваних активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. 
дп 30. 09. 2019. гпдине 
6. ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Прпграм ппслпваоа за 2020. гпдину 
7. ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Прва измена и дппуна Угпвпра п псниваоу ЈКП 
Регипнални центар за управљаое птпадпм ,,Дубпкп“ Ужице 
8. ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Даваое сагласнпсти на Статут ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице 
9. ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Цена услуга за 2020. гпдину 
10. ЈП „Рзав“ Ариље, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и 
реализпваних активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. 
дп 30. 09. 2019. гпдине 
11. ЈП „Рзав“ Ариље, Прпграм ппслпваоа за 2020. гпдину 
12. ЈП „Рзав“ Ариље, Прпграм кприщћеоа бучетске ппмпћи за 2020. гпдину 
13. ЈКП ,,Зелен“ Ариље, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и 
реализпваних активнпсти из прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. 
дп 30. 09. 2019. гпдине 
14. ЈКП ,,Зелен“ Ариље, Прпграм ппслпваоа за 2020. гпдине 
15. Предщкплска устанпва „Ариље“ Ариље, Извещтај п раду за 2018/2019. 
гпдину 
16. Предщкплска устанпва „Ариље“ Ариље, Гпдищои план рада за 2019/2020. 
гпдину 
17. Предлпг Одлуке п пдређиваоу назива улица и других делпва насељених 
места - предлпг да се пва ташка скине са Дневнпг реда.  
18. Предлпг Пдлуке п измени Пдлуке п раднпм времену угпститељских, 
занатских, тргпвинских пбјеката и устанпва на теритприји ппщтине Ариље 
19. Предлпг рещеоа п разрещеоу и именпваоу председника, заменика 
председника и заменика секретара Избпрне кпмисије ппщтине Ариље 
20. Предлпг рещеоа п именпваоу Лпкалнпг савета рпдитеља 
21. Мищљеое Скупщтине ппщтине п прпмени граница катастарских ппщтина 
Вигпщте-Ппглед и Ариље 
22. Разрещеое и именпваое шлана Шкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле ,,Јездимир Трипкпвић“ Латвица 
23. Питаоа и предлпзи пдбпрника 
 

 
 
Предлози  допуне Дневног реда: 
 

Председник 
СО Драгища 
Терзић:  

Предлпг да се скине са Дневнпг реда  ташка Предлпг Одлуке п пдређиваоу назива 
улица и других делпва насељених места - гласаое: за 17, 0 прптив, 11 уздржаних. 
 
  У смислу шлана 106. став 1. Ппслпвника Скупщтине ппщтине Ариље, на 
предлпжени Дневни ред за 29. седницу Скупщтине ппщтине Ариље, предлажем 
кап пвлащћени предлагаш следеће дппуне Дневнпг реда: 
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић:  
 
1. Ппкретаое иницијативе да дпмаћа правна лица и предузетници дпбију пп 
10.000 еура пп нпвпзаппсленпм раднику; гласаое - за 12, 16 прптив, 0 
уздржаних.  
 
2. Дпнпщеое Одлуке п разрещеоу функције шланпва Надзпрнпг пдбпра ЈКП 
,,Зелен“ Ариље; гласаое - за 10, 17 прптив, 1 уздржан.  
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3. Образпваое Анкетнпг пдбпра ради утврђиваоа шиоеница везаних за радпве 
на изградои трибина у Градскпм парку, изнад игралищта Фудбалскпг клуба 
,,Будућнпст“ Ариље; гласаое - за 11, 18 прптив, 0 уздржаних.  
 
Имаћете да пбразлпжите пп два минута сваки предлпг Дневнпг реда.  
 
У складу са Ппслпвникпм Скупщтине ппщтине Ариље, предлажем следећу Дппуну 
Дневнпг реда:  
 
Одбпрник Милан Никплић:  
 
1. Дпнпщеое Одлуке п изменама и дппунама Прпстпрнпг плана ппщтине Ариље; 
гласаое - за 11, 17 прптив, 0 уздржаних. 
 
2. Дпнпщеое Одлуке мпратпријума за издаваое дпзвпла за изградоу 
минихидрпелектрана; гласаое - за 11, 17 прптив, 0 уздржаних. 
 
3. Извещтај п реализацији угпвпра п заврщетку радпва сппртских терена са 
трибинама; гласаое - за 11, 17 прптив, 0 уздржаних. 
 
4. Извещтај п реализацији Одлуке п задужеоу кредита, наменски, за замену 
ппстпјећих сијалица јавне расвете нпвим лед сијалицама; гласаое - за 11, 17 
прптив, 0 уздржаних.  
 
5. Извещтај п реализацији Прпјекта изградое инпваципнпг стартап центра 
Ариље; гласаое - за 11, 17 прптив, 0 уздржаних. 
 
6. Извещтај п статусу Инпваципнпг центра, правни статус, судбина, ппрема итд... 
гласаое - за 10, 17 прптив, 1 уздржан. 
 
7. Финансијски извещтај п прганизацији бпксерскпг меша пдржанпг 22. 05. 2019. 
гпдине, у Сппртскпј хали. Извещтај треба да садржи списак дпнатпра и сппнзпра. 
гласаое - за 10, 17 прптив, 1 уздржан.  
 
Одбпрник Милан Никплић - пп Ппслпвнику: Ппвреда пп шлану 129. Ппслпвника, а 
пднпси се на шлан 102 Ппслпвника. Члан 129. се пднпси на тп да пдбпрник кпји 
затражи ппвреду Ппслпвника, дпбија реш када је затражи. Пдбпрник мпже да 
укаже на ппвреду Ппслпвника у свакпм тренутку, и пре птвараоа расправе. 
Ппвређен је шлан 102. Ппслпвника. Ви сви знате да сам цепап пвај Ппслпвник, кпји 
је накарадан. Материјал мпра бити дпстављен пдбпрницима 5 дана, пре 
пдржаваоа седнице. Ја сам материјал дпбип 4 дана, пре ппшетка седнице и пстали 
пдбпрници.  Тп знаши да није 5 дана. Дппуне Дневнпг реда се мпгу дпставити 3 
дана пре ппшетка седнице, пстап је један дан, да пдбпрник мпже нещтп дпставити. 
Акп ви мислите да је некп слпбпдан и да за један дан савлада кпмплет материјал 
кпји сте ви дпставили, да да примедбе и дппуне и амандмане, пнда сте се ви 
преварили. Пвп је на граници пд 3 месеца пд пдржаваоа седнице Скупщтине. Ви 
сте, кап председник Скупщтине, плаћенп лице и бучет ппщтине сте кпщтали 
грађане 320.000 динара. Акп нисте мпгли за та три месеца да дпставите материјал 
на време, пнда не знам кпја је сврха ващег ппсла, да седите ту? Тражим пд 
Скупщтине да се изјасни да ли је материјалнп ппвређен Ппслпвник, акп је 
материјал дпстављен 4 дана пре пдржаваоа седнице, а треба 5 дана. 
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Председник СО Драгища Терзић:  Материјал је ппдељен пдбпрницима у шетвртак 
изјутра, тп је 5 дана пре ппшетка седнице Скупщтине ппщтине Ариље. Какп сте га 
Ви дпбили 4 дана, не знам. Материјал је у среду пкашен на сајту ппщтине Ариље. 5 
пуних дана дп седнице. Дпбили сте на време. Тражим да се Скупщтина ппщтине 
изјасни да ли су пдбпрници на време дпбили материјал, схпднп Ппслпвнику, 5 
дана раније - за 18, прптив 2, уздржаних 9. Кпнстатујем да Ппслпвник није 
ппвређен.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић:  1. Ппкретаое иницијативе да дпмаћа правна лица и 
предузетници дпбију пп 10. 000 еура пп нпвпзаппсленпм раднику - кап щтп је тп 
слушај са страним правним лицима. Странп правнп лице пп нпвпзаппсленпм 
раднику дпбија 10. 000 еура. Тај нпвац некад дпбрпдпђе да се у ппщтини ради, а 
некада испадне шист прпмащај. У пвпм тренутку, из ппщтине Ариље имамп велики 
пдлив радника, нема страних инвестиција. Билп је прише са Јапанцима, са 
Мађарима, а пд тпга пшигледнп нема нищта. Мислим, да када би ппкренули 
иницијативу, на щта имамп правп, пп Уставу, пнда би верпватнп дпмаћу привреду 
малп успели да ппдппмпгнемп и да задржимп пдређени брпј људи пвде. Акп се 
100 радника нпвпзаппсли,тп је 1. 000. 000 еура, кпји би дпщап у ппщтину Ариље и 
кпји би се трпщип у Ариљу. Нещтп на ппрезе и дппринпсе, шиме би се пунип и 
бучет, нещтп би ищлп у ппщту пптрпщоу.   
 
2. Дпнпщеое Пдлуке п разрещеоу функције шланпва Надзпрнпг пдбпра ЈКП 
,,Зелен“ Ариље - Пвај Надзпрни пдбпр прави велике грещке у ппслпваоу. Тп се 
пднпси на ненаплату пптраживаоа, кпјих има тренутнп пкп 60. 000. 000  динара. 
Не раде нищта да наплате та пптраживаоа, а птписују селективнп пптраживаоа. 
Правили су грещке у ппслпваоу везане за паркинг сервис. За некпликп дана рада 
паркинг сервиса, губитак је бип негде пкп 400. 000 динара. Надзпрни пдбпр има 
два шлана. Трећег шлана из реда заппслених немају. Такп да не знам ни какп раде.  
 
3. Пбразпваое Анкетнпг пдбпра ради утврђиваоа шиоеница везаних за радпве на 
изградои трибина у Градскпм парку, изнад игралищта Фудбалскпг клуба 
,,Будућнпст“ Ариље - пбразпваое Анкетнпг пдбпра из реда пдбпрника, кпји би 
утврдип све шиоенице везане за градоу трибина у парку и урущаваое парка. Пп 
решима рукпвпдилаца, за изградоу трибина пптребнп је 28. 000. 000 динара. За тај 
нпвац се у Нпвпј Варпщи прави фудбалски стадипн, кпји ће бити гптпв дп јула 
идуће гпдине. Фудбалски клуб Црвена Звезда је заменила траву, ппставила грејаше 
за 100. 000 еура. 28. 000. 000 динара за једну трибину у Ариљу, не знам кпја је тп 
рашуница. Великп је негпдпваое за сам садащои изглед парка. Фпрмираоем 
Анкетнпг пдбпра из реда пдбпрника из власти и пппзиције, утврдили би щта се ту 
стварнп дещава.  
 
Одбпрник Милан Никплић: 1. Дпнпщеое Одлуке п изменама и дппунама 
Прпстпрнпг плана ппщтине Ариље - Пвп је самп пбнпвљена Пдлука Скупщтине  из 
2012. гпдине, кпју је пптписап председник Скупщтине тадащои, Драгища Терзић и 
прпшена је била на 6 месеци и пп тпм пснпву нищта није урађенп. А знате кпјих је 
прпблема билп у рещаваоу мнпгих питаоа за наще привреднике и за наще 
грађане. Тражим да струшне службе припреме у рпку пд 6 месеци, пнп щтп је 
упшенп у недпстацима Прпстпрнпг плана ппщтине Ариље.  
 
2. Дпнпщеое Одлуке мпратпријума за издаваое дпзвпла за изградоу 
минихидрпелектрана - тражим да се стави мпратпријум на даваое сагласнпсти 
издаваоа дпзвпла за изградоу минихидрпцентрала на теритприји наще Ппщтине. 
Мнпгп се критикпвалп какп је претхпдна власт дпзвплила да се мпгу градити 



 5 

минихидрпцентрале, а има их 15, где и какп, а ви дајете и ван тих 15. Велика се 
пращина дигла у јавнпсти пкп тпга. Да сашекамп и измене Закпна пкп услпва за 
изградоу МХЕ на пптпцима, где се цевпвпдима гасе впдптпкпви. Да сашекамп, дпк 
Закпн не уреди ту прпблематику.  
 
3. Извещтај п реализацији угпвпра п заврщетку радпва сппртских терена са 
трибинама - раскинут је угпвпр са извпђашем, рпк је бип 50 календарских дана, тп 
је истеклп прпщле гпдине крајем нпвембра. Министарствп сппрта је далп ппщтини 
Ариље 7. 300. 000 динара. Ппщтина Ариље треба да плати пдв 1. 800. 000 динара. 
Ппшели сте да радите накараднп и трпщили сте нпвац накараднп. Пнп щтп је 
Министарствп сппрта планиралп 7. 300. 000 динара, искприщћенп је самп 
1.800.000 динара. Пстатак сте ви плаћали ненаменски, кап непланиране радпве. 
Председнише ппщтине, кп вам је дпзвплип да пптписујете на изнпс пд 3. 560. 000 
динара, радпве кпји немају пдпбреое за градоу? Тражим извещтај у пптпунпсти. 
Кп дпзвпљава да се трпщи нпвац на нелегитимне пбјекте, без пдпбреоа за 
градоу? Има ли ту какве пдгпвпрнпсти? Хвалите се да ћете дпбити нпвац, јесте 
тражили, а нпвац нисте дпбили, а мене сте пбмаоивали какп је стигап нпвац и да 
ће бити направљене трибине. А у извещтају за бучет стпји да се тражи нпвац, а 
није дпбијен.  
 
4. Извещтај п реализацији Одлуке п задужеоу кредита, наменски, за замену 
ппстпјећих сијалица јавне расвете нпвим лед сијалицама - кредит пд 35. 000. 000 
динара за прпмену јавне расвете, пднпснп лед светиљки. Ппвредили сте Пдлуку п 
задуживаоу. У Пдлуци стпји замена натријумпвих и живиних сијалица лед 
светиљкама. Ви сте расписали тендер и пптрпщили 35. 000. 000 динара, самп за 
светиљке. На тендер се јавип самп један ппнуђаш, кпји је давап цену 2. 000 динара 
исппд 35. 000. 000 динара. Пнај кп би дап динар изнад, бип би дисквалификпван. 
Шта се десилп да буде један ппнуђаш? Штп је дап такву цену? Ппстпји сумоа, 
бавип сам се анализпм. Пвп је изузетнп преплаћен ппсап. Пп мпјпј рашуници, шист 
прпфит је најмаое 10. 000. 000 динара. Имам цене из Кине и тп у динарима. 
Прпсешна цена сијалице је 6. 500 динара. Са трпщкпвима царине и псталих 
трпщкпва, пп мени пвп не прелази између 15. 000. 000 динара и 16. 000. 000 
динара. Ппнуђаш има правп да ппстави питаое, да пита кпликп је предвиђенп у 
бучету за тп, има 35. 000. 000 динара средстава за замену кпмплет светиљки. 
Пдгпвпр из ппщтине - меоају се самп сијалице. Кп је направип предрашун, на 
пснпву шега је дата предрашунска вреднпст?  
 
5. Извещтај п реализацији Прпјекта изградое инпваципнпг стартап центра 
Ариље - пдбпрници нису уппзнати у детаље щта се планира. Планирана су 
средства пкп 50. 000. 000 динара. Расписан је тендер за изградоу грађевинскпг 
пбјекта, пкп 320 м2, у пквиру щкпле, на парцели 244/1. Планирана вреднпст 
грађевинскпг пбјекта је 37. 000. 000 динара. Ппнпвп се јави један ппнуђаш, даје 
цену 44. 000. 000 динара.  Кпмисија предлаже да ппщтина тп прихвати. Нашелница 
прихвата и ппзива се на шлан Закпна п јавним набавкама, шлан 107. став 4. , цитира 
га, али дп ппла, пстатак става 4. не цитира. Стпји да нарушилац мпже дпделити 
угпвпр и ппнуђашу кпји је скупљи пд планиране вреднпсти. С тим акп се ппкаже да 
су уппредним  ценама  на тржищту скпшиле, дптле је цитиран став 4. Па се 
наставља даље, акп је пдгпварајуће ппнуде, имају цену већу пд планиране. Тп 
знаши, да мпже пвп да се примени, акп имамп јпщ ппнуда, за исту ствар и да се 
међуспбнп ппреде. Пвде је тп прескпшенп, а имамп једну ппнуду. Закпн је 
прескпшен 100 %. Став 5. - мпра пбразлпжен предлпг да се дпстави Управи за јавну 
набавку и државнпм ревизпру. Све прескашете, а та разлика пд 37. 000. 000 динара 
дп 44. 000. 000 динара, оу плаћају грађани Ариља. Не плаћа Република, не плаћа 
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Министарствп. Ми у Ариљу имамп 2. 000 м2  државнпг слпбпднпг прпстпра. Ми 
правимп јпщ један прпстпр гпре пд 320 м2, кпји ће нешему служити. А щта ћемп са 
пвим другим прпстприма? Шта ћемп са 1200 м2 суда, кпјег нема? Шта ћемп са 
Дирекцијпм, кпја је укинута? Шта ћемп са трећим спратпм Услужнпг центра, где је 
бип Инпваципни центар? Шта ћемп са прпстпрпм Ппреске управе? Све щтп смп 
укинули, пстап је празан прпстпр, а ви се хвалите какп вам је дап некп нпвац да 
градите нпв грађевински прпстпр.  
 
6. Извещтај п статусу Инпваципнпг центра, правни статус, судбина, ппрема итд... - 
видеп сам Пглас на сајту, да се ппрема издаје у закуп. Дпкле је стиглп, кпме је дата, 
кпји је правни статус Инпваципнпг центра, щта је са прпстпрпм? Председник 
Скупщтине се хвали на телевизији да се даје 2. 000. 000 динара за анализу 
земљищта. А у бучету стпји, да се скида 2. 000. 000 динара, затп щтп није склппљен 
угпвпр за 2019. гпдину, јер нема  никпг гпре да ради.  
 
7. Финансијски извещтај п прганизацији бпксерскпг меша пдржанпг 22. 05. 2019. 
гпдине, у Сппртскпј хали. Извещтај треба да садржи списак дпнатпра и сппнзпра - 
тражип сам кап пдбпрнишкп питаое, нисам дпбип пдгпвпр. Или председник 
Скупщтине није прпследип или пви щтп припремају пдгпвпр, нису дпставили 
пдгпвпр. Прпмеоен је прпщле гпдине Закпн п лпкалнпј сампуправи. Једна пд 
пснпвних прпмена је да грађани ушествују у дпнпщеоу Пдлука, а тп се пднпси на 
прпјекте, инвестиције.  У нащем Статуту стпји, да је јавна расправа пбавезна, када 
је у питаоу прпјекат, инвестиција. Ви тп у Ппслпвник нисте ни уградили, затп щтп 
га нису ни правили пдбпрници. Ви на сајту имате анкету, а јавна расправа је нещтп 
другп. Треба грађани да изнпсе свпје примедбе и захтеве, кпје ће некп усвпјити 
или неће усвпјити. Прекрщени су  Статут и Закпн. Јавна расправа представља скуп 
активнпсти, предузетих у пствариваоу неких циљева. Чл 94 - пргани Ппщтине су 
дужни да пдрже јавну расправу: у ппступку припреме Статута, у ппступку припреме 
бучета Ппщтине у делу планираоа инвестиција. Да ли сте направили јавну 
расправу? Нисте. Нисте ппзвали грађане да се изјасне. Шта је радип председник 
Скупщтине задоа 3 месеца? Штп није ппзивап грађане пп месним заједницама, да 
изнесу свпје предлпге? Пище да мпрају да буду пбухваћени сви грађани са 
прпстпра Ппщтине, када се пдржава јавна расправа.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Предлажем, да у пквиру ппднетих предлпга за 
Дппуну Дневнпг реда, председник Ппщтине у пквиру 2. ташке Реализација бучета 
ппщтине Ариље за перипд пд 01.01.2019. дп 30.09.2019. гпдине, ппднесе извещтај 
Скупщтини п радпвима на трибини и сппртским теренима, п реализацији Пдлуке п 
наменскпм кредиту за замену ппстпјећих сијалица јавне расвете, п реализацији 
Прпјекта изградое Инпваципнпг стартап центра Ариље, п статусу Инпваципнпг 
центра за ппљппривреду ппщтине Ариље.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Предлпг пдбпрника није усвпјен, да се не би 
разгпваралп.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Кпји шлан Ппслпвника је ппвређен? 
 
Одбпрница Ивана Бркић: Председник ппщтине ће да изађе и да излпжи нама. Ми 
смп пвде телп кпје пита председника. Тај шлан је ппвређен.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Пдбпрнице Бркић, изришем Вам прву пппмену, 
збпг неппщтпваоа Ппслпвника Скупщтине ппщтине Ариље. Пппмена из шлана 135. 
- изрише се пдбпрнику кпји, ппред уппзпреоа председника Скупщтине, гпвпри п 
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питаоу кпје није на Дневнпм реду, не држи се Ппслпвника итд... 
 
Одбпрник Милан Никплић - пп Ппслпвнику: Члан 129. Ппслпвника је ппвређен. 
Гпвпрник мпже гпвприти кад му се да реш са гпвпрнице. Немате правп да ме 
питате кпји је шлан Ппслпвника ппвређен, када сам ја на месту. Мпја је дужнпст да 
ја када дпђем на гпвпрницу, кажем, немпјте ме питати дпк ја нисам за 
гпвпрницпм. Мпје је правп да дпбијем реш. Члан 108. Ппслпвника- п предлпзима 
за дппуну Дневнпг реда се не птвара јавна  расправа, а пдбпрник мпже гпвприти 
два минута. Кп је Вама дап за правп да сугерищете и да тражите пд председника 
ппщтине, да пп мпјим предлпзима ташака Дневнпг реда да извещтај у оегпвпм 
гпвпру? Какве тп има везе са ташкама Дневнпг реда кпје сам ја предлпжип? Знаши, 
председник Ппщтине ће узети реш на крају, испришати неку свпју пришу и 
дпвиђеоа. Без дискусије и без расправе. Тп стварнп нема смисла.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић - ппвреда Ппслпвника: Рекламирам ппвреду 
Ппслпвника шл. 108. - П предлпзима за измене предлпженпг Дневнпг реда, не 
птвара се расправа, а самп их предлагаш мпже пбразлагати. За мпје ташке Дневнпг 
реда ја сам предлагаш и самп их ја мпгу пбразлагати. Председник ппщтине ће 
пришати щта пн хпће, нпрмалнп. Впдип сам се једнпм решеницпм ппкпјнпг 
председника Ппщтине, Бпгића Чвпрпвића: ,, Све ја вама верујем, имате ли щта 
написменп“ ? Ја сам тражип написменп, а не реши. 
 
Гласаое - да ли је председник СО ппвредип  шл. 108  Ппслпвника: за 7, 18 прптив, 
1 уздржан.  Кпнстатујем да председник СП није прекрщип Ппслпвник.  
 

Одлуке : Скупщтина ппщтине Ариље је,  са 18   гласпва  ,, ЗА “ ,  4   гласпва  ,, ПРОТИВ „ и       
уздржаних 7 пдбпрника, пд присутних 29 пдбпрника, усвпјила Дневни ред у 
целини. (са скинутпм ташкпм  Предлпг Одлуке п пдређиваоу назива улица и 
других делпва насељених места).  

 
 
Тачка 1. 

Назив: Усвајаое записника са 28. седнице Скупщтине ппщтине 

Известилац: / 

Ушесници у 
расправи:  

Одбпрница Ивана Бркић: Да није билп на ппшетку малп расправе мпје и председника 
Скупщтине... Јакп малп расправе пвде има, билп је јаснп да је неће ни бити из пвпг 
излагаоа. Да није билп пвих известилаца и ташака Дневнпг реда и пвпг размака, не би 
билп вище пд 5 страна записника. Ипак су тп неки јасни трагпви кпји гпвпре у каквпм ми 
пвде времену живимп и у каквпј атмпсфери. У записнику председник Скупщтине ппмиое 
изградоу Технплпщкпг парка. Будући да нећемп имати два круга питаоа, када буде била 
дискусија п бучету, ја бих желела да шујемп нещтп вище п тпме. Ја разумем ващу пптребу 
да прганизујете Скупщтину, на нашин да пна изгледа пвакп какп изгледа и да вам буде 
пвакав записник какав је, али без пбзира на тп щтп сте укинули писана гласила и щтп сте 
пгранишили слпбпду других јавних гласила, ипак ће пстати записанп на неки нашин, на кпји 
нашин сте ви впдили управу, дпк сте врщили власт.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: На другпј страни записника, стпје мпје реши да ми на 
прпщлпј седници није пдгпвпренп на питаоа кпја сам ппставип 15. августа. И стпје Ваще 
реши, председнише Скупщтине, да ћете се ппстарати да дпбијем пдгпвпр. Какп их ја нисам 
дпбип, јесте ли мпжда ппгрещнп интерпретирани? 
 
Председник СО Драгища Терзић: Тражип сам пд нашелника Ппщтинске управе, пд 
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секретара Скупщтине и записнишара на Скупщтини, да се прпвери, за сва питаоа кпја сте 
тражили пдгпвпр, дпбип сам пбавещтеое, да Вам је на сва ппстављена питаоа дат 
пдгпвпр. Да ли сте Ви били задпвпљни пдгпвпрпм или нисте, у свакпм слушају  таквп сам  
пбавещтеое дпбип пд мпјих сарадника.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: За питаое на кпје сам дпбип пдгпвпр, без пбзира какав бип, 
сматрам да сам дпбип пдгпвпр. На пне кпје нисам дпбип пдгпвпр, ја немам друге реши да 
кажем, негп некп лаже. Или пни Вас или Ви мене или... 
 
Председник СО Драгища Терзић: Тражим да писменп мени дпставите пвде, сад за време 
Скупщтине ппщтине и гарантујем Вам да ће Вам писаним путем бити пдгпвпренп, на сва 
питаоа кпја ми писаним путем дпставите.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Биће дпстављенп дп краја седнице Скупщтине ппщтине.  
 
Одбпрница Младена Алексић: С пбзирпм да пвакви записници не знаше нищта, трпщеое 
папира, времена и нпвца, па акп пвакп наставимп, ја имам предлпг да пптпунп угасимп 
записник. Шта ће нам пвакви записници, шему пни служе? Дугп смп се бприли, да 
записници лише на нещтп, па смп једнп време и ппшели, некпликп седница, тп јесте 
лишилп на записник, ималп је неку сврху. Пвп нема сврху. Немпјте вище трпщити нпвац и 
време, избаците ту ташку из Дневнпг реда. Гласајте, гласаћу и ја заједнп са вама, пре негп 
да пвакве записнике дпбијамп.  
 
Одбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Реши лете, написанп пстаје. Ппмиоем ја ппследое три, 
шетири Скупщтине и драгп ми је щтп Сузана лепп пренпси пнп щтп ја кажем, дпдуще не дп 

детаља, али сущтину птприлике убацује у записник. Издвпјенп мищљеое: На страни 4. 
записника пище, да сам и прпщли пут предлагап да се на Дневни ред Скупщтине ппщтине 
стави ташка Извещтај п раду Месних заједница. Ппет предлажем и ппет истп гпвприм. Евп 
сад већ имам 5 председника Месних заједница, кпји су се мени лишнп пбратили, кпји 
тврде да немају слуха, да нису саслущани првп пвде пд нас, пдбпрника, пд Ппщтинске 
управе, пд радника, пд председника Ппщтине, пд грађана. Избпрпм пвих Савета и 
председника Месних заједница, мпглп је да се предлпжи, да десет људи предлпжи једнпг 
шлана Савета, да га изаберу и да тп буде Савет Месних заједница. Сви знате, да је раније у 
селима сваки засепк имап свпг шпвека у Меснпј заједници. Тај шпвек је у свакпм тренутку 
пбавещтавап председника Месне заједнице, а председник Месне заједнице пдмах пкрене 
председника Ппщтине, председника Скупщтине, радника у Ппщтинскпј управи, билп је 
кппрдинације, зналп се щта се дещава на терену. Сада ти председници Месних заједница 
тврде, да са тим шланпвима Савета Месних заједница дпнпсе неке планпве рада, нещтп 
щтп планирају да раде у нареднпј гпдини, али да се пдступа пд тпга. Кажу: ,,нас нема кп да 
ппдржи из Ппщтине, да нас прппрати, щта гпд ми да усвпјимп, пни раде щта пни хпће, не 
да нам се прилика“. Предлагап сам из тпг разлпга, да ти људи дпђу пвде и кажу каква их 
мука муши, да пви грађани виде щта се дещава пп улицама, пп путу, пп оивама, где има 
пдрпна, ппплава... Ту смп да сплидарищемп, да ушинимп нещтп акп мпжемп, да се 
унапреди живпт у пвпј лпкалнпј сампуправи. Написаћу за следећу седницу Скупщтине, тај 
предлпг у писанпј фпрми, пп шлану 6. став 1. , да се тп и званишнп стави на Дневни ред - 
Извещтај п раду Савета Месних заједница, пнп щтп је планиранп, пнп щтп је реализпванп. 
Људи су незадпвпљни. Какву кппрдинацију некп пвде има са оима? Предлажем, а и 
дпбићете писани предлпг за наредну седницу, да тај Извещтај буде на Дневнпм реду. Акп 
некп не ради пп Месним заједницама, треба да дпђе некп кп хпће да ради, кп има впљу 
да ради, али је спрешен да ради. И да малп унапредимп пву заједницу у кпјпј живимп и 
радимп.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Кпји сте Ви, председнише Скупщтине, шлан Ппслпвника 
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прекрщили, када сте дали привилегију мпм кплеги Звпнку, да вам сада пище питаоа и 
дпставља, да бисте му Ви дали пдгпвпр, на питаоа кпја тражи мпжда и вище месеци. 
Слущала сам на кпји нашин питате пдбпрнике и тп ми сваки пут смета, не мпгу а да не 
прпкпментарищем, мпжда на неки некултуран нашин, са места, да не питате људе кпји 
изађу, пп ппвреди Ппслпвника, када их не нападате на свпм месту, јер пни нису на путу, 
негде на улици. У скупщтинскпј сали, сашекајте да изађу људи ппла минута, рећи ће Вам пп 
кпм шлану Ппслпвника. Мпжда бих мпгла да тражим ппмпћ пд ппмпћника нашелника, пп 
кпм шлану Ппслпвника Ви тп шините. Да смп мпжда јутрпс желели да предамп неку 
дпдатну дпкументацију, Ви бисте нам рекли да мпрамп ппщтпвати некп ,,глупп“ време, 
кпје сте верпватнп сами предлпжили пд 24 сата, 72 сата итд, да бисте защтитили свпју 
маленкпст.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Ја Вам се захваљујем. Пвпга пута сте самп 
злпупптребили гпвпрницу и нисте пришали п записнику, већ сте пришали пнп щтп сте Ви 
хтели, кап щтп и увек радите. Пвај Ппслпвник и пвај Статут нисам правип ја, јер ја нисам 
правник пп струци да бих тп радип. Тп је радип правни тим Ппщтине, на предлпг СКГП-а, 
пп Закпну, пнакп какп је тп налпженп. Нисам ја измислип 24 сата, ни 72 сата, негп је тп 
предлпг СКГП-а. Мпжда се тп и мени не свиђа, али прпстп је тп такп.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Председник СП је дужан да сагледа пдбпрнишка питаоа. Јакп 
су јаснп дефинисана у записнику, да их прпследи тамп где треба. Јаснп сам дефинисап два 
питаоа - питаое реализације инвестиције за пут кући Бранка Вукајлпвића, кпликп је нпвца 
прикупљенп итд... и тп ташнп стпји у записнику. Ппставип сам и питаое - финансијски 
извещтај за бпкс меш у Сппртскпј хали, са спискпм дпнатпра. Дециднп и финп пище у 
записнику. Ја нисам дпбип пдгпвпр.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Дпбили сте пдгпвпр на та питаоа, лишнп сам их 
пптписап, јединп щтп нисте задпвпљни мпжда пдгпвприма.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Не, нисам дпбип. Дпкажи да сам их дпбип.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Ја знам да сам их пптписап и прпследип пнима кпји 
треба да пдгпвпре.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Пне пдгпвпре кпје сам ја дпбип, пптписала је нашелница, али 
тп нема везе са председникпм Скупщтине. Тп је пп мпјим питаоима п дпступнпсти 
инфпрмација. А пдбпрнишкп питаое кпје сам ппставип, нисам дпбип. Мпжда сте имали 
намеру да ппщаљете или сте убацили негде, где ја нисам бип дпступан, према тпме 
дпкажите да сте ми ппслали. 
  
Председник СО Драгища Терзић: Кпментарисали сте на седници, када сте тражили да Вам 
дпставимп списак дпнатпра, када смп рекли да не мпжемп ми дати списак дпнатпра, затп 
щтп је прганизација Сппртскпг савеза, затп щтп Сппртски савез није прганизпвала 
Скупщтина, већ га пснивају сппртски клубпви. Дпслпвце се сећам свега, када смп пвде 
разгпварали п тпме.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Нисмп п тпме разгпварали, дај ми списак дпнатпра, дај ми 
кппију извещтаја кпји сте Ви мени урушили. Не мпже бити сакривен дпнатпр. За сппрт сте у 
бучету планирали 12. 000. 000 динара. Кп га је фпрмирап? Фпрмирала га Скупщтина. 
Сппртски савез и Статут Сппртскпг савеза је усвпјила Скупщтина. Примедба је да 
председник СП не ради свпј ппсап. 320. 000 динара си кпщтап ппщтину Ариље, грађане,  
три месеца.  
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Одбпрник Владе Исаилпвић: Ја бих рекап пкп записника, да се захвалим Сузани, 
записнишару. У пвпм записнику, ја сам дпслпвнп и детаљнп цитиран, све щтп сам тражип. 
Чак сам и ппсле три Скупщтине дпбип, једини, пвде пдгпвпр на пдбпрнишкп питаое, 
дпбили сте га у материјалу. Ја сад ту имам самп јесам ли задпвпљан или нисам. Ппставип 
сам питаое, какп пд једнпг метра 122 динара, правимп 10 метара, када наплаћујемп 
људима за тезге? Дпбип сам пдгпвпр да се тпликп метара даје. Скупип сам људе у улици, 
узели смп метар, нисмп мпгли да направимп пд метра десет метара, па никакп. Узели смп 
ластищ и са ластищпм прпбали. Пд једнпг метра се направи 10 метара, пд 2 метра 20 
метара и пута 2 дана и дпбијали смп 14, пзбиљна ствар. Дпбип сам пдгпвпр, какав, такав. 
2. 000. 000 динара и нещтп, щтп се скупи пд такси на улици Виктпра Зевника, није једнпг 
динара датп у ревитализацију те улице. Тп 3, 4 гпдине гпвприм. Акп немамп нпвца за 
нещтп великп, мпжемп ли да пшистимп, да пперемп и да ставимп неки динар, бар 10 % пд 
тпга. Да се та стпшна пијаца ппсле ващара ппере, да се стави камера у ту улицу, где се 
мнпгп брзп впзи, да се малп дрвеће среди, да се купе шак и пни WC да има за те ващаре, 
предлагали смп, да се нещтп уради.  
 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18  гласпва  ,,ЗА“ , 0 гласпва  ,,ПРОТИВ„ и         
уздржаних 10 пдбпрника, пд присутних  28 пдбпрника, усвпјила записник са 28. седнице 
Скупщтине ппщтине. 

 
Тачка 2. 

Назив: Извещтај п реализацији бучета ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2019. дп 
30. 09. 2019. гпдине 

Известилац: Слава Ћирјакпвић, нашелник Одељеоа за привреду и финансије: Бучет ппщтине 
Ариље за 2019. гпдину дпнет је 17. децембра 2018. гпдине и пбјављен у Службенпм 
гласнику ппщтине Ариље брпј 23/18, у изнпсу пд 556.584.657,00 динара, бучетских 
прихпда. На седници СП Ариље пдржанпј 28. јуна 2019. гпдине дпнета је Пдлука п 
првпм ребалансу бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину, на изнпс пд 624.202.620,29 
динара. Пдлукпм п првпм ребалансу бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину 
планиран је прилив нпвих примаоа пд задуживаоа у изнпсу пд 60.000.000,00 
динара, пп пснпву задуживаоа за финансираое капиталних инвестиципних 
расхпда, а у складу са Пдлукпм п задуживаоу, а на пснпву претхпднп прибављене 
сагласнпсти Министарства финансија пд 31.05.2019. гпдине. У извещтајнпм перипду, 
бучет ппщтине Ариље увећан је за 50. 878. 662, 16 динара, средства су уплаћена на 
уплатни рашун - капитални наменски трансфери пд Републике у кприст нивпа 
ппщтина 26.08.2019. гпдине, а на пснпву Угпвпра закљушенпг између Републике 
Србије, Кабинета министра без ппртфеља задуженпг за инпвације и технплпщки 
развпј, ппщтине Ариље и Средое щкпле ,,Свети Ахилије“. Средства су намеоена 
реализацији Прпјекта ,,Усппстављаое Регипналнпг инпваципнпг стартап центра 
Ариље“. Укупни бучетски прихпди са пренетим неутрпщеним средствима из 
претхпдне гпдине, у извещтајнпм перипду изнпсе 422.006.010,25 динара или 62, 64 
% плана. Прпценат пствареоа прихпда у пднпсу на план је нижи, из разлпга затп 
щтп средства пд задуживаоа у извещтајнпм перипду нису реализпвана. Бучетски 
расхпди - прпценат изврщеоа расхпда у пднпсу на план је маои, збпг 
неизврщаваоа ппзиција планираних из средстава задуживаоа. 

Ушесници у 
расправи: 

Председник СО Драгища Терзић: Мислип сам да је дпбрп тп щтп сам предлпжип, 
щтп су предлпжили пдбпрници кап Дппуну Дневнпг реда, да Ви, председнише 
Ппщтине, изнесете ппд пвпм ташкпм Дневнпг реда. Дпбип сам критике збпг тпга, Ви 
сад сами пдлушите, хпћете ли или нећете да излажете. Ја сам хтеп да се п тпме 
разматра, ви сте ме критикпвали да се п тпме не впди расправа. Ви, председнише, 
какп гпд хпћете, пдлушите.  
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Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: Ппзиција 114, дптације псталим удружеоима 
грађана - упап ми је у пши Женски центар 45. 000 динара и Удружеое Ружица 
180.000 динара. Удружеое Ружица је билп и прпщле гпдине, тп се ппјављује сваке 
гпдине. Кп су нпсипци пвих прпјеката и щта је оихпв прпграм? Акп је прпграм 
прпмпција рпдне равнпправнпсти женских права и спрешаваоа насиља, да нам се 
да и оихпв извещтај щта су урадили у тпм смислу. Јер ми се шини да се у пвпм 
друщтву спрешава насиље самп над шланицама СНС-а, ми све друге смп излпжене и 
вербалнпм и физишкпм насиљу и те какп. Удружеое Аспцијација за људска права и 
демпкратију, 67. 500 динара, щта је бип оихпв план и прпграм? Претппстављам 
прпмпција људских права и демпкратија и щта су урадили пп тпм питаоу? 
Инсистирам, Женски центар и Ружица и тп принципијелнп инсистирам, јер никад на 
гпрем нивпу нису била женска права. Жене пдавнп нису пвакп излпжене насиљу, 
билп вербалнпм, билп психишкпм, билп физишкпм. Издвајамп 220. 000 динара за 
два женска центра, а ја кпликп видим, апсплутнп се нищта не дещава, макар на 
прпмпцији женских права, пснаживаоу жена да пријаве насиље у ппрпдици, 
насиље на ппслу и да ми таквим женама ппмпгнемп да нађу ппнпвп свпје местп у 
друщтву, а да насилник заврщи тамп где му је и местп.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: И ја сам се бавила пвим удружеоима. Јел пвп за 
ппљппривреду углавнпм удружеоа пшелара? Пшелари су дпбрп прганизпвани, 
верпватнп је тп разлпг щтп пни највище и уппщте дпбијају средства, угледајте се на 
пшеларе. Пвде има удружеоа разних, видим да нема удружеоа кпја ће се бприти 
аерпзагађеоима, щтп мислим да нам је свима актуелнп. Акп некп није направип 
удружеое, има прпстпра за аерпзагађеое. Нема удружеоа љубитеља изласка и 
заласка Сунца, има и ту прпстпра. Удружеое Ружица, дпбилп 180. 000 динара, а 
представља га пдбпрница Катарина Гашевић, мислим да нису видљиви за пвај нпвац 
кпји трпще. Затп щтп смп ми у ппследое време, евп у ппследоа 3 месеца имали 
неких актуелнпсти, кпје би једнп удружеое кпје се заиста ппределилп да се бави 
пснаживаоем жена и бпрбпм за женска права и равнпправнпсти, свакакп би се 
пгласили пп питаоу слушаја Марије Лукић, кпја је била узнемиравана пд стране свпг 
председника Ппщтине. Видела сам да је представница удружеоа пкупирала пвде 
Скупщтину и бранила Скупщтину пд макете вещала и електришне мптпрне тестере, 
без батерије. Где је пна била да стане у пдбрану жене кпщаркаща Милана Гурпвића, 
кпји је претукап свпју супругу и малплетну ћерку и дпбип је нанпгицу за тп, 
експреснп. Аспцијација за људска права и демпкратију ме ппсебнп забриоавају, јер 
нисам видела да се Аспцијација пгласила да је жива, пп питаоу држаоа у притвпру 
узбуоиваша Александра Пбрадпвића, кпји је разпткрип аферу Крущик, пднпснп кпји 
је прикупип дпказе кпји упућују на злпупптребе везане за пца министра пплиције 
Бранка Стефанпвића и тргпвину пружјем пп ппвлащћеним ценама. Пва Аспцијација 
дпбија 67. 500 динара. Пва удружеоа праве дпвпљну щтету тиме щтп се праве да 
ппстпје, а не реагују на ствари кпје су у пвпм друщтву алармантне. Слпбпда за 
Александра Пбрадпвића! Видим да ФК Вранић има 79. 000 динара, па ме интересује 
да ли се пн финансира, ппщтп знам да се бави ппдмлаткпм? Не знам да ли је тп 
дпвпљнп нпвца и да ли је ппдмладак пбухваћен нпвцем кпји је планиран у бучету, 
12.000. 000 динара?  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Да нам се пдгпвпри шије је пвп удружеое Ружица  и 
да нам се ппднесе извещтај п трпщеоу нпвца. И да нам се пбјасни, испред Групе 
грађана, шији је Женски центар? Удружеоу предузетника се издваја 162. 000 динара 
и нека се издваја. Гледала сам пднпс нпвца свих пвих удружеоа, не смета ми тп. 
Защтп Ппщтина није прпнащла мпдел? Раније је у тпм Удружеоу предузетника, 
билп ппстављенп лице са сталним радним временпм, щтп није лпще да ппстпји 
сада. Дал је мпгуће да у бучету ппщтине Ариље, нису мпгла да се прпнађу средства, 
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да се пва традиција кпја је дпбра, настави и нека ради тамп нека пспба, затп щтп је 
тп нама свима пд великпг знашаја и затп щтп пви предузетници пуне бучет 
пгрпмним прпцентпм у нащпј ппщтини Ариље. Приметила сам да је култура 
бучетски ппприлишнп скпшила, са 17. 000. 000 динара на 21. 000. 000 динара, јер сам 
видела пдепк тамп кпји се зпве ,,Културна прпдукција и стваралащтвп“. На щта се тп 
кпнкретнп  пднпси, кпји је дпдат са неких 6. 000. 000 динара и нещтп. Видим да кпд 
културе стпји цифра пд 21. 000. 000 динара, кад ви саберете ппзиције Библиптеке и 
,,Културна прпдукција и стваралащтвп“ пкп 6. 000. 000 динара и нещтп. На щта се тп 
пднпси? Деп спцијалне и дешје защтите, ппрпдице и деце, кпја иду између 6.000.000 
динара и 9. 000. 000 динара, примећујем да је ипак срампта щтп је нама у првпм 
делу гпдине пптрпщенп 4. 500. 000 динара, а видећете пп ребалансу кпликп се јпщ 
захтева, за рещаваое прпблема кпд паса луталица, щтп је мени неппдрживп, 
непбјащоивп и да се никакав мпдел није дап да би се тп рещилп. Мислим да заиста 
треба да вас буде срампта. Дпбијали сте упуте са наще стране сваке гпдине пп вище 
пута. Немамп нищта прптив да се таква једна велика акција са расветпм пдради, али 
пна није била дпвпљнп транспарентна. Мислим да намернп није била 
транспарентна и наравнп да сте пставили велику сумоу и нама и грађанима, на кпји 
нашин су пва средства утрпщена. Игрпм слушаја, ппщтп се бавим делпм ппсла у кпји 
је уврщтена и  набавка исте, знаши расвете и за дпмаћинства и јавне расвете, у 
разгпвпру са свпјим кплегпм и главним дпбављашима и увпзницима, нащла ташнп пп 
технишкпм ппису ващих уграђених лед сијалица, цене кпје се крећу дп највеће 
мпгуће, са пним брпјем кпји сте ви ппнудили пд 1800 сијалишних грла. Кад се све 
ппмнпжи и сабере, врлп тещкп је дпбити пву цифру пд 35. 000. 000 динара. 
Излазите негде највище дп 15. 000. 000 динара, 16. 000. 000 динара, 17. 000. 000 
динара. Са тим грлима 40, кпји су за јавну расвету, не мпгу да буду скупљи пд 8. 000 
динара, 9. 000 динара. Најскупљи у малппрпдајама, прпдаја у Србији икад 
забележена,  иде између 12. 000 динара и 13. 000 динара. А ви имате 80 % нещтп 
јефтинијих сијалишних грла пд пве п кпјпј ја пришам. На увпзу у пву земљу, такве 
врсте рпбе мпгу да се набаве у пвпм брпју пд 1. 000 и нещтп кпмада 50 еура. Да ли 
је пвде врщена билп каква финансијска манипулација или не? И защтп сте пставили 
пвакав прпстпр, да ми на пвакав нашин питамп и кпментарищемп с вама и пставили 
сте сумоу кпја је пгрпмна, јер пвај нпвац није мали. Никп вам не сппри вреднпст 
прпјекта, дпбру намеру итд... Пд саме тендерске дпкументације дп пвпга щтп је 
уграђенп на терену, кпд вас два и два не мпже никакп да буде шетири. Кпд мене је 
два и два увек шетири. Ја знам да у пплитици тп није такп. Али пвп је математика, 
пвп је нпвац. Тражићу кпмплетан извещтај, испред свпје пдбпрнишке групе, да 
ппднесете п трпщеоу нпвца са наведеним технишким пписпм кпји је пвде купљен и 
уграђен.  
 
Одбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Ппстпји недпстатак транспарентнпсти и вплеп 
бих да дпбијемп бар нека ппјащоеоа и шиоенице везане за пвај прпјекат пд 35.000. 
000 динара, кпји је планиран и реализује се за замену светиљки. Када ппкренемп 
акцију, кренемп да скупљамп нпвац, првп за сијалице, па за бандере, па за кппаое 
рупа за бандере... Платимп ми тп и за кппаое рупа за бандере, дпђу, ставе бандере, 
платимп и сијалице кпје се ставе, мпнтирају, пдрадимп тај деп, пнда пренесемп на 
Дирекцију, пнда нас Дирекција пренесе на Четвртп пдељеое. Шта смп дпбили са 
тпм раципнализацијпм или електрификацијпм? Сав тај труд пвих грађана Месних 
заједница, ппсебнп МЗ Вране, задоа два месеца ущтеда у МЗ Вране се пстварује на 
тај нашин щтп се улишна расвета на ппщтинскпм путу другпг реда кпји спаја ппщтину 
Ариље, Ужице, гпре иде за Ппжегу, улишна расвета не пали изјутра. Пали се увеше 
негде пд 18 сати дп ппнпћи и изјутра се не пали. Имате децу кпја иду са врха 
Жирава, са Грабпвика и Сврашкпва у щкплу, уместп да се упали та расвета пд 05 сати 
дп 07 сати, знате и сами да се не види нищта. Задоа 2 месеца се не пале светла 
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изјутра, у тпме сте ущтедели у струји. Штп се неки грађани кажоавају тамп, акп су 
уплатили и ушествпвали у тпј расвети - платили су и кппаое рупа, и лампипне и 
светиљке, и бандере, и щта гледају пни пвих дана? Имате впзилп пп прпјекту кпје се 
плаћа 35. 000. 000 динара, питап сам те људе кпја су фирма, каже ,,ми смп 
ппдизвпђаши“. Са тих бандера, светиљки, лампипна кпје су грађани МЗ платили, пни 
птвпре кутију, изваде сијалицу и баце је на камипн, прсне и разбије се. Скидају 
алуминијумски наставак кпји је у лампипну, да ли прпдају за секундарне сирпвине, 
куда иде, не знам. Да се ппјасни, щта је билп пп прпјекту, ппмиоете светиљке, пни 
меоају самп сијалице. У Вранама су стављене те натријумпве сијалице кпје су 
щтедљивије вище пута, негп пне претхпдне кпје су биле, а кпје смп ми платили кап 
грађани МЗ, где грађани имају признанице да су дали нпвац за тп. Сад некп дплази 
и на пши свих грађана, крщи, лпми и пднпси? Кпја је цена тпг оихпвпг рада, дајте 
нам презентујте тај прпјекат, щта ту вреди 35. 000. 000 динара? Јесу ли грађани и 
саме МЗ пщтећене, пни су  дебелп ушествпвали из свпг нпвшаника за свпја села и 
засепке? Централни деп Ариља нема тих прпблема. Штеди се, а евп какп.  Лишнп 
сам звап и ЕПС, председника МЗ, никп није реагпвап. 
 
Одбпрница Младена Алексић:  Кренула бих пд прпцента реализације бучетских 
расхпда - неке се ствaри прејудицирају, па имамп пствареое таквп какп је. Прихпди 
су маои били. С пбзирпм на мала и пгранишена средства Ппщтине, ми пптпунп 
стагнирамп. Кад ппгледамп какве су нам улице, где треба све улпжити, щта урадити, 
јпщ се неке ствари раде и неплански. Пнда смп у јпщ већем прпблему, негп щтп 
јесмп. Јпщ вище лишимп на селп са недпвпљнпм бригпм, негп на неку варпщицу, не 
смем да кажем, нисмп град. Драгпљуб ми је ,,украп“ идеју п сијалицама, пвп щтп се 
ради, видела сам испред мпје куће, мпмци су тп кпректнп пдрадили, али је 
некпректан ппступак за кпји пни мпжда нису криви. Ја тп не знам, ја тп питам. Тп 
бахатп ппнащаое, бацаое сијалица, ппдметаша алуминијумских, щта се са тим 
дещава? Да ли у секундарне сирпвине тп мпже да иде? Да ли ће тп смаоити 
пдређени трпщак, јер тп има свпју вреднпст, кплика гпд да је, вреднпст је. Да ли се 
Ппщтинска управа, дпдељиваоем средстава разним удружеоима, бави између 
псталпг и квалитетпм рада удружеоа, имају ли свпје планпве и прпграме и да ли 
нпсипци удружеоа имају прпблем са сукпбпм интереса? Тражим извещтај, да ли су 
нпсипци удружеоа у сукпбу интереса кпнкурищући и јпщ гпре, дпбијајући та 
средства? И прпщле гпдине смп пришали п тпме какп некп мпже два пута да дпбије 
пп 150. 000 динара и никпм нищта,  а да ли има правп и да ли је у сукпбу интереса, 
тп је већ друга ствар.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: На расхпднпј страни, ппд екпнпмскпм класификацијпм 
511,ппзиција 103, зграде и  грађевински пбјекти -  21. 534. 504, 65 динара утрпщенп 
за сппртске трибине. Јел тп тпликп плаћенп? Реализпвана средства се пднпсе на 
сппртске трибине. А пвде се сталнп приша п 7. 000. 000 динара да је пптрпщенп.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Извещтај п реализацији бучета ппдразумева трпщеое 
нпвца грађана Ариља, пнпг кпји је у  бучету. А какп их ви трпщите, бпже ппмпзи, 
шпвек да се прекрсти. Мени пбјащоеое пд председника Ппщтине није пптребнп. 
Све ппдатке имам. Пн нека припреми пбјащоеое акп га некп пд државних пргана 
за неке ствари буде питап. Трпщак нпвца за сппртске трибине - ппдатак је егзактан, 
укупан прпјекат је 8. 800. 000 динара, пд тпга држава даје 7. 393. 000 динара , а 
Ппщтина плаћа пдв 1. 478. 000 динара. Држава је пд свпјих 7. 400. 000 динара, 
платила 1. 900. 000 динара. Где је пна разлика, није мпгла да се пптрпщи? Ппщтина 
је пд свпјих планираних пдв-а, платила 369. 000 динара, а платила је ненаменски за 
непланиране радпве 3. 598. 000 динара. Пвп је званишни ппдатак служби. Имају и 
пверене ситуације и за щта и какп. И раскид угпвпра и пнп щтп сте ви аплицирали, 



 14 

пре гпдину дана, ви сте тражили 19. 000. 000 динара, пднпснп укупан прпјекат треба 
да вреди 29. 000. 000 динара, са пдв-пм. Пд тпга за сада нема нищта. Ми самп 
имамп пнп руиниранп у парку. Гпсппдине председнише, щтп сте такп радили, кп Вас 
је тп натерап, кп је дпзвплип да се врще радпви ван грађевинске дпзвпле? Јурите 
физишка лица и привреднике када граде без дпзвпле, затварате градилищта, пищете 
пријаве, а сами себи нећете да пищете и сами крщите, пнп щтп треба да 
кпнтрплищете. Лед светиљке су велики прпблем, пвде су мнпги укљушени. Тп ћемп 
да видимп кп и какп. Ппсап је дпбип Елмпнте Ужице заједнп са Универзал задругпм  
из Чашка. Ппставља се питаое кп је у тп укљушен? Кп вам је дпзвплип да самп 
меоате сијалице, а кредит је наменски за прпмену светиљки? Где су скинуте 
светиљке, у каквпм су стаоу? Све су сијалице гпреле, пре негп щтп су скинуте. Кп 
има правп да их унищтава, акп их унищтавате, ппдлежу кап ппасан птпад. Кп је 
Надзпрни прган? Кпликп знам, женска пспба је у питаоу, кп је пна? Надзпр 
дефинище нашелница. 35. 000. 000 динара сте ,,прпћердали“ на лед сијалице, псим 
2. 000 динара кпје је псталп пд тих 35.000.000 динара.  Где је 600. 000 динара? 
Видећемп ми јпщ пкп лед сијалица. 
 
Слава Ћирјакпвић: Штп се тише удружеоа, дпставили смп кпја су удружеоа прпщла 
на кпнкурсу. Угпвпри се са сваким удружеоем закљушују и дпстављају Пдељеоу за 
привреду и финансије. 90 % пд угпвпрене вреднпсти кпја су у угпвпру, исплаћују се, 
10 % накпн финалнпг извещтаја за реализацију. Угпвпр закљушује нашелник 
Ппщтинске управе. Веће изврщеое у пквиру индиректнпг кприсника Библиптека - 
ппзиције кпје су везане за Прпјекат ,,Адаптација лпкалитета“ где је ушествпвала 
ппщтина Ариље са 1. 500. 000 динара и Министарствп тргпвине и туризма са 
2.000.000 динара и нещтп, да је прпјекат реализпван у августу месецу. Ппсле 
щестпмесешнпг извещтаја је реализпван прпјекат, пднпснп плаћен, ппзиције 156, 
157 и 158. А ппзиција 103, екпнпмска класификација 511, зграде и грађевински 
пбјекти, а кпја се пднпси на сппртске трибине, ппзиција је планирана у изнпсу 
3.600.000 динара, а изврщена 3. 568. 190 динара. ФК Вранић - издвајаое из бучета 
за сппрт, са те ппзиције финансирају се клубпви, редпвни гпдищои прпграми 
сппртских клубпва, кап и ппсебни прпграми. ФК Вранић - нису реализпвана средства 
са пве ппзиције, већ на пснпву кпнкурса, кап удружеоа.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18 гласпва ,,ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“ и   
уздржаних 7  пдбпрника ,  пд  присутних   25  пдбпрника,  усвпјила Извещтај п 
реализацији бучета ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 09. 2019. 
гпдине. 

 
Тачка 3.  

Назив: Предлпг Одлуке п другпм ребалансу бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину  

Известилац: Слава Ћирјакпвић, нашелник Одељеоа за привреду и финансије; 
 
 Љиљана Димитријевић, аналитишар бучета - Ппщтину Ариље је у три наврата 
ппгпдила елементарна неппгпда и биле су прпглащене ванредне ситуације. Прва 
елементарна неппгпда је била 11. јануара, снег. Друга је била 3. јуна, ппплава. Трећа 
је била 3. августа, плујни ветар и град. Ппшеткпм априла смп ппднели захтев 
Министарству финансија, за текуће бучетске резерве и тада смп тражили изнпс пд 
50. 000. 000 динара. Нека пбећаоа смп дпбили усменп, са представницима 
Министарства. Међутим, није се дещавалп нищта, а већ 3. јуна је наищла нпва 
елементарна неппгпда. Ми смп 6. јуна ппнпвп ппслали други захтев, на изнпс пд 
60.000.000 динара. Пптрпщили смп били нпвац предвиђен за елементарне неппгпде 
и дп пплпвине гпдине наща текућа бучетска резерва била је пптрпщена. И даље су 
била пбећаоа да ћемп дпбити нпвац. Међутим, 3. августа је била елементарна 
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неппгпда кпја је ппгпдила МЗ Вирпвп. Ппследое пбећаое је билп да је крајои рпк 
да дпбијемп средства  5. децембар. Другпг децембра је ппслат трећи захтев на 
80.000.000 динара и дп данас нищта. Искуствп других служби је да Република тек на 
крају гпдине расппреди пнп щтп је псталп из текућих резерви и пренесе ппщтинама. 
Е, тп нама сада ствара пдређене прпблеме. Ми верујемп да ћемп деп тих средстава 
дпбити. Ми мпрамп да функципнищемп и пвај месец децембар. Ми не мпжемп 
преузимати пбавезе, расписивати јавне набавке, пптписивати билп какве угпвпре, 
акп немамп пбезбеђена средства у Плану. Свака јавна набавка захтева претхпднп 
пптврду, да ли је тп планиранп у бучету. Децембарски рашун за струју се плаћа у 
јануару, тад рашун и стиже. А ми мпрамп у плану имати и тај изнпс за децембарски 
рашун, без пбзира щтп пн у децембру неће бити реализпван. Такп Закпн каже, а и 
када је била ревизија, такпђе. Сналазили смп се, ппщтп пснпва за ребаланс није 
ималп све време. Кпристили смп све технике кпје дпзвпљава Закпн п бучетскпм 
систему, а тп је прпмена апрппријације, негде где пстане малп пд јавне набавке, ми 
смп пребацивали, јер закпн дпзвпљава дп 10 %. Углавнпм се тп пднпси на ванредне 
ситуације. Шта је нама другп псталп, негп да ппдигнемп план прихпда. Пве прихпде 
кпје смп планирали да ппдигнемп, имају реалнпг пснпва. Има неких кпје треба 
смаоивати, а ми тп нисмп урадили, јер смп већ пп тпм плану расписали јавне 
набавке, преузели пбавезе, знаши тп не смемп да смаоујемп. Улица Вука Карачића - 
средства се неће пптрпщити, све дп краја гпдине. Шта вреди кад је угпвпр раније 
пптписан и преузета пбавеза и ми 21. 000. 000 динара не смемп дирати, мпрамп 
тпликп пставити. Имали смп јпщ пар крупних прпблема са кпјима сте и ви уппзнати. 
Прва ствар је превпз ушеника. Рпдитељи су узимали нпвац на руке, за превпз деце у 
щкплу, тамп где нема прганизпванпг превпза. И тп је нама дпнелп велике цифре, 
пднпснп велике расхпде. Другп је превпз наставника. Са тим сте уппзнати. Треће је, 
такпђе непшекиванп, дпщле неке судске пресуде, јпщ из 1998. гпдине. Нама је 
трезпр буквалнп насилнп скинуп ту нпвац. И ту смп ми у минусу. Да бисмп 
функципнисали дп краја гпдине, ппвећали смп План расхпда за 19. 409. 000 динара, 
дакле непуних 19. 500. 000 динара. Пнп щтп нисмп пбухватили пвим ребаланспм,тп 
је да се исплати пвај превпз ушеника на руке, пд ппшетка пве щкплске гпдине, јер 
нисмп направили правни пснпв, ми нисмп дпнпсили рещеое. Деца имају тп правп. 
Не ппстпји акт кпјим ми тп исплаћујемп. Ппред ситних ствари, пбухватили смп пнп 
щтп се дугује за превпз наставницима, кпје није исплаћиванп пд јуна 2019. гпдине. 
Ми стварнп верујемп да ћемп да дпбијемп тај нпвац и пнда мпжемп да ппкријемп и 
те расхпде, где се нисмп пбавезали неким актпм, јпщ увек.  

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрник Милан Никплић: Закпн вам прпблем, у тп не улазим, али нашин трпщеоа 
нпвца, сами сте рекли да нема нпвца и да сте ппкущавали на јавним набавкама да 
ущтедите. Тп вам ја не верујем, јер пнакп какп се ппнащате, нещтп сте урадили, а 
пвамп впзпви прплазе, нищта. Кп је впдип надзпр над изградопм лед сијалица? 
600. 000 динара је планиранп за надзпр. Вама је кпнтакт пспба у тендерскпј 
дпкументацији Нада Стеванпвић, кпја није радник Ппщтинске управе. Пна је 
задужена да припреми тендер, да ли је пна Надзпрни прган и да ли испуоава 
услпве, ја тп не знам. За тп тражим самп да ми се пдгпвпри. Ппжега је близу, пни су 
пали на неким стварима, рукпвпдствп је палп. Дал ће пвде бити прпблема, ја не 
знам. Велика је узбуна у Чашку. Кп се интересује п ценама сијалица, кп је узеп 
ппдатке п сијалицама, ппдатке сам узеп ја пд људи кпји раде, тп је дпступнп, јавнп, 
дпбип сам цене из Кине. Пве сијалице имају 110 вати. Прпсешна брутп цена сијалица 
у Ариљу, са свим трпщкпвима, пдв-пм, царинпм, путним трансппртпм,  није већа пд 
8. 000 динара. Мпмци тп меоају за 4 минута, мерип сам време. Пвај ппсап је мпгап 
ЈКП ,,Зелен“ да уради. Ппщтина купи сијалице, ЈКП ,,Зелен“ ангажује камипн-
дизалицу. Збпг шега некп кп нуди, каже има дпвпљнп нпвца у 35. 000. 000 динара, да 
се изврщи прпмена лед светиљки, не самп сијалица. Пвлащћени из Ппщтине каже: 
,,нећемп светиљке, хпћемп самп сијалице“. Пнај кпји нуди, нуди маоу снагу 
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сијалице, са истим ефектпм, бпјпм, луксима, луменима... Не, ми хпћемп сијалице те 
снаге. Кп се тп ущемип и кп је щта урадип, ја не мпгу да тврдим, а самп 2. 000 
динара псталп пд 35. 000. 000 динара, да сте ви пптписали угпвпр, а да сте 
прекрщили Пдлуку п дпдели кредита. Председнише, кп је Вама дап да меоате самп 
сијалице, а узели сте кредит за светиљке? Кп Вам је дап за правп да тп радите, щта 
акп Вас буде некп питап из државних пргана, кп ће бити крив? Нећемп на пвпме 
стати, некп ће из пвпга заврщити щкпле или факултете. Не знам кп, не улазим у тп. 
Даћете ми све ппдатке и за сваки тип сијалице, щта је урађенп са свакпм скинутпм 
сијалицпм? Где је лагерпвана? Пп Ппслпвнику, шл. 73, каже: ,,Председник СП, у 
слушају прекпрашеоа времена излагаоа утврђенпг пдредбама пвпг шлана, ће 
пппменути гпвпрника да је време прптеклп, акп пвај у тпку нареднпг минута не 
заврщи гпвпр, пдузеће му реш“. Ја у свакпј варијанти мпгу да гпвприм 59 секунди 
ван времена.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Ми пвде имамп самп елементарне неппгпде, јел нас 
кажоава некп, щта се ради. А щта ми радимп пп питаоу тих елементарних 
неппгпда? Радимп ли ми неку превентиву? На ппзицији 107, екпнпмска 
класификација стални трпщкпви изнпс се ппвећава за 4. 000. 000 динара, збпг 
недпстајућих средстава за трпщкпве јавне расвете за нпвембар и децембар. У плану 
бучета за 2020. гпдину да је планиранп 3. 000. 000 динара за трпщкпве јавне 
расвете, кпји ће бити плаћени тек 2020. гпдине, а пднпсе се на нпвембар и 
децембар. Па, мпжда сте ви прескпшили негде, па вам пстане вищак 3. 000. 000 
динара. Ппзиција 56, пстале дптације и трансфери - кпји се умаоују за изнпс пд 
800.000 динара, јел тп за два месеца, тп је пвај нпвац кпји се враћа Републици. 
Знаши, неће се изврщити, за два месеца је. Тп није увећаое плате, већ пнп щтп нам 
је умаоена плата, неће се враћати. Плата није увећана, негп је враћена дпнекле, јер 
смп у међувремену пстајали без тпг некпг нпвца. Тп је 4. 800. 000 динара, где су 
грађани Ариља, заппслени у државним устанпвама, враћали држави. 60. 000. 000 
динара пп 60. 000. 000 динара, изгледа да су ппет купили јелку.  
 
Одбпрник Владе Исаилпвић: Ми смп прпщле гпдине 17. децембра усвпјили бучет и 
рекли смп да је прпблем акп идемп у Републику,јер немамп прпјектну 
дпкументацију. Читав бучет за 2019. гпдину је у смислу инвестиција ищап у 
прпјектну дпкументацију, кпја нам је недпстајала. У јануару месецу 2019. гпдине, 
ппсле фампзнпг састанка у Бајинпј Бащти дпбисмп пбавещтеое да је дпбра намера, 
да је председник разгпварап са министрима и ја не сумоам да пвде икп пд нас има 
лпще намере, да је дпбра намера да ће да се ради пут пд Ппжеге према Иваоици, 
са 3 кружна тпка. Улица Дущана Јеркпвића, да ће да се ради. Да ће да се заврщи 
улица Вука Карачића, мпст на Рзаву, стадипн. Турци некакп испадпще из 
кпмбинације, малп се ппјавище Мађари. Кпликп је пвп Ариље ваще, тпликп је и 
мпје.Тај пднпс снага када смп дпщли у пву пришу бип је 55:45. Сви смп пвде заједнп 
да радимп. На страни 7, улица Вука Карачића пстаде 6, 7 гпдина и иде у бучет даље. 
Израда прпјектне дпкументације - гпдина ппшетка 2019., гпдина заврщетка 2019., за 
све наведене прпјекте. Желим инфпрмацију да ли су пви прпјекти заврщени или су у 
фази заврщетка. Прпјектнп планираое - гпдина ппшетка 2018., 2019., све се 
заврщава 2019. гпдине. Истп такп рекпнструкција ппщтинских путева, ту смп 
пставили маое, прибављаое земљищта и рекпнструкција јавне расвете. Имали смп 
10. 000. 000 динара струје плус пдржаваое. Циљ је да се смаое трпщкпви струје, да 
нам буде јефтиније. Ппнуда Групе Грађана, Михаилп Пупин раније , уз пву пришу да 
урадимп и кпнтрплере, где ће ппред 50 %, мпћи да се ущтеди јпщ 20 % централнпг 
укљушиваоа, искљушиваоа. Кпликп сијалица сија дп десет сати, пд десет дп 
дванаест сати, пд дванаест дп пет сати, са тим ћемп да ущтедимп. Интересује ме 
капитална ствар, имамп најмаои бучет у Златибпрскпм пкругу. Кпликп смп пд 
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прпјектне дпкументације, на страни 7, заврщили, да се щтиклира? 
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: П судским пресудама и накнади щтете пд 2. 000. 000 
динара- Љиљана је малппре рекла да су те пресуде стигле, а да за оих нисте знали. 
Тп ми је малп неппјмљивп. Некп је мпрап да тужи Ппщтину, тужбу сте мпрали да 
дпбијете, ушествпвали у ппступку, знали кад је ппстала правнпснажна, акп нисте 
платили, а пшитп да нисте, шпвек је тражип изврщеое, дпбили сте рещеое п 
изврщеоу, некп је дпбип. Пд та 2. 000. 000 динара се у идућпј гпдини мпже 
пшекивати мнпгп вище.  
 
Одбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Захваљујући нама из МЗ Вране, за кпју је бип 
ппредељен наменски кредит за заврщетак улице, намена је прпмеоена и никада та 
улица Жртава фащизма ппред стпларске радое кпја излази кпд Рајевића, не би била 
заврщена да није билп нас из МЗ Вране, пднпснп да се не усппри реализација улице 
Вука Карачића, а да се средства преусмере на заврщетак те улице. За заврщетак 
улице Вука Карачића је ппредељенп пп угпвпру 21. 000. 000 динара. Ми у Вранама 
шекамп 6 гпдина, да се тп кпнашнп ппмери са мртве ташке и да се примени намени 
пва улица, али са ппшетних 6 метара, кпликп је пва улица требала да буде, спали смп 
на 3, 5 метара. Где ћете већу кпнструктивнпст и веће уступке, кпју је МЗ Вране 
ушинила у пднпсу на бучет Ппщтине. Да не ппмиоем 3 % меснпг сампдппринпса 
кпји смп плаћали 4 гпдине. Пнп щтп сам вище пута тражип, и видим да се ппет 
прплпнгира, је хитнп заврщетак радпва и  изградоа пвпг мпста у Вранама. Кпд 
Властпве куће, имамп Висећи мпст, пређемп неких 70 метара и у центру града смп. 
Будући да немамп мпст кпји је планиран, пбилазимп 2, 5 км, идемп дп перипнице, 
скпрп дп у Грдпвиће и дплазимп дп центра. Знаши, 2, 5 км у пдласку и 2, 5 км у 
дпласку, дакле 5 км. Већина прпсветних радника из пве МЗ Вране, у прптеклих 5 
гпдина, кпја свакпдневнп иде 5 км, није имала правп на путне трпщкпве. А путне 
трпщкпве у Пснпвнпј щкпли и у Средопј щкпли су наплаћивали људи кпји живе 
пвде у центру града, 100 м пд щкпле. Јел тп праведнп? Пп кпм пснпву се наплаћују 
путни трпщкпви на 100 метара дп щкпле, а прпсветни радници кпји иду 2, 5 км из 
МЗ Вране, немају тп правп? Какп иду и какп се враћају наставници кпји иду на ппсап 
у сепским щкплама, кп оих види и шује? Са аспекта раципнализације трпщкпва, да 
имате мпст у Вранама, не бисте мпрали да плаћате те путне трпщкпве. Исппд пвих 
100 метара кпје плаћате у центру, имали бисте 70 метара кпје не бисте плаћали.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић:  Защтп ми не желимп да слущамп данас, ппред 
свега изнесенпг,  гпвпр нащег председника, са оегпвим пбјащоеоем трпщеоа 
нпвца, прпјеката и свега? Затп щтп се псећамп изманипулисанп на пснпву прише кпја 
је нама пласирана пре гпдину дана, не кажем за све, али за неке ствари кпје сте 
сами пвде ,,извикали“ и кад се сетим щта сте нам пришали, а щта сте у пвпј гпдини 
урадили, незадпвпљни смп. Питаћу председника СП, да ли је уврстип јпщ на 
прпщлпј ташки да сам тражила за свпју пдбпрнишку групу, и за све пдбпрнике, да се 
дпстави кпмплетна дпкументација са сваким прпизвпдпм, параметрпм за јавну 
расвету. Прибавила сам купппрпдајне цене, затп сам и изнпсила неке ппдатке, п 
два, три највећа увпзника у Србији, са кпјима сама радим лишнп и врлп реткп се 
бира у мпм дпмену грлп намеоенп за јавну расвету, али се бирају. 
Електрпинжеоери су ми пбјаснили какп и щта се уграђује, кпликп кпщта и ја 
налазим велику замерку, защтп у пвих 35. 000. 000 динара нису прпмеоене 
светиљке? Једнп је цена светиљке, а једнп је цена сијалице. Највище је мпглп да вас 
кпщта 16. 000. 000 динара, 17. 000. 000 динара. И са радпм уградое 20. 000. 000 
динара. Акп сте имали 1800 сијалишних грла, са максималнп 9. 000 динара, са свим 
пппрезивим делпвима, царинама, тп вам дпђе пкп 16. 200. 000 динара. А пд 1800 
самп је 140 пп цени пд 9. 000 динара. 1660 су сигурнп исппд 50 еура цене. Где је 
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разлика у пвпме п шему пришам, дп 35. 000. 000 динара? Тражићемп, акп не будете 
хтели да дате пдгпвпре, да се ппкрене кривишни ппступак над пвпм инвестицијпм. 
Нека струшни људи кажу је ли утрпщенп и све купљенп за пвај изнпс, кпји је 
намеоен за пвај прпјекат. Несхватљивп ми је да известилац каже да финансијска 
служба није имала искуства, па су мпрали да се дпвијају какп ће да реще прпблем. 
Какп ппсле пунпг раднпг стажа, немате искуства? Какп мпжете да не знате,кад ће да 
дпђе наплата некпг судскпг прпцеса кпји се впди месецима. Кад сте прпменили 
гарнитуру пд пре гпдину дана и нещтп, такп сте пвде испришали лепу бајку и рекли 
сте да ће наступити у Ариљу преппрпд. Тај преппрпд се није десип никакп, негп и 
даље идете некпм странпутицпм и даље преузимате лпще мпделе рада са нпвцем, 
у билп кпм дпмену, прпјекту. Затп щтп сталнп кријете и није вам дпвпљнп  
транспарентна ниједна инвестиција. Мпжда неке инвестиције и урадите какп треба, 
пп Закпну, ја не знам, не мпгу тврдити да ли сте и щта ли сте урадили, али сумоа 
ппстпји. Кп ће да пдгпвара за ту пгрпмну исплату, између 20. 000. 000 динара и  
30.000. 000 динара, кпја је ппвећана, тиме щтп се ви нисте надали, да ће тај нпвац 
дпћи на наплату. Кп је пдгпвпран за тп? Кп је пдгпвпран за Ступшевиће, за пну 
тужбу? Рекли сте какп сте затекли кривишна дела. Дп дана данас ниједнпм 
пдбпрнику пвде, и председник ппщтине и председник СП, нисте дпкументпвали 
нищта везанп за такву тещку изјаву. Ниједан ппдатак, иакп смп га ми тражили. Јесте 
ли били саушесници у тпме? Акп сте тп сакрили, акп тп нисте дпврщили, ми вас 
нисмп терали да пришате такве ствари. Пстали сте нам дужни инфпрмације, збпг 
кпјих се губи пплпжај, пднпснп нисте га дпстпјни. Јер, свакп злпделп кпје видите, а 
не дате га тамп да се правнп рещи, знаши да сте директни саушесници у оему. 2015. 
гпдине, када сам игрпм слушаја била на пплпжају у Ппщтини, знам да је тп пдбпрник 
Драгпљуб Ђунисијевић тражип пд мене. Мпрала сам да му пбјасним, ппщтп сам 
затекла ппнпр, једну пгрпмну рупетину у кпјпј нищта није плаћанп, измиренп, пнда 
смп ми псмислили један дпбар репрпграм, какп би изащли из такп тещке ситуације, 
неплаћене впде, струје. Тп је све у ващпј власти пд 2012. гпдине дп данас. Защтп не 
мпгу да сијају тамп Вране, дпк се сав тај репрпграм не измири, а да треба да се иде 
ка тпме? Жап ми је Драгпљубе, щтп ни дан данас пп тпм питаоу нищта није 
урађенп. Ја сам склпоена, али прпблем је пстап.  
 
Одбпрница Младена Алексић: Не разумем пву накнаду щтете, збпг изгубљених 
судских сппрпва, кп п тпме треба да впди рашуна и защтп смп у ситуацији да 
плаћамп тплике щтете? За пву гпдину имамп ппступак кпји је Љубища Милијанпвић 
впдип прптив Ппщтине, збпг щтете кпја је нанета на оегпвпм имаоу, изградопм 
путева. Да ли из ината, щтп некп није хтеп да тп ппправи какп ваља, ми сада треба 
да платимп 11. 600. 000 динара, шпвеку, где је питаое и да ли ће щтету надпкнадити 
са тим нпвцем. Пвих 20. 000. 000 динара кпје су планиране на ппзицији 55, у 
функцији 160, вище пд пплпвине ће бити самп накнаде щтете Љубищи 
Милијанпвићу. Кп је пдгпвпран за щтету, кпја је оему направљена? Да ли ћемп 
икада шути да је један радник пргана Управе, нашелник, председник Ппщтине, 
председник Скупщтине, кп је пдгпвпран за настанак щтете пд 11. 600. 000 динара? И 
не самп пве щтете, већ и других щтета, кпје су настале неправилним радпм 
државних пргана. Ппвећали смп сада средства за уједе паса луталица на 4. 000. 000 
динара. Ја сам била предлпжила нашин на кпји мпжемп да смаоимп пппулацију 
паса у ппщтини Ариље. Када нещтп видите да сами не мпжете, видите щта каже 
наука, струка и да ппслущате, а не да из ината не ппслущате. Е, збпг тпга ината смп 
ту где јесмп. Имам једну замерку на пдбпрника Милана Никплића, щтп нам је изнеп 
недпвпљнп ппдатака везаних за пву расвету. Јер, акп је све такп какп је пн нама 
испришап, ми смп у пзбиљнпм прпблему и пред пзбиљнпм кривишнпм пријавпм. А 
мпжда тп и није такп, тражимп да се направи спецификација, щта је кпликп 
кпщталп, защтп су бацане старе сијалице, мпжда некпме некад буду требале или за 
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секундарне сирпвине. Защтп тп кпщта 35. 000. 000 динара, када шпвек размищља, не 
мпже да се дпђе дп те математике?  
 
Одбпрник Милан Никплић: Пвп ми је 16-та гпдина пдбпрнишкпг мандата и ваљда 
сте укапирали, да све щтп кажем је ташнп. Никада не излазим за гпвпрницу, дпк 
немам ппдатке. Ви нећете да уђете у транспарентнпст пве Ппщтине, кпја је изнела 
угпвпр и кпнкурсну дпкументацију за замену лед сијалица, тамп лепп стпји кп је 
кпнкурисап, кпликп је ппнудип, кпликп је планиранп средстава. Ппстпје и питаоа на 
ппрталу.Мпмци кпји раде кап ппдизвпђаши, ангажпвап их некп из Чашка, раде пет 
дана, јпщ нису уппзнали Надзпрни прган. Ви пришате какп трпщите нпвац за јавну 
набавку какп ваља. Све щтп кажем је ташнп, кп каже да није ташнп, нека изађе пвде 
за гпвпрницу и каже, ја ћу се извинити, а самп мпра имати ппдатке пне кпјима и ја 
распплажем.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Група грађана је разматрала материјал и две ставке су 
бпле пши, а тп је да је на ппзицији 67, накнада щтете за ппвреду или накнаду щтете 
нанету пд стране државних пргана, изнпс се ппвећава за 3. 700. 000 динара, щтп ће 
дпћи на пкп 7. 700. 000 динара за уједе паса. За децу је издвпјенп 7.000.000 динара. 
Знаши, ми издвајамп вище за уједе паса, негп за децу. И п тпме би пзбиљнп мпралп 
да се ппведе рашуна у бучету за идућу гпдину. Гпдинама пришамп п тпме, неке вајде 
изгледа нема, плаћамп све вище и вище.  
 
Председник ппщтине Милпщ Недељкпвић: Где се бацају старе сијалице? Дпгпвпр 
је бип, мислим да има тп и у угпвпру, да се пдлажу у магацину у Сппртскпј 
хали.Терају дпле и тп ће се пребрпјати. Слажем се са вама да не сме да се баца, тп 
некп мпра да плати. Наща Кпмисија, испред Ппщтине, са струшним људима ће тп све 
прекпнтрплисати, пребрпјати скинуте и замеоене сијалице, кпје су јашине пп 
спецификацији. Јавна набавка је спрпведена пнакп какп треба. Ја бих вплеп да је 
некп ппнудип да за 2. 000. 000 динара тп уради. Кпд нас је дплазилп 6, 7 
пптенцијалних извпђаша радпва, кпји су хтели да ушествују на тендеру. Мпгап је да 
ушествује кп гпд хпће.  А другп питаое - нисмп имали ниједан прпјекат, пкп 14 
прпјеката је заврщенп и предатп у Канцеларију кпд Марка Благпјевића. За мпст - све 
је регулисанп, псим Варагић Зприци јпщ није исплаћенп, а ппстигнут је дпгпвпр пкп 
цене. И тп ће се заврщити и радиће се сигурнп. Пут према Рзавцу дпдељен 
је,незванишнп, Стпјану Рангелпву да ради, дакле Путеви  Иваоица. Пут пд Кплпра ка 
аутпбускпј станици радиће Путеви Ппжега. Лишнп сам незадпвпљан и желеп сам да 
иде далекп брже. Збпг зимскпг времена се није креталп у ппслпве, а на прплеће се 
путеви и мпстпви раде сигурнп. Шкпла и Дпм здравља, тп је у Канцеларији и ради се 
сигурнп, не знам ташнп када. Пшекивали смп да бар крене у пвпј гпдини. Ппплаве - 
дпнеле су нам пгрпмну щтету. Грађанима не мпжемп надпкнадити ту щтету. 
Псигуравајући завпди неће да прихвате акп некп има псигураое малина и усева 
ппред Мправице, нити држава  мпже да надпкнади щтету. Два пптпка су 
регулисана, имамп јпщ 5 пптпка, треба 1. 000. 000 еура за тп и тп ће се радити. 
Прпјекти су сви предати, прихваћени, налазе се у Канцеларији Марка Благпјевића. 
Уређеое кприта реке Мправице - дпбили смп деп неких средстава, тп је 2 км да се 
уради тих бедема, дакле и са једне и са друге стране пп 1 км, да защтитимп пд 
будућих ппплава. Пптпк Чуђевац - тај ћемп прпблем рещити. Апел грађанима да се 
не баца смеће у тпликим кплишинама. Следеће гпдине треба ппсветити ппсебну 
пажоу екплпгији, уређеое кприта река, уређеое пптпка, али мпрамп и ми дати 
неки свпј дппринпс. Стартап центар  кпд щкпле - да ли смп мпгли да искпристимп 
неки ппстпјећи прпстпр? Лпгика каже да треба да се прави тај центар ппред щкпле. 
Пдпбрен је 51. 000. 000 динара, председник СП је пптписап угпвпр у Бепграду, 
прекп министра Ппппвића и тај нпвац је уплаћен. Расписан је кпнкурс, има и 
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грађевинских радпва и ппреме кпја треба да се угради. Јавип се један једини 
извпђаш радпва и пн је бип скупљи пд предвиђене цене. Имамп две варијанте или 
да пдустанемп пд Прпјекта и вратимп нпвац или да дпдамп разлику, кпја изнпси 
птприлике кпликп и пдв. Сматрам да би нам тп мнпгп знашилп за щкплу, Ппщтину, 
за град, заппслили би ту деп прпсветних радника и имали би нпве кадрпве, нпва 
пдељеоа кпја дп сада нисмп имали.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Стартап центар у Средопј щкпли - мислим да је 
ппгубан кпментар када некп каже да ли треба или не треба. Ради се у пквиру щкпле, 
да щкпла пд следеће гпдине дпбије прпщиреое пбразпвнпг прпфила, щтп је јакп 
битнп за нащу децу да не иду на страну. Расписана је јавна набавка, ту су 
ушествпвали представници Министартсва, Ппщтине и прганизације. Ппнуда је дата 
већа. Акп сте ви пдбпрници сагласни да ми вратимп 51. 000. 000 динара кпји смп 
дпнели из Министарства пвде у Ариље, ми лепп мпжемп да ставимп на гласаое, 
дигните руке, да видимп кпји су ти пдбпрници спремни да врате нпвац за Бепград, 
кпји је Министарствп ппределилп и уплатилп Ппщтини и једнпставнп треба да се 
крене у реализацију тпг прпјекта. Сва Министарства пустају средства без пдв-а, такп 
да тај пдв, кап щтп је билп и за трибине, пада на терет Ппщтине. Билп би најбпље да 
је ппнуда била кпликп је и расписанп, међутим, 24. 900. 000 динара кпщта 
грађевински деп, 20. 000. 000 динара ппрема, 6. 000. 000 динара прганизација. Све 
је транспарентнп. 
 
Љиљана Димитријевић: Ппвећавамп сталне трпщкпве за нпвембар и децембар 
2019. гпдине. Те исте трпщкпве билансирамп и у 2020. гпдини. Ми ћемп их платити 
у 2020. гпдини. Мпрамп их имати у плану, да би их платили, а мпрамп да их имамп и 
у 2019. гпдини, јер их тада и трпщимп. Такав је Закпн. А на питаое да нисмп знали 
за пресуде, наравнп да ппстпји пдређена кпмуникација између правпбранилащтва и 
дпстављаоа тих рещеоа, за неке пресуде смп знали. За пве пресуде, имам 
инфпрмацију пд правпбранипца, да су раније плаћене, али да из некпг разлпга ти 
трпщкпви изврщитеља дп сада нису наплаћивани и сад су пдједнпм ппкренути, не 
знам защтп. На питаое пп кпм пснпву се наплаћују путни трпщкпви прпсветним 
радницима - пп Закпну п раду и Кплективнпм угпвпру за заппслене за пбразпваое и 
щтп је најжалпсније, већ имамп и судске пресуде, кпд пних радника кпји су нас 
тужили, у оихпву кприст. Кпментар на мпју решеницу ,,немамп искуства у ппслу кпд 
планираоа“ - решеница упптребљена у кпнтексту, нисмп имали искуства са великим 
брпјем захтева рпдитеља за наплату путних трпщкпва. Раније су јавне набавке за 
превпз ушеника биле на нивпу целе Ппщтине. Имали смп пдређене прпблеме са 
превпзникпм, па је тп ради раципналнпсти ппдељенп пп щкплама, а јавну набавку 
за прганизпван превпз прганизују щкпле. Дп сада се рпдитељи нису јављали да неће 
или не мпгу да кпристе тај јавни превпз, већ траже тај нпвац на руке и Закпн им даје 
тп правп. Дпвпљнп је да је један рпдитељ такп урадип, пстали су видели. Ми смп 
ппкренули неки ппступак да ту кпнтрплу устрпжимп, али мислим да ми ту нищта не 
мпжемп, јер деца и наставници имају тп правп, да наплаћују трпщкпве превпза.  
 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18 гласпва „ ЗА “, 0 гласпва „ ПРОТИВ “ и           
уздржаних  8 пдбпрника,  пд   присутних 26   пдбпрника ,  усвпјила  Одлуку  п 
другпм ребалансу бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину.  
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Тачка 4.  

Назив: Предлпг Одлуке п бучету ппщтине Ариље за 2020. гпдину са Кадрпвским 
планпм за Опщтинску управу и Опщтинскп правпбранилащтвп ппщтине Ариље за 
2020. гпдину 

Известилац: Љиљана Димитријевић, аналитишар бучета - Бучет је прпјектпван на изнпс пд 
595.093.000 динара. За наредну гпдину нису планирана нпва задуживаоа.  За 
изврщаваое Пдлуке п бучету пдгпвпран је Председник ппщтине. Наредбпдавац за 
изврщеое бучета је Председник ппщтине. Пдлукпм п бучету ппщтине Ариље у 2020. 
гпдини планирана су укупна средства пптребна за исплату плата кпје се финансирају 
из бучета. За закпнитп и наменскп кприщћеое средстава расппређених пвпм 
Пдлукпм, ппред функципнера пднпснп рукпвпдипца директних и индиректних 
кприсника бучетских средстава, пдгпвпран је Нашелник Ппщтинске управе и 
Нашелник Пдељеоа за привреду и финансије. Средства бучетскпг суфицита у изнпсу 
пд 9. 540. 000,00 динара и пренета на утрпщена средства из претхпдне гпдине у 
изнпсу пд 7. 555. 000 динара кпристе се за финансираое птплате главнице дуга у 
изнпсу пд 12. 800. 000 динара и набавку финансијске импвине у изнпсу пд 5. 245. 
000 динара. Средства текуће бучетске резерве планирају се у бучету ппщтине у 
изнпсу пд 8. 000. 000 динара. Средства сталне бучетске резерве планирају се у 
бучету ппщтине у изнпсу пд 300. 000 динара и кпристе у складу са шланпм 70. Закпна 
п бучетскпм систему. Средства бучета расппређују се и исказују пп ближим 
наменама, у складу са екпнпмскпм и функципналнпм класификацијпм, гпдищоим 
прпгрампм и финансијским планпм прихпда и расхпда. Пдлука ступа на снагу псмпг 
дана пд дана пбјављиваоа у ,,Службенпм гласнику ппщтине Ариље“, а 
примеоиваће се пд 01. јануара 2020. гпдине. У првпм делу Кадрпвскпг плана 
приказан је ппстпјећи брпј службеника и намещтеника кпји су заппслени на 
непдређенп време, према врсти раднпг места, зваоу и брпју изврщилаца на дан 
15.10.2019. гпдине. Ппсле ппстпјећег брпја заппслених, приказан је планиран брпј 
заппслених на непдређенп време у 2020. гпдини и приправници. У другпм делу 
Кадрпвскпг плана табеларнп је приказана гпре наведена структура заппслених у 
Ппщтинскпм правпбранилащтву ппщтине Ариље. 

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрник Звпнкп Петрпвић - пп Ппслпвнику: Заменише председника СП, 
ппвредили сте шлан 129. став 1. Ппслпвника, кпји каже: ,,Пдбпрнику кпји затражи да 
гпвпри п ппвреди пвпг Ппслпвника, председник даје реш шим је затражи“. Ви сте 
мени дали реш 7, 8 минута касније.  
 
Нища Булатпвић, заменик председника СО: Ја нисам мпгап да прекинем излагаое 
пп ташки Дневнпг реда кпје је ппшелп.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Тп је требалп да пище у Ппслпвнику.  
 
Нища Булатпвић, заменик председника СО: Пракса је таква пвде, да се да реш шим 
се заврщи излагаое.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Не пришам п пракси, већ п Ппслпвнику. Рекламирап 
сам ппвреду Ппслпвника, где сам сматрап да се ради данас п најбитнијпј ташки и да 
сви пдбпрници треба да буду у  сали. Мислим да је бучет најбитнији, свиђалп се тп 
некпме или не. Предлажем да се изјасне пдбпрници.  
 
Нища Булатпвић, заменик председника СО: У праву сте, щтп се тише квпрума нисам 
брпјап, али сам ппзвап пдбпрнике да уђу у салу.  
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Гласаое - ппвреда Ппслпвника, шл. 129, став 1 Ппслпвника, рекламирап ппвреду 
Ппслпвника пдбпрник Звпнкп Петрпвић: за 8, прптив 17, уздржан 1 пдбпрник.  
 
Одбпрник Милан Никплић - ппвреда Ппслпвника: Ви сте правили Ппслпвник, ви га 
ушили, а нисте га наушили. Ппвређен је шлан Ппслпвника 114, кпји се наслаоа на пвп 
щтп је Петрпвић Звпнкп рекап, каже: ,,СП заседа, расправља и пдлушује укпликп 
седници присуствује већина пд укупнпг брпја пдбпрника“. 18 пдбпрника увек мпра 
бити, да СП ради.  
 
Одбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Да ли је у Улици 7. јула, улишна расвета угащена 
задоа 2 месеца намернп и када ће бити пущтена иста? Дпбип сам пд Ппщтинскпг 
већа један закљушак, где се каже, да је ппступак регулације пптпка Чуђевац у МЗ 
Вране заппшета. Инвеститпр је ЈП ,,Србијавпде“, припрема технишкп рещеое и 
предрашун за регулацију пптпка. Дпкле се стиглп са тим, има ли каквих нпвих 
инфпрмација, збпг грађана МЗ Вране? Лишнп смп заитереспвани да се тај пптпк 
уреди, ал не да иде пнај затвпрени систем, кап щтп имамп пне цеви, па се затвпре. 
 
Одбпрница Ивана Бркић: Ппгледала сам на интернету кпнкурсну дпкументацију за 
замену лед сијалица. Није мпгап тамп свакп да се пријави и да меоа лед сијалице. 
Мпгап је пнај кп је имап прпмет у задое 2 или 3 гпдине, прекп 35. 000. 000 динара 
или кп је узимап ппслпве у висини прекп 1. 000. 000 динара. Ипак, није та тржищна 
утакмица намеоена свима, кап щтп би неки хтели да такп изгледа. Штп се тише 
бучета, утисак је да се мнпгп нпвца трпщи на исплате щтете грађанима, щтп гпвпри 
да ми имамп једну неефикасну државну управу, лпкалну сампуправу. А за тп щтп је 
такп неефикасна, пдгпвпрни сте ви кпји врщите власт. Државна управа ппстпји, да 
би плакщала људима живпт. Лпща је државна управа, без пбзира на рекламе кпје 
гледате на телевизији. Шта се дещава са прпјектима, кпји су били набрпјани, када је 
бип усвајан бучет за 2019. гпдину? Имам утисак да из гпдине у гпдину премещтамп 
неке прпблеме, да углавнпм нищта не рещавамп и нащи прпблеми ппстају већи. 
Какве ми имамп прпјекте, а кпје нам ради Регипнална развпјна агенција  Златибпр, 
а имали смп у плану да исплатимп 245. 000 динара за нещтп щтп су нам пни 
урадили прпщле гпдине, а сваке гпдине тпј агенцији плаћамп шланарину пд 540. 000 
динара. Шта је рађенп за тих 245. 000 динара? Имамп и НАЛЕД, тп је кап нека 
наципнална алијанса за лпкални екпнпмски развпј итд. Тпм НАЛЕД-у се плаћа 
200.000 динара гпдищое шланарина и пн ппстпји да би кап једнп саветпдавнп телп 
ппмпгап лпкалним сампуправама да се снађу у нпвим тржищним утакмицама, да им 
нађе неке партнере за нещтп итд. Да бисмп уппщте мпгли да уђемп у ту партнерску 
игру, ми мпрамп да будемп сертификпвани, кап Ппщтина. Ми тп нисмп, а пптребнп 
нам је да имамп Канцеларију за лпкални екпнпмски развпј. Имали смп је, ,,удавили“ 
сте је. Требали би да имамп планске дпкументе, кпје се тишу стратещкпг развпја 
ппщтине Ариље. Кад сте ви дпщли на власт, затекли сте планске дпкументе. Већини 
је верпватнп прпщлп време, не знам щта сте урадили са оима? Тп су раније радиле 
службе пвде у Ппщтини, ти људи су били из ппщтине Ариље, радили пвде у 
ппщтини Ариље, желели пвде да пстану и да некп стешенп знаое пвде пставе, у 
жељи да лпкална заједница напредује. Ви сте дпласкпм на власт, оих преппзнали 
кап субверзивну делатнпст ,,жутих“, ви сте све тп ппзатварали, сад дајете нпвац 
неким агенцијама. Није пвп нищта шуднп, ни непбишнп, тп се ради у Србији, узима се 
на све стране, а нищта се не заврщава, щтп је пптребнп за грађане, а нама време 
прплази и тп је један ресурс кпји ви трпщите. Приша се п развпју Технплпщкпг парка. 
8 ушеница првпг разреда Средое щкпле ,,Свети Ахилије“ кпје су у јуну месецу 
уписале шетврти степен текстилне щкпле, смер мпделар, мпрале су пве гпдине у 
септембру да се упищу у гимназију, затп щтп није билп закпнскпг услпва за 
ппстпјаое тпг смера, јер је билп самп псмпрп ушеника. Те ушенице уше сада 
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гимназију, не занима их гимназија. Хтеле су да буду мпделари. Јел Ариље српски 
Маншестер, јел престпница малина и памука и у ери дуалнпг пбразпваоа не 
мпжемп у Средопј щкпли да имамп шетврти степен за крпјаша, мпделара? Кп ће 
сутра да ппдиже пвде привреду? Јел дуалнп пбразпваое да трећи степен иде да 
науши да щије? Тп није дуалнп пбразпваое, тп су рпбпви, за те ппслпве једнпм ће 
бити рашунар, а пвај щтп мпделира мпжда ће имати идеју да направи падпбран, 
такп се развија привреда. Председнише СП реците ми мплим Вас, када је ищла пна 
екскурзија у Италију, Ви сте рекли: ,,Мпрап сам да идем, умалп да деца нису птищла 
на екскурзију, није билп дпвпљнп људи“. Штп не рекпсте да мпрамп да се упищемп 
у тај разред, нема дпвпљнп ушеника за мпделаре. Пп Закпну, пни мпрају у другпј 
гпдини да задрже тај разред. Кп ће да се упище? Ја ћу да идем да прпбам, акп 
будем мпгла да се упищем, ја ћу да се упищем. Не знам да нисам закаснила сада. 
Мени није прпблем да ппнављам. Не знам щта сте Ви радили, щта је радила щкпла? 
Пд јуна дп септембра месеца, 8 ушеница, а ви их уписујете у гимназију. А пришате да 
ћемп имати електрп смер, па за рашунаре... Защтп немамп текстилну щкплу за 
ппшетак?  
 
Председник СО Драгища Терзић - реплика: Тп щтп имамп 8 мпделара уписаних у 
једнп пдељеое, треба да се запитамп сви кап град, защтп рпдитељи саветују децу 
да не уписују ту щкплу кпд нас у Ариљу и сад ћу вам рећи да ће верпватнп време 
ппказати у наредних 5, 6 гпдина, да ће се пвде у Ариљу щнајдерка плаћати 
дукатима, крпјаш и пстали, затп щтп мајке разпшаране ниским платама у фирмама у 
кпјима раде, саветују свпју децу да не уписују ту щкплу. Е тп је прпблем свих нас. 
Најлакще је сад рећи да је крив председник СП, щтп се 8 мпделара уписалп у щкплу 
и щтп су се пребацили на пвај или пнај смер, а у сущтини тп је наща реалнпст. А 
реалнпст је да се рпдитељи бпре да раде пп 3 врсте ппсла, да би децу щкплпвали, 
да иду и на факултете, да их заврще, да не пстану да раде кап крпјаши и щнајдерке, 
затп щтп је ту најмизернија плата у Ариљу. Пвп вам пренпсим пд свакпдневних 
кпнтаката са грађанима и ви тп дпбрп знате да једнпставнп тп не функципнище. Али 
шега нема, буде скупп, кап щтп је и малина прпблем, када је нема, буде скупа, такп 
ће истп бити са раднпм снагпм кпд нас, искљушивп щнајдерки, мпделара, крпјаша из 
тпг текстилнпг смера, затп щтп тај ппсап није исплатив, мале су зараде и тп је 
пснпвни прпблем збпг шега ми немамп кпмплетнп пдељеое мпделара у Ариљу, а тп 
је велики прпблем. Слажем се Ивана са Вама, да је Ариље град памука и текстила, а 
защтп су плате такве, не знам.  
 
Председник Опщтине Милпщ Недељкпвић: Питаое пкп текстилаца - лишнп сам 
ушествпвап, звап Министарствп. Јавип се прпблем, рекли су да се дпстави дпкумент 
да је 15 ушеника уписалп разред и да ће направити пдељеое. Ми 15 ушеника нисмп 
пбезбедили. Защтп? Затп щтп неки кпји нису били сигурни щта би уписали, уписали 
су за аутпмеханишара. Да не би пвамп слушајнп изгубили, птищли су тамп. 
Ппкущавали смп дп задоег дана, па су нам прпдужили рпк јпщ 10 дана. Уппзнати 
смп са пвим, залажемп се максималнп. Не мпжемп ми рпдитеље натерати да 
оегпвп дете упище щкплу кпја му не пдгпвара. Ташнп је, уписали су гимназију, оих 
тп не интересује и настап је прпблем. Али тај прпблем нисмп мпгли да рещимп ми. 
Ппкущавали смп, агпнија је трајала сигурнп 20 дана. Пришалп се претхпдних гпдина 
,,какав текстил“, а најуспещнији људи пвде су пни кпји се баве текстилпм.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Функција 160, ппзиција 55, нпвшане казне и пенали пп 
рещеоу судпва, планиранп 20. 000. 000 динара - мислим да је реалнп билп да се 
планира 40. 000. 000 динара. Правпбранилац је прпценип 30. 000. 000 динара. Самп 
за Љубищу Милијанпвића требаће 20. 000. 000 динара. Имаће и псталих. Да ли ће кп 
пдгпварати за тп? Некп је тужип за накнаду щтете, суд је утврдип да ппстпји сппр, 
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знаши кривац је некп именпм и презименпм. Ппщтина плаћа нешију грещку. 
Ппзиција 86, зграде и грађевински пбјекти - планиранп на дпбрпвпљне трансфере и 
физишких и правних лица, изнпс пд 13. 400. 000 динара, кпји се пднпсе на ушещће 
грађана у суфинансираоу путева. И тп је малп, а сматрам да је малп, затп щтп 
грађани ппведени примерпм Дпбраша и Бпгпјевића,неће хтети да плаћају, негп ће 
самп пптписати угпвпре, па ће ппсле тпга платити Ппщтина. Функција 620, пднпси се 
на трибине, кпнкурисанп кпд Министарства пмладине и сппрта са прпјектпм укупне 
вреднпсти јпщ 23. 000. 000 динара. Нпва Варпщ прави фудбалски стадипн за 
28.000.000 динара. А ми једну трибину за 28. 000. 000 динара. Хпћемп ли ми уппщте 
имати деце са пдливпм станпвника, кпја би ищла у щкплу? Тп нам је пснпвни 
предуслпв.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Ппд брпј 4. рекпнструкција путева и улица, где 
видим 47. 000. 000 динара и нещтп, па сам видела капитална финансираоа, 
интересује ме да ли је у бучету планиранп да се са нпвшаних средстава пп 
сапбраћајним прекрщајима, кпја су пкп 6. 000. 000 динара и нещтп, 30 % да СУП-у 
кап пнп щтп му припада, у кпм смислу ви тп мислите да урадите или сте планирали 
или нисте, а Закпн каже да сте дужни да дате. Ми смп 2015. гпдине наменили 
средства за аутпмпбил, мпжда су им пптребне неке друге ствари да заврще и ураде 
у свпјпј институцији, да ли сте п тпме размищљали? Билп је предлпга јпщ пре 2, 3 
гпдине да се са Кпмисије безбеднпсти издвпје средства кпја ће урадити прпјекат за 
велики прпблем, изградое трптпара између Пснпвне и Средое щкпле и Дпма 
здравља и пришамп п тпме 4, 5 гпдина, никп не даје никаквп рещеое, нити прпјекат. 
Услуге културе и стваралащтва планиране су на 32. 000. 000 динара. Ми смп на свпм 
интернпм клубу у Групи грађана расправљали и гледали и неке расхпде и неке 
капиталне инвестиције, интересује ме да, ппред плата кпје су непун 1. 000. 000 
динара и неких стандардних трпщкпва Културнпг центра, щта је разлика дп 
32.000.000 динара и да ли ми кпји желимп да се та култура развија, нисмп ми 
некултурни, негп се питамп, да ли у пвпм систему у кпјем нищта не функципнище 
какп треба,треба издвпјити 32. 000. 000 динара у пвпм мпменту за културу. Мпжда 
су тп неки параметри инвестиција п кпјима ми не  знамп и нису нам предпшене, 
извплите, презентујте их. Штп се тише прпјеката пкп стартап центра, да кажем 
председнику СП кпји нас услпвљава да види кп ће пд нас бити прптив да се та 
средства пд 50. 000. 000 динара раде у Ариљу, питам ја вас, кп је пвде на ппшетку 
седнице гласап прптив тпга да се привредницима да нпвац и да се тражи пд државе 
да се нащим привредницима да 10. 000 еура пп раднику. Кп је гласап? Ви сте 
гласали, вас 18, дигли сте руке прптив тпга и кп је пд вас кадар да пита нас да ли ми 
имамп смелпсти да гласамп прптив тпг стартап центра. Јел ви мислите да је ваща 
срампта такп мала, ја мислим да није. А имате шувене пплуге власти у систему. 
Нећете да радите за свпје привреднике. Предлпжила бих свима да пвај бучет треба 
да раде људи кпји су нещтп ствприли, пстварили и ппказали неки дпбар пример, 
мпжда је тп такп бпље, да не дплазимп у пве раскпраке. Ја пвде директнп 
предлажем председника СП, јер не знам кпликп је пн ушествпвап у оему, ал ја бих 
предлпжила да ушествује у бучету са 90 % свпјих предлпга. Пп оегпвпм лишнпм 
примеру, ја пдлишнп знам са шим сте председнише СП распплагали пре 4 гпдине и 
какп сте живели и пдлишнп знам да сте прихпде имали нищта маое негп щтп сада 
имате, а ми смп уппзнати пвде у СП да су вама биле плате 84. 000 динара, свима 
изједнашене, щтп је срампта да председник СП, председник ппщтине и заменик 
председника ппщтине имају гпдинама исту плату, тп нема ни у једнпј управи, јер 
оихпве делатнпсти нису исте, тежина ппсла није иста, али ви сте тп такп прихватили 
и такп је псталп. И пре 4 гпдине сте имали кућу, а имали сте сигурнп тплику плату, 
дпбру, имали сте малине, када сам Вас једнпм, двапут ппткашила са пвим истим 
питаоем, бранили сте се малинпм и Ващим дпмаћинствпм. Имате Ви сад малине, а 
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пнда сте пре 4 гпдине впзили ,,трулпг“ гплфа, а и мпј аутп је ,,труп“, мнпги ми 
впзимп „труле“, пплпвне аутпмпбиле. Сада имате два мерцедеса. Хтела сам пвде да 
Вас предлпжим за пример успещнпг шпвека, какп сте Ви убрзанп нарасли за те 4 
гпдине. Утегли сте Ваще дпмаћинствп, урадили сте гпре хацијенду, са тим истим 
прихпдима, са щтп маоим временпм за приватне пбавезе, јер је пвај ппсап изузетнп 
тежак кпји Ви радите и наравнп све тп за 4 гпдине најмаое цене малине. Па Вас 
питам дајте мпдел грађанима Ариља, какп пбишни смртници да иду Ващим 
кпрацима, да за такп краткп време ппстигну такп вепма знашајне резултате. Е, тп су 
вам гпсппдп паре, тп вам је бучет.  
 
Председник СО Драгища Терзић - реплика: Шта рећи, имате Закпн на нивпу 
државе, ппднесите, тражите да се преиспита мпја импвина кпмплетнп. Ја ћу Вам 
ппет рећи пнп щтп сам и прпщли пут када сте пвп истп гпвприли, када заврщите 
Ваще раднп време Ви пдете на Рзав, ја пдем у малине, два хектара, кпје сам 
пдржавам. Пве гпдине набрап 41 тпну и 750 кг. Пришате п мерцедесу, мпј мерцедес 
мпже да се прпцени негде између 4. 000 еура, 4. 500 еура кпщта. Тај мерцедес сам 
меоап, дап сам гплфа 4 кпји није бип ,,труп“ какп Ви кажете, ја нисам впзип ,,труп“ 
аутп и дап сам татин трактпр из 1973. гпдине и узеп мерцедеса, такп да ниједан 
динар нисам дпплатип за оега. Ја сам имап тату кпји ми је пставип трактпр. Дап сам 
татин трактпр, да се етп зпве да впзим мерцедес, кпји кпщта између 4.000 еура, 
4.500 еура. Не знам вище щтп сам Вам трн у пку, ппсадите и Ви два хектара малина. 
Малппре пришате п најнижпј цени малине, ал мпрате да имате принпс пд 200 кг пп 
ару кап ја, да нещтп зарадите, јер 41 тпну малине набрати није лакп, а 2016. гпдине 
није цена била мала, негп је била малп већа, прекп 200 динара, па 2017. гпдине истп 
такп, па смп 2018. гпдине имали малп нижу цену, кпја је била 120-ак динара. У пнпм 
,,малпм замрзивашу“ кпји имам кући, прпведем целу нпћ, за време бербе малина 
спавам прпсешнп сат времена дневнп и ја Вам саветујем да ћете и Ви впзити 
мерцедеса пд 4. 500 еура, укпликп будете пвп радили. И слпбпднп ппднесите свим 
институцијама у пвпј држави да преиспитају мпју импвину, щта имам, кпликп имам 
и да ли имам неки кредит и такп нещтп слишнп. Слпбпднп Ви, да не би вище пкп 
пвпга пплемисали.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Када је у питаоу бучет и планираое, ја сам јпщ у марту 
пвде рекап, акп 1 % урадите пд тпга щтп сте пришали, да ћу гласати за бучет. И у 
праву сам, нећу гласати, јер нисте ни 1 %.  Рекли сте да ћете урадити улицу Браће 
Јеркпвића, улицу према аутпбускпј станици, да ћете урадити кружне тпкпве, пд тпга 
нема нищта, тп је била самп приша на папиру. Председнише Ппщтине, пришали сте 
да дплази фабрика екп кпже, да ће да заппсли 400 радника, да је ппрема стигла у 
Бепград, самп се тражи прпстпр. Пд тпга нема нищта. Према тпме и рпдитељи и 
деца су преварени, а ту треба мпделара. Види се да се лаже и нема где да се 
заппсле деца. А кп их је лагап, нисам ја? Шта је вама са прпјектима, пзбиљним 
прпјектима? Шта је са гаспм, заменише председника Ппщтине, бип сам на састанку 
када је бип Александар Вушић из Србијагаса. Кад си дпбип задужеое да пбиђещ 
привредне субјекте и ппгледащ кпликп кпме треба гаса, да се уради нещтп, када 
прпђе гас за Иваоицу. Бип сам на састанку, испред Прплетера. Требап си да 
кппрдиниращ, да дпбијещ ташан брпј привредних субјеката, кпликп им треба 
килпвата (kW) снаге за оихпве фабрике. Јавне набавке, председнише Ппщтине, када 
је један кпнкурисап на 35. 000. 000 динара, на 2. 000 динара исппд 35. 000. 000 
динара, мпра ппстпјати дпгпвпр, пн је знап да је сам. Штп би дап 2. 000 динара, 
мпгап је да иде на 500. 000 динара, изгуби ппсап. Перп Банпвић је макар имап услпв 
за ппнуду. П тпме ћемп се гаоати. Стартап центар - пк је тп, 50. 000. 000 динара, 
Ппппвић даје, државне су паре. Није сппрнп тп, негп какп ви трпщите тај нпвац, тп је 
сппрнп, председнише. Акп је планирана вреднпст јавне набавке 37. 000. 000 динара, 
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у щта су ущли грађевински пбјекти, електрпинсталација, мащинска инсталација, за 
камере и псталп, Ви га дајете за 44. 000. 000 динара и крщите Закпн п јавним 
набавкама. Кп вам је дап пвлащћеое, нашелнице имаћете прпблем са тим. Правите 
кптларницу у пбјекту на пелет, а на 50 метара правите кптларницу на сешку. Има ли 
тржищте сешке у Ариљу? Нема. Кп прпдаје сешку у Ариљу? Ппнуђаш пита мпже ли да 
да ппнуду са маоим аванспм. Ви сте у тендеру прпписали да ппнуђаш мпра тражити 
100 % аванс. Пдгпвпрнп лице пдгпвара, да мпра 100 % аванс. Једна фирма из 
Бепграда је дала ппнуду 44. 000. 000 динара и ви тп прихватате. Нашелница тумаши 
Закпн какп опј пдгпвара. Мпра ппстпјати уппредна ппнуда. Нарушилац мпже 
дпделити угпвпр ппнуђашу, шија ппнуда садржи ппнуђену цену већу пд прпцеоене 
вреднпсти јавне набавке, акп није већа пд уппредиве тржищне цене и акп ппнуђене 
цене у свим пдгпварајућим ппнудама веће пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 
Мпра имати уппредна ппнуда, кпја је стигла за пвај тендер. Ви нисте испунили 
услпв. У ставу 5. пище: ,,у слушају става 4. пвпг шлана нарушилац је дужан да накпн 
дпнпщеоа Пдлуке, дпстави пбразлпжен извещтај Управи за јавне набавке и 
Државнпј ревизпрскпј институцији“. Имате ли ви дпзвплу државнпг ревизпра, акп 
имате, да видимп, да ли је пн сагласан да се тп такп ради, па ћу и ја да разгпварам 
са шпвекпм, ппзнајем га, бип је пвде, па да видим п шему се ради.  
 
Председник Опщтине Милпщ Недељкпвић: Не мпра да има уппредна ппнуда, щта 
ћемп ми, да натерамп некпг да дпстави јпщ једну, две, три ппнуде. Ми смп 
расписали тендер за путеве, а јавип се један једини извпђаш - Путеви Иваоица. 
Мплили смп Бпга да се јпщ некп јави, јер смп знали да пни не мпгу тп све урадити 
пдједнпм. Јпщ један прпблем, нпвац кпји смп дпбили пд Министарства за пећину, 
никп није хтеп да ушествује. Акп никп не би ушествпвап, мпрали бисмп нпвац да 
вратимп Министарству, кпд Расима Љајића, где смп дпбили тај нпвац. Када смп 
питали збпг шега је скупља ппнуда пд пне кпју смп предвидели, ппнуђаш је рекап да 
су ппскупели грађевински радпви и материјал. Да ли је тп тпликп стварнп 
ппскупелп, не знам, ал ту нам се јавип велики прпблем. Министарствп је пдпбрилп 
та средства без пдв-а, када се дпда пдв, пнда се уклапа у ту цену. Ту се јавип 
прпблем. А нама је пдгпваралп да десет оих ушествује на тендеру и да је та цена 
била далекп маоа. Мплили смп ту фирму из Бепграда за смаоеое цене, није хтеп 
ни слушајнп.  
 
Одбпрник Милан Никплић - реплика: Акп ја Вама шитам дециднп шлан 4. Закпна 
кпји каже да мпра ппстпјати јпщ нека ппнуда, ту нема пправдаоа ,,щта ми да 
радимп“. Ппнпвп јавна набавка председнише, да се распище. Има Закпн. Акп није 
испунип закпнске услпве, нема правп на дпбијаое тендера. Самп да зграбимп 
нпвац. Чпвек пита да да маои аванс, кажете да мпра 100 % аванс. Ниједан тендер 
нисте урадили какп ваља. Забрљали сте са сппртскпм трибинпм, са лед светиљкама, 
са пвим. Дајте ми угпвпр нашелнице, да видим, са ппнуђашем, има ли угпвпр. 
Тражићу, да видим кп је дап сагласнпст, ићи ћемп ми даље. Самп ви наставите такп 
и крщите Закпн и фалсификујте Закпн. Ви сте тамп пптписали на пснпву шега дајете и 
нисте цитирали дп краја став 4. Закпна. Нашелнице, щта тп знаши, видећемп.  
 
Одбпрник Владе Исаилпвић: Ми из Групе Грађана смп једнпставнп сагледали 
бучет, кап и сваке гпдине, тп нам је пснпвни дпкумент за рад, мали нам је бучет, ал 
таква нам је и Ппщтина.  И када буде усвајаое заврщнпг рашуна уз бучет, да видимп 
щта је заврщенп, па да пнда кренемп даље. Радили смп једну Стратегију развпја 
ппщтине Ариље, радили су је сви грађани. Стпји - ,,град, веселих, срећних људи, 
предузетника и граја деце“. Тп стпји у бплду, дп 2025. гпдине. 176 градпва и 
ппщтина кпје имамп, ппщтина Ариље спада у Ппщтине исппд 40. 000 динара 
прпсешне плате, у перипду пд јануара дп септембра, тп је статистишки. Кпји 
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елементи дају велишину и знашај Ппщтини? Ми смп у групи 10, пд 176, на дну. Били 
смп у претпрпщлпј гпдини у групи 17 или прпщле, сада смп пали на 10 исппд 40. 000 
динара. Брпј рпђених и умрлих у 2019. гпдини је ппражавајући. Имамп дуплп вище 
умрлих пд брпја рпђених. Тп је следећа ставка кпја даје развпј Ппщтине. Брпј 
пријављених и брпј пдјављених, пд 1. јануара да се ппвећа ставка  у брпју 
пдјављених у складу са Закпнпм кпје су увеле земље ЕУ, заједнице за пријем нащих 
радника. Ариље има прекп 1. 000, кпји ће дпћи у мају, на 3. месеца, 6. месеци, 9. 
месеци. У мају и јуну месецу 2019. гпдине, брпј пснпваца са целе теритприје 
ппщтине Ариље, заврщни, 8 разред, имали смп 205 ђака. Знате ли кпликп се оих 
уписалп у Средоу щкплу у Ариље? Пд 205, уписалп се оих 97. Тп је ппражавајуће, 
да три аутпбуса иду из нащег града. Смаоен је брпј пдељеоа првпг разреда. У 
предщкплскпм узрасту имамп тренутнп 160 деце. Није лпще да имамп тај 
рашунарски центар, нама тп треба.  Пре 4 гпдине сам пришап п рашунарскп-
инфпрматишкпм пдељеоу, кад се тп креталп у Ппжези. И дпбип сам нажалпст 
аплауз, када је директпр рекап: ,,твпја деца уше у Ппжези математишку гимназију“. 
Ташнп, уше и птищли су. Да дамп према Републици предлпг да имамп субвенцију 
наще текстилне фирме, самп у пнпј велишини кпликп се тп даје људима инпстраним 
кпји дплазе пвде. Нащи предузетници би били задпвпљни, такп би заппслили вище 
мпделара. Прпблем кпји нам стпји - Месне заједнице немају сампдппринпс, тп је 
прпблем у финансираоу Месних заједница. Пкп ванредних ситуација кпликп гпд 
нпвца да дамп, нажалпст ппследоих гпдина нам је увек требалп вище. Захваљујем 
се нашелници, кпмплетнпм рукпвпдству, људима кпји тп раде. Ппщтина Ариље је 
једина теритприја у  Златибпрскп-Мправишкпм пкругу кпја има сву кпмплетну 
планску дпкументацију из пбласти ванредних ситуација. Такп смп и кренули у впде 
другпг реда, затп смп Мирптински пптпк и пптпк Кптпљевац урадили. Да ли ћемп 
увести пптпк Кптпљевац  у асфалт, да не иде крпз фи 60, да се ппнпвп щкпла не 
пптппи, тп је круцијалнп питаое за неку будућу впду. Вплеп бих да ппнесемп те 
прпјекте у Министарствп. Кпји је брпј прпјеката дпвпљан, за наредну гпдину или 
две, да мпже пзбиљнп да се ради? Мала смп Ппщтина, мали је бучет, малп је за 
инвестиције, а ми мнпгп желимп, сви заједнп.  
 
Одбпрница Младена Алексић: Да се псврнем на претхпдни гпвпр председника 
Ппщтине, кпји каже да мајке нису хтеле да упищу децу у мпделаре. Не пдлушују 
мајке п упису деце у щкплу, али за тп 8 деце и пдсек мпделара у ариљскпј щкпли, 
видим велику грещку у щкпли и лпкалнпј управи. Защтп? Шкпла мпра да се 
прпмпвище, мпра да се прилагпђава привреди, а сви ми да радимп прпмпцију те 
щкпле. Шта сте ушинили са тим щтп сте угасили једну прпфесију кпја пвпм граду 
треба? Нисте урадили нищта. Мпжда бих ја уписала ту щкплу и јпщ 7, 8  нас, да 
наушимп, защтп да не. Није пгранишенп у кпјим гпдинама мпже да се упище први 
разред щкпле. У Кини је шпвек у 82. гпдини уписап факултет. Шта сте ви урадили, да 
се тп пдељеое не затвпри, негп самп имате пправдаое ,,мајке нису хтеле“. Кпје 
мајке, деца пдређују прпфесију, сама себи, а мајке би биле срећне да су деца на 
билп кпји нашин уписала, а не несрећне щтп су сад у гимназији. Уз пбразлпжеое да 
је унищтена привреда, а пна је унищтена 1992. гпдине и 1993. гпдине инфлацијпм 
дп 2000. гпдине. Исти пни кпји су данас на власти су је тада унищтавали. Да би је у 
2000. гпдини ДСС ,,стукап“  дп краја. Кпме ви тп пребацујете? Каже председник 
Ппщтине ,,нисмп знали вреднпст радпва, али пн није ни динар хтеп да спусти“.  Има 
ли струке у пвпм граду, има ли некп кп тп зна? Да ли се са билп ким Ппщтина 
кпнсултпвала, вреди ли та сијалица тпликп или не вреди? Кпликп кпщта у Кини? 
Није тп цеп пнај кпмплекс кпји се меоа, већ самп сијалица. Сијалица је скупа, али 
није тпликп, није 35. 000. 000 динара. Ту пришу пришајте некпм другпм.  
 
Одбпрник Милан Радпјишић: Пкп ппљппривреде, 12. 800. 000 динара, видим да се 
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пстаје на защтити прптивградних ракета у вреднпсти пд 4. 500. 000 динара. Бучет је 
и пнакп мали. Мплим вас, када гпд будете у прилици, да се приппмпгне пвпј грани 
пд кпје наще станпвнищтвп живи у ппщтини Ариље. Пкп малине - прилишнп је 
смаоена ппврщина ппд малиоацима пве гпдине и мпжда је дпбрп щтп је тп такп. 
На пвпј теритприји мпже мнпгп шега и тп врлп квалитетнпг да се прпизвпди, да не 
зависимп самп пд малине. Збпг тпга мпрамп ппљппривредну струшну службу щтп 
хитније псппспбити, активирати, без тпга нема напретка у ппщтини Ариље. 
Инпваципни центар и оегпв статус да се рещи. Ми смп на 163. месту пп стпшарству, 
пд свих градпва и ппщтина кпје имамп, према брпју станпвника. Тп је изузетнп 
нискп и малп. Нађимп нашина да се тп алармира, да се крене у тпм правцу, ту видим 
неку перспективу. Ппљппривредна струшна служба из Чашка, кпја је пвпг прплећа 
била на нащим теренима, бип је ту и ппмпћник министра, изащли су да виде защтп 
се суще засади малине, защтп је лпщ квалитет, мали принпс и резултат тпга не 
знамп. А прпщлп је 6 месеци. Да се дпстави извещтај щтп пре, да видимп резултате. 
Да малп ппјашамп универзалнпст ппљппривреде у Ариљу, а надам се да тп мпже да 
се уради.  
 
Одбпрница Мица Кпкпвић: Мпжда смп и криви за пву маглу данас кпја је у Ариљу, 
а щтп није суншанп. Слущам п щкпли и деци у текстилнпј струци, не мпгу а да не 
реагујем. Расппређиваое ушеника врщи Министарствп прпсвете и сппрта, према 
жељама ушеника, а ушеници у сарадои са рпдитељима пдабирају пдгпварајуће 
жеље. Защтп нема текстилне струке? Пре 15 гпдина дпбили смп најсавременији 
апарат за мпдернп кпнструисаое мпдела, захваљујући нащем ушенику кпји је у 
Зреоанину, ппределип се за текстилствп и кпжарствп. Защтп тп није урађенп? Није 
лпкална сампуправа крива за тп. Рекли су и председник Ппщтине и председник СП, 
да су били самп сппна, веза између Министарства и щкпле. Кп је задужен за упис и 
прпмпцију щкпле? Наравнп пни кпји раде у щкпли, да прпмпвищу сппспбнпст свпјих 
радника, наставна средства кпја имају, да пдаберу пдгпварајуће пбразпвне 
прпфиле. Немпјте пптуживати рукпвпдствп Ппщтине, да су пни криви збпг пдељеоа 
текстилне струке. Пни су самп пвде били на услузи нащпј Средопј щкпли, кпја треба 
да пстане, да ппстане, да се бпримп да има щтп вище ушеника, а не да нам деца 
пдлазе пдавде и тп највећи брпј пдлишних и врлп дпбрих ушеника, щтп је жалпснп. 
Имали смп брпјне генерације и такве пспбе на таквим местима, да шпвек не мпже 
да ппверује, где гпд се нађе, увек је некп из Ариља, или је лекар, или инжеоер и 
псталп. И мени је драгп щтп их има тпликп, а жалпснп щтп је брпј све маои.  
 
Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: Да ли су исплаћене плате заппсленима у 
Инпваципнпм центру, тп је Ппщтина, ппщтп смп их финансирали, преузела на себе. 
Кпме ћете да дате 2. 000. 000 динара за анализу земљищта, нама не ради 
Инпваципни центар, да се та земља нпси билп где ван Ариља, тп се не исплати. 
Вплела бих да ми председник пдгпвпри, щта је са тим медпм и млекпм кпје нам је 
пбећанп јпщ прпщле гпдине и са тим рещаваоем Инпваципнпг центра, какп ћемп да 
направимп нпву фирму, кпја ће да пружа услуге. Ми смп пстали без ппљппривредне 
струшне службе и Савета за ппљппривреду, нащи ппљппривредници не знају куда 
ће. Велики је прпблем пкп пппуоаваоа пбразаца за регистрацију ппљппривреднпг 
газдинства дп кпнкурисаоа за билп кпју субвенцију кпд државе или ИПАРД фпнда. 
Кад ће кпнашнп тај мед и млекп да крену? 7 гпдина смп ми унищтавали пвај 
Инпваципни центар, да би га унищтили пптпунп, па када ће кренути ствараое нпве, 
саветпдавне службе, кпја ће да ппмпгне пвим нащим ппљппривредним 
прпизвпђашима? Мпја деца нису пвде ищла у Средоу щкплу и треће дете ми неће 
ићи пвде у Средоу щкплу. Ја имам мпгућнпсти да децу щкплујем у Бепграду, али 
живим пвде 20 и нещтп гпдина, а видим да задоих 10 гпдина пвде Средоа щкпла 
прппада. Из кпг разлпга, не знам. 2011. гпдине, када је мпје првп дете уписалп 
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Средоу щкплу, знам да су деца маспвнп ищла у ппжещку гимназију, јер је пна пп 
оихпвпм мищљеоу била бпља. Сада је 2019. гпдина, ми имамп сваке гпдине све 
маое ђака, щтп прирпднп, јер пве гпдине смп уписали самп 4 пдељеоа у Пснпвнпј 
щкпли, а за кпју гпдину ћемп уписати самп два. Тп је 50 деце, кп ће уписати Средоу 
щкплу у Ариљу, живп ме занима. Друге щкпле ,,дпвлаше“ децу из других градпва. 
Мпра да се ради на прпмпцији, мпра да се направи дпбар кадар, мпрају сви пни да 
раде, а не да деца кпја су мпделари буду расппређени на нещтп щтп их једнпставнп 
не интересује. Мнпгп је велика дубипза щтп се тише Средое щкпле, без неке дпбре 
прпмпције нищта нећемп урадити. Затвприћемп је на крају.  
 
Одбпрница Младена Алексић: У марту месецу 2018. гпдине пва Скупщтина је 
дпнела Пдлуку п реализацији прпјекта замене јавне расвете щтедљивим лед 
сијалицама. У Пдлуци се каже да се ,,даје сагласнпст Ппщтинскпј управи ппщтине 
Ариље да буде нпсилац реализације Прпјекта замене јавне расвете щтедљивим лед 
сијалицама, спрпведе јавну набавку и закљуши угпвпр са најппвпљнијим ппнуђашем, 
са рпкпм плаћаоа на перипд пд 3 гпдине, на 36 једнаких месешних рата. Средства за 
реализацију Прпјекта из шлана 1. пве Пдлуке, пбезбедиће се бучетпм ппщтине 
Ариље, кпји ће бити на снази у перипду пд 36 месеци, пд дана закљушиваоа угпвпра 
п Прпјекту замене јавне расвете щтедљивим лед сијалицама“. Кад сте пву Пдлуку 
ставили ван снаге и какп је нисте ппщтпвали кад сте радили пвај Прпјекат? 
 
Председник ппщтине Милпщ Недељкпвић: Статус Инпваципнпг центра - псниваши 
Инпваципнпг центра су МД ГРАФИК, Стевп Дпјшинпвски, АРИ НПВА и Ппщтина. 
Изгубили смп мнпгп времена да сакупимп те псниваше, кпји би мпрали да уступе 
свпја права у име некпг другпг, да би пстап тај статус. Ту су били укљушени и 
нашелница и сви нащи правници, да се тп заврщи пкп папирплпгије - изврщена је 
власнишка трансфпрмација Инпваципнпг центра, изврщена је струшна прпцена 
вреднпсти ппреме лабпратприје, пбјављен је јавни ппзив за дпстављаое јавних 
ппнуда за даваое у закуп лабпратпријске ппреме, ппднета је пријава, закљушен је 
угпвпр између Ппщтинске управе и Инпваципнпг центра, у тпку је акредитација 
лабпратприје.Тп је бип велики прпблем и ми ппкущавамп да га рещимп. Ташнп је да 
тп теше мнпгп спприје, негп щтп сам и ја замислип и мпји сарадници. Инпваципни 
центар у задоих 10 гпдина сигурнп, није радип какп треба, мпжда и малп дужи 
перипд. Где гпд смп птищли пп селима, сви су се људи жалили, какп је тп радилп. И 
збпг тпга смп хтели да затвпримп, не да унищтимп, негп да дигнемп на један вищи 
нивп, да тп ради пнакп какп треба. Ангажпвали смп јпщ неке адвпкате, правнике и 
стварнп је све ищлп сппрп пкп свега тпга.  
 
Љиљана Димитријевић: Не знам защтп се данас ппсебнп слажем са свим щтп 
примети Ивана Бркић, треба да јпј пдгпвприм на пар питаоа. Тише се стратещких 
дпкумената - пд 2021. гпдине мпрамп имати пптпунп нпва стратещка дпкумента. 
Наща стратещка дпкумента истишу, пришам кап некп кп ушествује п псниваоу 
Канцеларије за ЛЕР и прављеоу свих стратещких дпкумената. Ту ћемп имати 
прпблем израде свих стратещких дпкумената. Пвај изнпс пд 245. 000 динара, кпји је 
намеоен РРА,  тп је једна услуга кпју пни раде за нас, ми смп кренули са ревизијпм 
стратегија лпкалнпг екпнпмскпг развпја. Израдпм нпвпг прпграма, затп је у бучету 
2019. гпдине билп пдвпјенп 480. 000 динара, деп тпга је исплаћен. Мислим да се 
дпкумент неће усвпјити дп краја гпдине, ни израдити, такп да пстављамп пнај други 
деп да се плати кад се заврщи дпкумент. Чланарина Регипналнпј развпјнпј агенцији 
се плаћа на пснпву ппсебне Уредбе Владе, где се зна кпји се прпценат пдваја, тп је 
пбавезнп. Защтп плаћамп шланарину НАЛЕД-у? Плаћамп, затп щтп имамп угпвпр или 
сппразум, из ранијих гпдина и тп гпдинама ппстпји. Пдгпвпр на питаое пдбпрнице 
Ирене Мијаилпвић, у вези нпвшаних казни за сапбраћајне прекрщаје - имате у 
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пбразлпжеоу. За СУП је пве гпдине пдвпјенп 1. 800. 000 динара за набавку впзила, 
500. 000 динара за услуге пп угпвпру, 500. 000 динара за камере и за материјал 
200.000 динара, све према прпграму кпји су прилпжили. Све укупнп 3. 000. 000 
динара. Услуге културе, била је примедба, щта су тп услуге културе, за щта се плаћа 
33. 000. 000 динара? У нащем упутству смп нащим бучетским кприсницима дали 
лимита дп кпјих пни мпгу да се крећу. Лимит је птприлике бип на нивпу бучета 2019. 
гпдине. Нащи кприсници су углавнпм тп исппщтпвали, Библиптека ппгптпвп, ташнп 
се уклппила у лимит кпји смп јпј ми дали. Пп ребалансу нису меоана издвајаоа 
изнпса за културу. Култура је ангажпвала укупнп 34. 125. 000 динара. Сада је 
33.000.000 динара. Пвде се не ради самп п култури, тп је устанпва кпја садржи 
туристишку прганизацију и управљаое над Сппртскпм халпм. Плате су ппвећане 
10%, 12 радника, није знашајнп, ппгптпвп щтп имамп пнај ппвраћај пд ппреза. 
Имамп све трпщкпве туристишке прганизације, пд набавке сувенира, наступа на 
сајмпвима, прпмпције, щтампаое материјала... Имамп трпщкпве пдржаваоа 
Сппртске хале. Прихпди пд Сппртске хале дплазе у бучет Ппщтине, ми их убирамп, а 
сами расхпди функципнисаоа спадају на трпщкпве Библиптеке. Пп ставу ревизије, 
председник и Скупщтина нису надлежни за пдржаваое манифестација, гпвприм п 
прпслави Градске славе. Тп је ппсап Ппщтинске управе. Кпд Библиптеке су 
манифестације из пбласти културе, сада је кпд оих прпслава Српске нпве гпдине, 
Мајски дани културе... Треба издвпјити и већи нпвац за рекпнструкцију старих 
пбјеката, нпр. бипскппа, крпва, али нема дпвпљнп средстава. Ппредељенп је бащ 
пнпликп кпликп смп ми дпзвплили.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних 10  пдбпрника , пд  присутних  28  пдбпрника,  усвпјила  Одлуку п 
бучету ппщтине Ариље за 2020. гпдину са Кадрпвским планпм за Опщтинску 
управу и Опщтинскп правпбранилащтвп ппщтине Ариље за 2020. гпдину.  

 
Тачке 5. и 6. и 7. и 8. и 9.  

Назив: ЈКП „Дубпкп“ Ужице, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и 
реализпваних активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. 
дп 30. 09. 2019. гпдине 
 
ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Прпграм ппслпваоа за 2020. гпдину 
 
 ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Прва измена и дппуна Угпвпра п псниваоу ЈКП 
Регипнални центар за управљаое птпадпм ,,Дубпкп“ Ужице 
 
ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Даваое сагласнпсти на Статут ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице 
 
ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице, Цена услуга за 2020. гпдину 
 

Известилац: Недељкп Милпсављевић, изврщни директпр Технишкпг сектпра ЈКП ,,Дубпкп“ 
Ужице: Прпграм ппслпваоа - планирали смп кплишине птпада на пснпву пних из 
прпщле гпдине, на пснпву неких нащих средопрпшних и дугпрпшних планпва и 
стратегија, кпје нам указују каквп би требалп да буде ппвећаое. Тп увећаое је врлп 
незнатнп. Када је у питаоу ппщтина Ариље, видећете у нащем кварталнпм 
извещтају да је План у деветпм месецу ЈКП ,,Зелен“ Ариље пстварљив са 101 %. 
Кплишине птпада кпје дплазе кпд нас су увећане и тп је дпбар ппказатељ да ваща 
ппщтина и ваще јавнп кпмуналнп предузеће щире и зпну прикупљаоа и пнп щтп је 
циљ пве наще наципналне стратегије, кпја се бави управљаоем птпадпм. Када су у 
питаоу финансијски ппказатељи, имате табеле, прихпде и расхпде. Ми смп пву 
гпдину планирали са ппзитивним ппслпваоем. Имамп неке мере кпје дпвпде дп 
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ппзитивнпг резултата. Међутим, те мере Кппрдинаципнп телп и псниваши нису јпщ 
усагласили. Две ппщтине кпје су закпшиле су ппщтина Бајина Бащта и град Чашак. 
Нашелник града Ужица ппкущава да закаже састанак Кппрдинаципнпг тела. Те мере 
се у пдређенпј мери спрпвпде, дају неке ефекте. Имамп неке кљушне, кпји се не 
мпгу пстварити, без свих 9 псниваша, али тп иде ппприлишнп тещкп, ппгптпвп щтп 
једна пд тих мера задире у разлишите цене, пд места удаљенпсти, дп места 
ппремљенпсти, кп има трансфер станицу. Претппстављам да град Чашак тп ппгађа. 
Пбзирпм да иде избпрна гпдина, ми смп тп пвде и навели и надамп се да ће ппсле 
тих избпра, наппкпн дпћи дп једнпг састанка. Заједнп смп сви закљушили да је щтета 
да једнп пваквп предузеће прппадне и мпрамп на време да предузмемп мере кпје 
мпгу да дпведу дп ппзитивнпг ппслпваоа. Угпвпр - ускладили смп са Закпнпм, пвп је 
прва измена и дппуна Угпвпра п псниваоу. Статут - припремљен акт,прешищћен 
текст, пптребна сагласнпст свих псниваша.  Цена - пстала је непрпмеоена, 2292 
динара. Уведена је категприја - пстали птпад, а тп је пстали индустријски неппасни 
птпад, кпји задпвпљава критеријуме за третман и пдлагаое на деппнију. Ми смп тп 
дпбили и у дпзвпли имамп. Имали смп сппрадишне захтеве из ппјединих ппщтина, 
щта је тај птпад, какп га пдлагати, на кпји нашин. Дали смп предлпг за цене. Ту је 
цена пд 12.000 динара пп тпни, кпја је јпщ увек исппд тих неких тржищних цена. 
Самп желимп да тиме дамп неки дппринпс, да такав птпад, акп има интереспваоа 
индустрије и предузећа, дпђе дп нас. Увели смп и категприју кабастпг птпада, тп је 
намещтај, кпји је стварнп прпблем, врлп га је тещкп даље збринути. Прпблем 
ппреме, неки велики щредер, кпји ће тп све самлети и метал и неметале. Ми смп тп 
планирали нащим инвестицијама, ту јавну набавку. Ту смп фпрмирали цену за тај 
кабасти птпад, пна изнпси 20. 000 динара пп тпни. На први ппглед делује мнпгп, али 
кад ппгледамп када стигне пун щлепер кабастпг птпада са неке теритприје, пн једва 
има 2. 000 кг или 2. 200 кг. У ценпвнику смп ппсебнп пдвпјили медицински птпад, 
кпји дплази или прекп Здравственпг центра Ужице или Завпда за јавнп здравље. Ту 
имамп мнпгп прпблема. Имали смп пкп 10 дп 15 ппвреда радника, на убпд игле. Тп 
су бплпваоа кпја трају минималнп 3 недеље. Ту смп ставили цену кпја је незнатнп 
већа, пд 3. 000 динара. Пвај се птпад мпра пдвпјенп дптерати и у ппсебне ћелије 
деппнија деппнпвати. У Плану инвестиција и даље нам је кљушнп прпщиреое тела 
деппније. Читаву гпдину смп утрпщили на прпјекат кпји није бип адекватан. Надзпр 
не мпже да настави радпве. Дпдатни радпви прпјекта би кпщтали негде пкп 800.000 
еура. Министарствп за защтиту живптне средине је именпвалп Абрампвића, 
ппмпћника министра за пвај прпјекат и пни су тражили да им се упути захтев за 
95.000. 000 динара, пднпснп 800. 000 еура, да пни пбезбеде у нареднпј гпдини, какп 
прпјекат буде захтевап. Прекп града Ужица упутили смп захтев Министарству. 
Деветпмесешни извещтај - предузеће је исказалп дпбитак на неких 1. 500. 000 
динара. Већ 10 месеци смп били ппзитивни и у Плану и прпграму се види да ћемп 
бити ппзитивни на крају гпдине. Ппщтина Ариље и ЈКП ,,Зелен“ Ариље испуоавају 
свпје пбавезе уреднп. ЈКП ,,Зелен“ је пптписалп репрпграм. Пве гпдине је кренулп 
да испуоава и репрпграм. 

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: Видех у Прпграму ппслпваоа да имате и 
пдлагаое стакла, стаклене амбалаже - флаще, тегле. Знаши и тп спада у редпвну 
делатнпст, деппнује се на деппнију ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Без пбзира щтп звуши депресивнп, када нам на ппшетку 
гпдине из предузећа прпјектују губитак, мени је јакп драгп щтп ппстпји и щтп је 
пснпвана деппнија ,,Дубпкп“ и щтп не смем да размищљам какп бисмп ми живели и 
какп би изгледалп наще пкружеое да не ппстпји тај Регипнални центар. Пдлишнп је 
тп щтп птварате мпгућнпст да се све врсте птпада кпје ппстпје на тржищту 
складищте. Тп знаши да разгпварате са савременим пптребама станпвнищтва и 
пкружеоа, щтп је јакп дпбрп, знаши пслущкујете тржищте. Свега 1, 2% дп 1, 5 % суве 
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материје се издваја пд прикупљенпг птпада. Да ли је тп самп прпценат кпји се 
рециклира? Тп је низак прпценат, тп је пнда нащ друщтвени прпблем. Сви 
пзбиљније треба да размптре прпблем рециклираоа. Надам се да ће бити нпвца и 
из фпндпва. У пптималним услпвима, щта је пнп щтп бисмп ми требали да урадимп, 
да малп живимп у бпљем пкружеоу? Драгп ми је щтп сте дпбили щредер. Вплела 
бих када бисте имали инвестицију да пткупљујете крпу кпја је птпад пвде и у Нпвпм 
Пазару, али кпја се свуда третира кап гпривп, нажалпст. Тп је ппгубнп, јер здравље је 
најскупље.  
 
Недељкп Милпсављевић: Нащ прпценат ће пве гпдине бити пкп 8, 7 %, самп се 
дакле гпдищое ппвећавају кплишине, већ следеће гпдине ће бити 10 %. Тп је пд 
укупне кплишине све щтп се издвпји. Штп вище на месту настанка, да пдлијемп 
птпад, пднпснп да пдвпјимп, тп је пдгпвпр на питаое щта треба да урадимп. 
Прпјекат кпји је раније урађен, дпвеп је дп раздвајаоа, пкп 10 % сувпг птпада из 
Ариља дпђе кпд нас. Прпјекат је дпбар и углавнпм задпвпљава, а тп је ппзнатп 
рукпвпдству и ЈКП ,,Зелен“ Ариље. Имамп и улазне кпнтрпле. Индустријски птпад - 
ми смп третирали и текстил са ваще теритприје. Акп буде другпј страни пдгпварала 
цена, бићемп спремни да тп радимп на пбпстранп задпвпљствп.  
 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 27  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних  0  пдбпрника , пд  присутних  27  пдбпрника,  усвпјила  Извещтај п 
степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 09. 2019. гпдине, ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 26  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних  0  пдбпрника , пд  присутних  26  пдбпрника,  усвпјила  Прпграм 
ппслпваоа за 2020. гпдину, ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 26  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних  0  пдбпрника , пд  присутних  26  пдбпрника,  усвпјила  Прву измену и 
дппуну Угпвпра п псниваоу ЈКП Регипнални центар за управљаое птпадпм 
,,Дубпкп“ Ужице.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 26  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних  0  пдбпрника , пд  присутних  26  пдбпрника,  дала сагласнпст на  
Статут  ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 26  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних  0  пдбпрника , пд  присутних  26  пдбпрника,  дала сагласнпст на  Цене 
услуга за 2020. гпдину, ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице.  

 
Тачке 10. и 11. и 12.  

Назив: ЈП „Рзав“ Ариље, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и 
реализпваних активнпсти из Прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. 
дп 30. 09. 2019. гпдине 
 
ЈП „Рзав“ Ариље, Прпграм ппслпваоа за 2020. гпдину 
 
 ЈП „Рзав“ Ариље, Прпграм кприщћеоа бучетске ппмпћи за 2020. гпдину 
 

Известилац: Зпран Бараћ, директпр ЈП ,,Рзав“ Ариље: ЈП ,,Рзав“ Ариље је у првих 9 месеци пве 
гпдине пстварилп свпј Прпграм ппслпваоа. У Извещтају видите детаље. 7, 3 % вище 
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пд пнпга щтп смп планирали. Прихпд кпји смп пстварили је 210. 701. 310 динара, тп 
је увећаое пкп 4, 9 %. Цена впде није меоана. 10, 98 динара пп 1м3 впде. Имамп 
пдређене прпблеме за плаћаое у кпмуналнпм предузећу из Лушана и Ппжеге. 
Лушани тренутнп измирују пбавезе из априла месеца, а Ппжега из августа месеца. 
Расхпди су били укупнп 200. 976. 000 динара, тп је веће у пднпсу на План за 0, 7 %. 
Пстваренп је ппзитивнп ппслпваое пд 9. 725. 000 динара.Прпграм ппслпваоа - 
планирали смп да исппрушимп нащим кприсницима укупнп 16. 620. 250 м3 впде за 
пиће, тп је увећаое у пднпсу на План пд 3 %. Планирали смп прихпде у изнпсу пд 
182. 490. 345 динара, щтп је увећаое пд 3 % у пднпсу на План. Није планиранп 
ппвећаое цене впде. Имамп за 2020. гпдину Прпграм кприщћеоа бучетске ппмпћи.  

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрник Милан Никплић: Држава је дала 20. 000. 000 динара Ппжеги за 
ревитализацију лпкалних извприщта. Шта ћемп да радимп, треба и Ариље да тражи 
средства за ревитализацију. С друге стране, правимп и брану, кпја тренутнп ради са 
50 % капацитета. Једнпг дана ће се направити, а щта ппсле, када не будемп имали 
пптрпщоу? Свакп ће гледати свпју пплитику и щта му је јефтиније. Ја нисам за тп. 
Акп држава ради један пзбиљан прпјекат, треба да га ради пзбиљнп и да га приведе 
крају и да има ефекта. Тп директпр не мпже да спреши, тп знам, али кап шиоеницу 
сам изнеп да држава не зна щта ради.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 25  гласпва „ ЗА “, са  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. 09. 2019. гпдине, ЈП ,,Рзав“ Ариље.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 25  гласпва „ ЗА “, са 0   гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  25 пдбпрника , усвпјила Прпграм 
ппслпваоа за 2020. гпдину, ЈП ,,Рзав“ Ариље. 
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са  25  гласпва „ ЗА “, са  0  гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  25 пдбпрника ,  усвпјила  Прпграм 
кприщћеоа бучетске ппмпћи за 2020. гпдину, ЈП ,,Рзав“ Ариље.  
 

 
Тачке 13. и 14.  

Назив: ЈКП ,,Зелен“ Ариље, Извещтај п степену усклађенпсти планираних и 
реализпваних активнпсти из прпграма ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. 
дп 30. 09. 2019. гпдине 
 
ЈКП ,,Зелен“ Ариље, Прпграм ппслпваоа за 2020. гпдине 
 

Известилац: Ната Никплић, финансијски рукпвпдилац у ЈКП ,,Зелен“ Ариље; 
 
Милијанкп Митрпвић, директпр ЈКП ,,Зелен“ Ариље: У деветпмесешнпм перипду, 
предузеће је планиралп ппслпвни прихпд пд 86. 034. 000 динара, а пстварила 
82.187.000 динара. Ппслпвни расхпди планирани су на 79. 680. 000 динара, а 
пстварени 70. 136. 000 динара. Предузеће се финансира из сппствених средстава, 
нема никаквих планираних и реализпваних средстава из бучета. У пвпм кварталу 
нису издвпјена средства за ппсебне намене. Нису планирана и издвајана средства 
за инвестиције. Трпщкпви зарада смаоени су у пднпсу на План, збпг пдласка 
заппслених на бплпваое прекп 30 дана, а трпщкпви привремених и ппвремених 
ппслпва су ппвећани у пвпм перипду, збпг ппнпвнпг птппшиоаоа шищћеоа града пд 
фебруара месеца. Цене услуга пд ппщтег интереса су прпмеоене за впду и 
канализацију, а пстале пд ппщтег интереса пстале су непрпмеоене пд 01. 04. 2014. 



 34 

гпдине. 
 
Прпграм ппслпваоа има 11 целина. Мисија је да се пбезбеди квалитетна услуга у 
снабдеваоу питкпм впдпм, прикупљаоу и деппнпваоу кпмуналнпг птпада и 
псталих услуга из делатнпсти предузећа, на задпвпљствп кприсника услуга. Визија је 
да се уведу технишкп - технплпщке инпвације, ппщтују принципи екпнпмске 
пдрживпсти, дпстигну максимални нивпи струшнпсти и ппбпљщаоа квалитета услуга 
уз унапређеое и пшуваое живптне средине, на задпвпљствп кприсника услуга, 
лпкалне сампуправе и заппслених. Циљеви: Смаоеое губитака впде на 
дистрибутивнпј мрежи; ефикаснп и темељнп пдржаваое хигијене града и 
прикупљенпг птпада; защтита здравља заппслених и брига п живптнпј средини; 
имплементација стандарда SRPS ISO 9001:2015; прпщиреое впдпвпдне мреже на 
препстали деп ппщтине; реализација прпјекта даљинскпг управљаоа и надзпра 
впдпвпднпг система; сарадоа са лпкалнпм сампуправпм и ушещће у прпјектима 
лпкалне сампуправе; сарадоа са ЈП ,,Рзав“ Ариље и ЈКП ,,Дубпкп“ Ужице; 
квалитетније пружаое псталих услуга ка крајоем кприснику - пијаце, ппгребне 
услуге, пдржаваое грпбља; праћеое и примена технплпщких инпвација крпз сталну 
едукацију и усаврщаваое заппслених; ефикаснија наплата пружених услуга; 
аплицираое за дпнације кпд нащих министарстава и страних дпнатпра; јашаое 
сарадое са кпмуналним предузећима у пкружеоу. 

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: Примедба пгрпмна, ппла излагаоа нисам шула. 
Кпд ташке везане за ЈКП ,,Дубпкп“, ппменут је кабасти материјал и амбалажнп 
стаклп. Не видех у прпграму пвде тп, да ли ЈКП ,,Зелен“ планира да се кпнашнп 
пслпбпдимп кабастпг птпада, кад већ има мпгућнпст да се тера тп у ЈКП ,,Дубпкп“ и 
када планирате куппвину кпнтејнера, размищљате ли п куппвини кпнтејнера за 
амбалажнп стаклп. Велика пптреба је за тим. Бацати тај птпад у прирпду је 
срамптнп. Не знам за щта вам служи пвде паркинг сервис када га нема. Самп 8 % 
примарнп селектпванпг птпада се прикупља. Ващи радници трпају све у један исти 
кпнтејнер. Грађани мпрају бити стимулисани да селектују птпад. Акп селектујемп 
рециклажни птпад, да нам буде маои рашун за птпад. Ја лишнп немам пну канту, 
нити ћу да је имам, све дпк се не прпмени пнај шувени угпвпр, где сам била 
пбавезна да прпменим канту, хтела или не хтела, затп щтп не знам да ли ващ 
камипн мпже да уђе у мпј прплаз, кпји је хтеп да буде прпглащен улицпм, ја да 
вушем канту 100 метара, не пада ми на памет. Маспвнп је такп, да не мпже да се 
приђе кућама за тај птпад. Шта је са прпблемпм мещаоа ппврщинске впде у  
резервпару на Клпкпшу? Пришали смп да треба све пве гпдине, дп сада је мпгап да 
се напище прпјекат и да се кпнкурище у разним пвим еврппским фпндпвима, да се 
прибаве средства, да се кпнашнп тп рещи. Прпграм је сваке гпдине скпрп исти, лепп 
се прпнађу прпблеми кпји су, дефинищу се, али слабп се тп ради. Да ли ви немате 
адекватну ппдрщку пд ппщтинскпг рукпвпдства, тп не знам, да ли немате дпвпљнп 
кадрпва, не мпгу пвде да видим, да ли сте кадрпвски дпбрп ппремљени. Мислим да 
бисте леп нпвац зарађивали, када бисте се удубили у пнп щта грађанству треба. 
Мпрате да изједнашите цену впде за привреду и грађанствп, а ви и даље држите 
дуплп већу цену впде за привреду, иакп је тп у супрптнпсти са Закпнпм п 
кпмуналним делатнпстима, да ли имате екпнпмску пправданпст или немате. Не 
мпже се губитак предузећа или неадекватан рад на прибављаоу екпнпмске кпристи 
,,наваљивати“  на станпвнищтвп. Забправите тп. Заједнп треба да дпђемп дп некпг 
рещеоа. Треба да се кпнашнп пслпбпдимп кабастпг птпада, кпји прелива из пних 
кпнтејнера, са каушима и фптељама, а пкплп пси и машке, дпбрп је самп да нам се 
јпщ никп није разбплеп.  
 
Одбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Штп се тише рада пвпг кпмуналнпг предузећа, 
пгрпмна је прпблематика и пбим ппслпва кпје раде и пдгпвпрнпст кпја се пд оих 
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пшекује. Указап сам на прпблематику угрпженпсти једне оихпве щахте и 
зашепљаваоа пдвпђеоа ппврщинских впда у Улици 7. јула у МЗ Вране и тп сам 
указап писаним дпписпм и уппзнап и председника СП и председника Ппщтине. 
Председник Ппщтине је са свпјим сарадницима на Ппщтинскпм већу дпнеп један 
закљушак, где сам ја пбавещтен да ће се предузети кпнкретне мере пп наведеним 
питаоима. Тај закљушак је дпнет на 58. седници Ппщтинскпг већа, пдржанпј 21. јуна 
2019. гпдине. У Улици 7. јула урађен је асфалт, али канал ппред пута за ппврщинске 
впде је уцевљен. Стављена је пластишна цев и нису уведени сливници, щахте где би 
се шистилп тп. Ппстпји ппаснпст да при већим атмпсферским падавинама се затвпре 
те цеви, да прпдре у щахту кпја је у власнищтву ЈКП ,,Зелен“ и зашепљаваоем тпг 
зацевљенпг пптпка, кпји иде дуж Улице 7. јула асфалтиране у дужини пд 900 
метара, сва пна впда прпдире у тамппн исппд асфалта и први пзбиљнији мраз диже 
тај асфалт и тп ће да прсне све. На тп сам указап ппшеткпм гпдине. У јуну сам дпбип 
закљушак, кпји каже: ,,У сарадои са МЗ Вране размптриће се прпблем зашепљаваоа 
пдвпда ппврщинских впда у Улици 7. јула, изналажеоем најбпљих технишких 
рещеоа, кпја ће дати струшна лица“. Ту је ппсап Ппщтинскпг већа заврщен. На 
сампм терену, ппзван сам у присуству председника МЗ, представника лпкалне 
сампуправе и представника струшнпг лица, мислим да је Кпваш бип из ЈКП ,,Зелен“, 
кпји је требап да сагледа и каже најбпље технишкп рещеое, да би се предупредила 
и спрешила евентуална щтета, кпја пптенцијалнп ппстпји. Дп дана данащоег нисам 
дпбип пдгпвпр, каквп је технишкп рещеое смищљенп, па мплим директпра да ми 
каже пвде, јер су били и дужни да пбавесте Ппщтинскп веће щта су предузели пп 
наведенпм. Када ће бити реализпване те три щахте на ппменутпм пптезу, увпђеое 
сливника, пбезбеђиваое прппуста и каквп је тп технишкп рещеое струшних лица, кад 
планирају тп да заврще, ппщтп крећу снег и мраз. Акп дпзвплимп и у другим 
улицама и пп граду, да щахте буду затрпане ризлпм, тп ће изискивати мнпгп вище 
трпщкпва.  
 
Одбпрник Љубпдраг Митрић: Интересује ме ппстављаое нпвих кпнтејнера и нпвих 
места за кпнтејнере. Кп је налпжип и защтп се уклпнип кпнтејнер у Малпм Рзаву? 
Шта се десилп, щта је разлпг? Ми имамп смаоиваое места на кпјима се налазе 
кпнтејнери, а сведпци смп да је уклаоаое тпг кпнтејнера изазвалп ствараое низ 
дивљих деппнија дуж пута Ариље-Виспка. Тп се тпликп умнпжава, да је тп 
неверпватнп. Јесте пнп билп ружнп, заиста, али сада је мнпгп већа щтета нанета 
уклаоаоем тих кпнтејнера и сада је тп 10 пута ружније, акп не и вище. Деппније 
мпрамп шистити кад-тад, тп изискује трпщкпве. Дивље деппније је вепма тещкп 
пшистити и немпгуће. Деппнија у Вукпвића крщу, Гривска или Крущшица, не знам где 
припада, на таквпм је месту да се не мпже никада пшистити. Кп је пдгпвпран за све 
канализаципне системе, кпје имамп у граду? Ја имам ппред куће щахту, кпја је већ 2 
гпдине птвпрена, кпја је ппред кланице кпја задаје велики прпблем са оихпвим 
птпадпм и кп је пдгпвпран за оихпв птпад, замплип бих да реагује, јер је 
неверпватнп и немпгуће живети у пкплини. Пни су направили кпмпру у кпју 
складищте сав живптиоски птпад и ми не мпжемп да живимп шак ни зими, а 
кампли лети. Има пар вентилатпра где тп издувавају. Ваще щахте су птвпрене, прва 
щахта дп мпста је разваљена.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Испред Групе Грађана је дпщап на седницу, пре 
оенпг ппшетка, предлпг за смену ващег Надзпрнпг пдбпра и тај предлпг није дпщап 
исхитренп, нити прптив људи кпји га сашиоавају, већ затп щтп сматрамп на пснпву 
упута великпг брпја грађана, није битнп кпме ти грађани пплитишки припадају, кпји 
су пгпршени оегпвим радпм, јер сматрамп да је оегпв рад вепма негативнп утицап 
на рад ваще фирме, ппшев пд тендера, паркинг сервиса, милипн других ствари 
уназад гпдинама. Ви немате испред ващег кплектива шлана кпји сашиоава пвај 
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пдбпр, па ппведите рашуна, да ли ви закпнски пд сада па на даље дпнпсите Пдлуке 
закпнске или не. Акп ппсап није дпбрп пбављен, наравнп да имамп замерку. 
Интересује ме, када би се кпд нас преузимап кабасти материјал за кпји смп шули пд 
директпра ЈКП ,,Дубпкп“,на кпји нашин би се тп пвде пдвијалп и да ли имате неки 
мпдел да предлпжите? У циљевима кпје сте навели, пище смаоиваое губитака у 
дистрибутивнпј мрежи, а знамп да су ти губици заиста велики из гпдине у гпдину, да 
ли се у међувремену нещтп искристалисалп кпд вас, да ли мпжете да изађете са 
неким кпнкретним предлпгпм, кпји би и ми ппдржали, какп да на најбржи и 
најлакщи нашин санирате пве губитке. Штп се тише Прпјекта даљинскпг управљаоа и 
надзпра впдпвпднпг система, мпжда ми тп недпвпљнп дпбрп разумемп, али 
верпватнп да би дпщли на тај виспк нивп ппслпваоа, сви пви предуслпви кпји нису 
дпбри, треба да буду птклпоени у систему. Шта предлажете за ефикаснију наплату 
пптраживаоа, кпја су дугпгпдищои и  незахвалан приказан мпдел у нащпј Ппщтини. 
Питам за неке кљушне ствари пд кпјих би ви имали кпристи у капиталу у ващпј 
фирми, у бпљем ппслпваоу, а и ми кап грађани, ппгптпвп пни кпји редпвнп 
измирују свпје пбавезе, били задпвпљнији. Јакп велики дугпви се птписују 
пдређеним врстама кприсника, кап застарели и на друге правне нашине, щтп 
мислим да је јакп лпще за све пне кпји редпвнп измирују свпје пбавезе, за кпје 
никада нисте нащли неку малу награду да их мптивищете за тп, кап щтп ппједине 
фирме тп раде. Да ли је тп пслпбпђеое или некп малп ушещће у плаћаоу, 
размислите. Прпшитала сам наведенп, да вам је велика щанса да уредите впдпвпдну 
и канализаципну мрежу, када држава има ппредељена средства, али за све пвп 
треба да се ураде прпјекти, па су пптребна средства за израду прпјеката. Слажем се 
са тим у пптпунпсти. Прпщла гпдина је била ппсвећена прпјектима, па ми пд тпга 
нисмп знашајнп нещтп мнпгп видели и ташнп је, да би кпнкурисали за билп щта, 
мпрате имати прпјекат. Сви пни кпји седну у фптељу, мислећи да је лакп впдити 
једну фирму и псталп, акп немају платфпрму ппнащаоа, пбразпваоа, културе и 
знаоа, врлп лакп дпведу све пве институције и функције у прпблем. А тп се десилп у 
свим гпдинама пвакве власти. Мпжете се љутити на мене кпликп хпћете, али је 
дпказанп крпз разнпразне прпблеме, кпји су прилишнп нарасли.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Да ли сте пве гпдине задужени за пдржаваое јавне 
расвете? Збпг шега нисте ушествпвали на тендеру за замену сијалица? Апсплутнп ту 
никаквпг прпјекта није мпглп да буде, псим пдабира сијалица. Збпг шега нисте 
ушествпвали, да ппбркате рашуне пвима кпји су правили да се нека зарада пствари? 
Леп пптез би направили тиме. Испуоавате услпве у пптпунпсти. Имају прихпд пд 
30.000. 000 динара, имају радпва 1. 000. 000 динара гпдищое. Да сте направили 
прпјекат, на 13 места мерите струју, тп је мпралп да буде умреженп и да кпмандни 
центар буде или у ЈКП ,,Зелен“ или у Ппщтини, кпмпјутерски регулище за паљеое и 
гащеое сијалица. Сугерищем ЈКП ,,Зелен“ да размищља п кпмуналнпј активнпсти, а 
пдржаваое јавне расвете је кпмунална активнпст. Тп је наще кпмуналнп предузеће, 
кпје смп ми пснпвали, кпје не ради какп ваља и ви сте ппставили Надзпрни пдбпр. 
Први пут шујем да немате трећег шлана Надзпрнпг пдбпра, већ је тп три месеца. 
Гприца Павлпвић је једнпм дпбила 80. 000 динара из раднпг сппра, пп пресуди, 
једнпм 220. 000 динара, Раде Јпвишић 630. 000 динара из раднпг сппра је дпбип, не 
знам кп је крив, има ту кривца, а кп је крив, нека се именује. Збпг шега и какп су 
радници пстварили свпје правп прекп суда? Мислим да је тп Ппщтина платила. 
Биљана Аћимпвић је једнпм дпбила 320. 000 динара, пп раднпм сппру, а други пут 
380. 000 динара.  
 
Одбпрник Миленкп Јпванпвић: Захвалип бих се ЈКП ,,Зелен“, щтп пдавнп нису 
направили кпнтејнер кпји стпји у Дпбрашама, вешитп је бип пун унутра и пкп оега, а 
сад су нащли мпгућпст, дпвели су скипа и гурнули све у реку Паоицу, пнај птпад. 
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Защтп грађани скупљају птпад, кад пни дпведу мащину, јутрпс сам приметип, 
Бранкп је ваљда приметип кпг дана је тп урађенп, кад иде туда сваки дан. Бип је 
прпблем у Клисури, правили смп прпблем када Иваоишани дпнпсе птпад, сад смп га 
преместили гпре, где има ближе скип мащина. Захваљују се грађани Дпбраша, 
Брекпва и Бјелуще щтп сте пнај птпад бацили у Паоицу.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Сећате ли се пре некпликп месеци кпликп смп се 
ми пвде спприли пкп тпга щтп сте ппслпве јавне расвете дпделили ЈКП ,,Зелен“, 
сматрајући да пни немају струшни кадар, кпји се бави тпм врстпм ппсла. Оима је 
припала јавна расвета, ташнп је да су имали правп да кпнкурищу, акп нищта да буду 
други ушесник тендера, па и да не прпђу. Штп се тише ппменуте Гприце Павлпвић, 
имам пбавезу да је защтитим, затп щтп је дпбила судским путем, пнп щтп Закпн 
налаже, а пна је била један пд шланпва пдбпра, кпја није имала надпкнаду, кап щтп 
јпј Закпнпм припада. Знам да сте имали прпблем са путним трпщкпвима и милп ми 
је щтп су и ващим заппсленима кпји раде, а живе удаљенп, дпдељени судски 
трпщкпви, људи имају правп да пп Закпну дпбију пнп щтп им припада, нищта мимп 
тпга.  
 
Милијанкп Митрпвић: Кабасти птпад, стаклп, кпнтејнери за амбалажнп стаклп - 
шули сте пд директпра ЈКП ,,Дубпкп“, да су пни фпрмирали ценпвник щтп се тише 
кабастпг птпада и да је цена 20. 000 динара пп тпни. Ми ппкущавамп са лпкалнпм 
сампуправпм да ппределимп неку лпкацију, најбпља варијанта је да се уради тзв. 
претпварна станица, пп угледу на град Чашак, где је урађена трансфер станица и где 
су јаснп изражени пви кпнтејнери. Ми се за сада сналазимп са пвим кабастим 
птпадпм, дпбијамп налпге пд инспекција да тп уклпнимп. Штп се тише амбалажнпг 
стакла, све пве Ппщтине су дужне да уђу у систем примарне селекције птпада на 
месту настанка и ти прпјекти су урађени и направили су категпризацију, да ће се 
ппсебнп делити и кпнтејнери за пвп амбалажнп стаклп и ппкущаћемп да делпм 
ушествујемп да дпбијемп те кпнтејнере за амбалажнп стаклп или ћемп их ми 
набавити из свпјих средстава. Директпр ЈКП ,,Дубпкп“ је рекап да им је у плану 
набавка нпве мащине щредерпве, кпја би мпгла да се изнајми кпд нас да се 
пбрађује, меље, да се даље деппнује. Штп се тише стимулисаоа за прпјекат 
примарне селекције, ми немамп никаквпг бенефита пд Регипналнпг система 
,,Дубпкп“. Јединп се птпад не третира кап кпмунални птпад и не наплаћује се 
деппнпваое. Ми скупљамп тај птпад пвде са свпјим радницима, камипнима и пд 
сппствених средстава исплаћујемп и гпривп и плате и ампртизацију, щтп се тише те 
механизације кпја се бави прикупљаоем те врсте птпада. Штп се тише мещаоа впде, 
тп није никаквп мещаое впде, већ сппљни систем Клпкпш и Рзавска впда. Ми смп 
ущли у реализацију тпг прпјекта, имамп пдређених прпблема, лпкална сампуправа 
је уппзната, тражимп рещеое да нађемп квалитет за црпну станицу у Ппгледи. У 
фази смп да прегпварамп са људима кпји су власници тих парцела, да пткупимп, 
пднпснп приведемп намени ту парцелу, да би мпгли да уђемп у прпјектпваое те 
црпне станице, кпја би препумпавала впду из система Рзав у резервпаре Клпкпш, у 
слушају када се ппјави мутнпћа. Прпблематика са Улицпм 7. јула - ту нису раздвпјени 
фекални и кищни кплектпри и велики брпј щљунка и ризле са сепских путева и деп 
система Чуђевац се слива прекп пвих сливника и прекп рещетки улази у фекални 
кплектпр, кпји је де фактп 2/3 напуоен щљункпм. Ппкущавали смп јашим мащинама, 
тзв. womama, дпвпдили смп womu из Ужица, Гпроег Миланпвца, 
Иваоице.Птклпнили смп деп тпга на дпоем делу Улице 7. јула и пстап је дпгпвпр са 
директпрпм из ЈКП из Иваоице, да нам ппщаље јпщ дан, два мащину. Међутим, 
оихпва мащина је на ппправци у Крущевцу и пшекујем, када буде ппправљена, да 
ћемп је дпбити, да пдрадимп тај деп ппсла. Штп се тише надлежнпсти, излазили су 
нащи људи у вези прппуста. Тп није наща надлежнпст, рещаваћемп је са лпкалнпм 
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сампуправпм, пднпснп Четвртим пдељеоем, јер су тп неки прппусти на кпјима ми 
немамп ингеренције. Билп је неких дпгпвпра да Месна заједница купи материјал, а 
ми да пдрадимп тај деп. Некп из Четвртпг пдељеоа мпже да да скицу, какп тај 
прппуст треба да изгледа, да се стави пптппрни зид, ми ћемп свакакп ппмпћи да се 
тп уради. Ппстављаое нпвих кпнтејнера у Малпм Рзавцу - једнп време смп имали на 
тпј лпкацији кпнтејнер пд 5 м3 и мпрали смп да га ппмеримп, ппщтп се ту шестп 
пунип птпад, нарпшитп прекп викенда, са свим врстама птпада. Да би тп 
функципнисалп, требала би три кпнтејнера пд 5 м3. Разгпварали смп са лпкалнпм 
сампуправпм, да узмемп у закуп пд власника парцеле, ту парцелу на кпјпј су били 
кпнтејнери. Ту су биле изузетнп виспке цене закупа на месешнпм нивпу, такп да смп 
ми пдустали. Планирали смп да ставимп два кпнтејнера пд 5 м3, да пградимп неким 
плетивпм, да се не би птпад расипап и пдлазип у реку. Канализаципни систем и 
щахте - ппкущаћемп да рещимп са ппклппцима, мада из дана у дан нам нестају ти 
ппклппци, некп их узима, ми изливамп на трптпарима бетпнске ппклппце, а на 
сапбраћајницама мпрамп да набавимп нпве ппклппце, кпји нису нималп јефтини. 
Ппкущаћемп да рещимп тај прпблем у Ващпј улици. Кланишни птпад - ту није наща 
надлежнпст, ту ће надлежне инспекције рещавати тај прпблем. Кабасти птпад - 
ппкущаћемп да нађемп најбпље рещеое, да се дпбију средства, да се пдради 
трансфер станица. Билп је приша да се ради регипнална трансфер станица у Ппжеги, 
за ппщтине Ппжега, Лушани и Ариље. Имали смп неке састанке, мислим да је 
ппредељена лпкација, треба да се ради гепмеханика. Ппстпји и дпбра намера 
Шведске радне агенције, да финансира изградоу те трансфер станице. Даљинскп 
управљаое и надзпр - пдређена прва фаза за пва три резервпара Р1, прве висинске 
зпне Р2 и резервпар Рудине. Ту би ппстпјап један кпмандни центар, пдакле би 
пратили и нивпе и стаоа впде у систему и рад пумпи, пстале пратеће ппреме у 
резервпару. У другпј фази планирамп набавку мераша прптпка и израду 
мернпрегулаципних блпкпва. Тај прпјекат је у фази израде и пн ће свакакп бити 
примат кпд Канцеларије за јавна улагаоа. Претппстављам да ћемп дпбити средства 
и да ћемп реализпвати пвај велики прпјекат, кпји ће свакакп смаоити губитке у 
впдпвпднпј мрежи. Птписиваое дугпва - наплата пптраживаоа је прпблем, ми 
предузимамп непппуларне мере, кап щтп су искљушеое и утужеое. Тп су мере, пре 
свега да би защтитили редпвне платище. Дугпве нема никп правп да птписује, псим 
надлежнпг суда, тп никп није радип. Јединп је ингеренција Надзпрнпг пдбпра да,  у 
слушају неке хаварије, пуцаоа цеви кпја се деси, Кпмисија изађе и кпнстатује има ли 
пснпва да се деп трпщкпва смаои, пднпснп да се трпщкпви канализације тада 
прихвате, затп щтп канализација не иде у кплектпр, негп се излива на месту 
хаварије. Замена азбестних цеви - дпбили смп зеленп светлп пд Канцеларије за тп, и 
тп у дужини пд 29. 600 м. Студија ппстпјећег стаоа канализаципне мреже и кищних 
кплектпра- крајем јануара ће да се преда Канцеларији за јавна улагаоа. Птвпрена је 
приша за ппстрпјеоа прешищћаваоа птпадних впда. Раде се предстудије 
извпдљивпсти и тп ће најверпватније бити регипнални систем прешищћаваоа 
птпадних впда, кпји би бип лпциран у Ппжеги и пбухватап би Ужице, Ппжегу, Ариље 
и Лушане. Јавна расвета - нама пве гпдине нису били ппверени пви ппслпви замене 
светиљки. Нисмп ушествпвали на кпнкурсу, јер немамп ни технишке капацитете, ни 
кадрпвске да би се бавили тим ппслпм. Тп је уредба Владе, кпја јаснп дефинище, кп 
мпже тиме да се бави и щта мпра да има пд ппреме, инжеоере, кпје категприје... 
Избпр нпвпг шлана Надзпрнпг пдбпра - шлан Надзпрнпг пдбпра Раде Јпвишић је 
прещап у фирму Прплетер и ми смп спрпвели ппступак за избпр нпвпг шлана из 
редпва заппслених. Ппстпје критеријуми кп мпже да се пријави за избпр, никп се 
није пријавип. Ппнпвили смп ппступак и видећемп даље да ли ће се некп јавити или 
не. Акп се никп не јави, предузећемп закпнске мере кпје следе. Кпнтејнер у Клисури 
- прва лпкација пвпг кпнтејнера пд 5 м3 је била у Клисури, имам и снимке, да су 
људи тај кпнтејнер преврнули, слали смп мащину да га исправи, такп да смп га 
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дистанцирали напред, да не би бип на сампм магистралнпм путу и тај кпнтејнер је 
намеоен за кпмунални птпад. Немам инфпрмацију да је некп гурнуп тај птпад у 
Паоицу.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 17  гласпва „ ЗА “, са 0   гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  7 пдбпрника,  пд  присутних  24 пдбпрника,  усвпјила Извещтај п 
степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из прпграма 
ппслпваоа за перипд пд 01. 01. 2019. дп 30. 09. 2019. гпдине, ЈКП ,,Зелен“ Ариље.  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 17  гласпва „ ЗА “, са  0  гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  7 пдбпрника, пд присутних 24 пдбпрника, усвпјила Прпграм 
ппслпваоа за 2020. гпдину, ЈКП ,,Зелен“ Ариље.  

 
Тачке 15. и 16.  

Назив: Предщкплска устанпва „Ариље“ Ариље, Извещтај п раду за 2018/2019. 
гпдину 
 
Предщкплска устанпва „Ариље“ Ариље, Гпдищои план рада за 2019/2020. 
гпдину 
 

Известилац: Нада Павлпвић, директпр Предщкплске устанпве ,,Ариље“ Ариље: Сви 
распплпживи капацитети щтп се тише прпстпра су пппуоени. Тренутнп има негде 
пкп 650 деце. Пп мпм лишнпм утиску, нема ппвећанпг прирпднпг приращтаја, већ 
сви дају децу у вртиће, такп да сада имамп и пптребе за прпщиреоем прпстпра. 
Кпнтактирала нас је Фпндација Нпвак Ђпкпвић и ми би бар требали да имамп 
прпјекат. Распплпжени су бар у пнпм делу да нас финансирају за прпјекат. Штп се 
тише васпитнп-пбразпвнпг рада, пн је у пптпунпсти пстварен. Пстварили смп 
сарадоу са Слпвенцима, где имамп извещтај на ТАНЈУГ - у, где су пренпсили, да су 
оихпви струшни сарадници из Министарства, приликпм ппсете вртићу у Ариљу, 
изјавили да нималп не изпстајемп за стандардима кпји су прихватљиви у Еврппи. 
Оихпв градпнашелник Јанкпвић је изразип жељу да нас ппсети, нащу ппщтину и 
вртић. Финансирају и прирушник кпји је успех рада струшних радника из вртића, где 
смп имали 10 заједнишких активнпсти, а бип нам је циљ да, без пбзира на разлишите 
и материјалне и технишке пкплнпсти, пстваримп нащ циљ. Нищта наща деца не 
дпбијају маое знаоа и рада у нащпј устанпви, негп щтп тп дпбијају у неким 
еврппским земљама. 

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Шта се дещава са предлпженим прпјектпм за нпву 
зграду вртића, кпји је предлпжила пре дпста месеци Група Грађана и је ли се уппщте 
ппшелп, дпкле се стиглп са тим? И да ли ппстпји у назнакама у нпвпм бучету, акп 
нищта није урађенп?  
 
Нада Павлпвић: За сада немамп инфпрмацију пп тпм питаоу, щтп се тише сазнаоа 
Предщкплске устанпве. Знајући да не мпжемп нигде да кпнкурищемп, акп немамп 
средстава, ступили смп у кпнтакт са Фпндацијпм Нпвак Ђпкпвић, где смп рекли да 
нам је смещтајни капацитет пппуоен и да имамп услпва где би мпгла нпва зграда 
да буде, али нам је прпблем сам прпјекат. Пбећали су да ће ппмпћи, нищта 
прецизнп, пбећали су, а ми смп пвих дана прикупљали пптребне ппдатке пд 
Ппщтине и прпследили смп им. Рекли су нам да ће нас кпнтактирати за дпдатне 
инфпрмације и ми се етп надамп.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 22  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  0 пдбпрника ,  пд  присутних  22  пдбпрника ,  усвпјила Извещтај п 
раду за 2018/2019. гпдину, Предщкплска устанпва „Ариље“ Ариље.  
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Скупщтина ппщтине Ариље је, са 22  гласпва „ ЗА “, са 0  гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  0 пдбпрника ,  пд  присутних  22  пдбпрника ,  усвпјила Гпдищои план 
рада за 2019/2020. гпдину, Предщкплска устанпва „Ариље“ Ариље. 
 

 
 
Тачка 17. 

Назив: Предлпг Одлуке п измени Одлуке п раднпм времену угпститељских, 
занатских, тргпвинских пбјеката и устанпва на теритприји ппщтине Ариље 

Известилац: Ружица Никплић Василић, заменик нашелника Опщтинске управе Ариље:  Меоа 
се шлан 9. Пдлуке и гласи: ,,Угпститељски пбјекти: пицерије, ћевабчинице, грил и 
други пбјекти за брзу припрему хране у кпјима се припрема храна и ппслужује брза 
храна прекп щалтера за нпщеое са спбпм или кпји у свпм ппслпваоу пружају услугу 
задржаваоа гпстију у пквиру пбјекта или ван оега (бащте, терасе и сл.), мпгу 
радити: 
- у перипду пд 1. јуна дп 31. августа у времену пд 05 дп 01 сваким данпм; 
- у перипду пд 1. септембра дп 31. маја у времену пд 05 дп 24 сата, а петкпм и 
субптпм у времену пд 05 дп 01 сати. 

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрница Ивана Бркић: Када сам видела пву Пдлуку, ппмислила сам да се увпди 
нерадна радна недеља, сад иду избпри. Зна се кп ради недељпм, треба да буде 
дуплп вище плаћен, негп инаше, све тп Закпн прпписује. Власници угпститељских 
пбјеката мпгу да напищу дп када им је раднп време. Акп Скупщтина треба да дпнесе 
Пдлуку п раднпм времену и да ми слущамп пвде пришу какп млади, какп се затвпре 
једни угпститељски пбјекти, иду па праве хапс пп другим угпститељским пбјектима 
кпји раде. Где ми живимп? Јел ми треба да престанемп да излазимп наппље, јесу ли 
нам млади следећа претоа? Акп има младих кпји праве прпблеме, ппстпје пргани 
јавнпг реда и мира, за кпје видим да смп планирали у 2020. гпдини да купимп неке 
аутпмпбиле. У Ариљу има 5, 6 лпкала у кпјима се прпдаје храна, нема 50 лпкала. Акп 
је тп тпликп стращнп, хајде да затварамп у 22:00 сата. Какп хпћете, али пвп бащ није 
нпрмалнп.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Разгпвпр смп пбавили са нашелникпм Пплицијске 
управе у Ариљу. Не ради се п тпме да пни не желе да раде на улици, пни у тп време 
раде, али ради се п великпм брпју пријава ремећеоа јавнпг реда и мира, управп у 
тпм временскпм перипду. Власници лпкала су некпликп пута изнпсили притужбе да 
се малтретирају радници у тим лпкалима. Никп тп није рекап, не мпра да знаши да 
су тп деца самп у питаоу, мпжда су у питаоу и неке друге пспбе, али ја не видим 
сврху да ппсле рада, акп угпститељски пбјекат ради дп 01:00 сати, неки други 
пбјекти раде даље. Прави се велики брпј ремећеоа јавнпг реда и мира бащ у тпм 
перипду и схпднп тпме треба да сашувамп и пмладину и те људе. Не дај бпже да 
дпђе дп некпг тежег прекрщаја пд тпг ремећеоа јавнпг реда и мира. Пп мени пвде 
је у питаоу безбеднпст, сигурнпст. Пни ће да реагују, дпћи ће на лице места, а 
мпжда буде каснп. Не разумем стварнп, прпстп сам за тп да се пвп ппдржи 
пбавезнп, а ппмеренп је раднп време пд ујутру пд пет шаспва, да ти пбјекти раде, 
какп би мпгли радници да сврате и купе храну за себе. Не видим разлпг да пвп не би 
гласали.  
 
Одбпрница Младена Алексић: Ми пвде пдлушујемп кад најраније ујутру ради и кад 
најкасније увеше мпже да се затвпри један угпститељски пбјекат. Акп некпме пд 
привредних субјеката не пдгпвара да ради дп дванаест сати, пн мпже да напище 
свпје раднп време да ради дп једанаест сати. Не мпже написати дп једанаест, а 
радити дп дванаест сати. Безбеднпст у свакпм тренутку 24 сата мпже бити угрпжена. 
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Највећи ризик су вешерои сати. Али, ја тп видим другашије. Деца су у кафићима, 
свесни смп да нису имуни пд алкпхпла и свега тпга, гладни су, ппсле кафића оему 
пдгпвара негде да вешера, тп је брза храна, да ли ће пни ту да се задрже малп вище 
или неће или да буде свпје рпдитеље кући, щтп су гладни, щтп би пни да вешерају. 
Акп бисмп ищли лпгикпм безбеднпсти и псталпг, ајде пнда какп се смркне, да 
затварамп све. Ми смп у прпблему мнпгп већем, щтп су наща деца дп једанаест, 
дванаест сати у граду, а ппсле тпга иду у Ппжегу и Иваоицу. Затп щтп је тамп 
дпзвпљенп кп кпликп хпће. Без пбзира на оихпве Пдлуке, немају репресије кап щтп 
има у Ариљу. Пп мени је мнпгп већи ризик щтп ће дете сести из једнпг кафића, где 
је не знам щта пилп и радилп, у аутп и птићи у Ппжегу или у Иваоицу, јер мпра да се 
затвпри у једанаест сати. Ми јпщ даље скраћујемп, уместп да гледамп какп да 
будемп либералнији и ту децу задржимп да не иду даље из Ариља, ми јпщ 
скраћујемп, скратите, у пет сати пада мрак, све затвпренп. Није пвп град 
пензипнера, мени је свеједнп дп када ради кафана или кафић. А ја сам самп један 
пд грађана пвде, а щта ћемп са младима. Све радимп пнакп какп нама пдгпвара, да 
нас некп не дира, не мислећи п деци кпја су на улици.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Нама у ппщтини Ариље прети већа ппаснпст пд 
паса луталица, негп пд вешероег рада лпкала. Ја сам израшунала, да 7. 700. 000 
динара за уједе паса, када се ппдели на 30 дана, тп знаши 140 уједа, знаши 4, 5, 6 
људи дневнп буде уједенп пд стране паса луталица, па је тп већа ппаснпст, негп 
млади или пијани људи. Имала сам увеше прилику да се пбрашунавам са псима. Не 
знам какп ћете да рещите рад дискптека на кпјима пище да раде дп 03 и 05 сати. Кп 
ће да затвпри дискптеку у тп раднп време и ја ћу да вам кажем ,,свака шаст, у праву 
сте“. Не мислим да ће велики прпблем друщтвенпг прппадаоа нащег нарпда, беде, 
кпрупције и свих лпщих примера, немпрала и свега у земљи, да ће скраћеое раднпг 
времена да утише на младе и пстале људе, јер смп ми трпнули кап нација духпвнп, 
културнп и мпралнп са сваке стране. Пргани реда нека пбављају свпј ппсап, 
институције система кпје су везане за пргане реда када буду ппшеле са пбављају свпј 
ппсап пнакп какп треба, пнда ћемп ми имати један дпбар ппредак и неће вам бити 
битнп да ли је нещтп затвпренп у једанаест сати, дванаест сати или пет ујутру. 
Нпрмалнп је да се млади људи прпвпде, тп ппвлаши нпве ризике, акп ви пвде 
премнпгп гранишите, и даље смп ми станпвищта да пвим радним временпм нећете 
дпбити нищта. Мпра да ппстпји систем. Ми систем немамп. Затп смп дпщли дп 
пвпга, на нивпу нащих малих ппщтина, кап щтп је Ариље, пнда мпжете замислити 
какп је у великим градпвима.  
 
Одбпрник Владан Станкпвић: Мени нещтп није пвде јаснп. Ми смп прпщле гпдине 
дпнпсили Пдлуку п прпдужеоу раднпг времена за неке дискптеке. Ја сам бип 
прптивник тада. Јел се пвде ради п свим угпститељским пбјектима или самп тим 
пбјектима брзе хране, јер щта смп ми дпбили акп скратимп раднп време пекари, а 
нека дискптека у парку ради дп 03 сата и 05 сати. Шта ми радимп пвде? Тражим да 
ми некп пбјасни, није ми јаснп.  
 
Одбпрница Ивана Бркић: Да станем пвде малп и да браним младе. Испадпще 
млади нама пвде главни прпблем, дај да скратимп тих сат времена, да завлада мир 
и хармпнија за младе. Неће пни ни знати щта смп пдлушили. Јпщ једнпм ће да 
ппдвуку свпју пдлуку да пду пдавде и да се вище не враћају. Нису млади ти кпји 
праве прпблем, нити су млади прпблем, ја не видим младе да седе пвде у пвпј 
Скупщтини и дпнпсе пве брпјне бесмислене и щтетне Пдлуке. Нема пвде младих.  
 
Одбпрница Вищоа Сурла Крупникпвић: Ја бих у принципу ппдржала пнп щтп су 
раније рекли. Не мислим да је тај алкпхпл и псталп узетп у ћевабчиници и радоама 
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брзе хране прпблем, та места нису таква да се дпвпди у питаое да млади ту праве 
немирлуке. Пни ће тад нещтп малп ппјести, малп прпгпвприти и тп је све. Мислим 
да није прпблем у тпме.  
 
Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Где гпд дпрушкујем, у билп кпјпј пекари или радои 
брзе хране, ја алкпхпла нисам видеп. Такп да не верујем да пљескавице мпгу да 
утишу на тушу вище негп рестпрани где се служи храна. Група Грађана за пву Пдлуку 
неће гласати.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Пвде се не ради, нити је кп изнеп да се у 
пекарама прпдаје алкпхпл, негп су се власници радое жалили и тражили измену 
Пдлуке, затп щтп им дплазе мущтерије у тпм временскпм перипду са флащама 
пића, седају испред радое, малтретирају раднике и пију испред радои и праве 
прпблеме. Истп тп је пптврдип нашелник СУП-а и оегпви сарадници кпји су 
дплазили. Ја вам вище п пвпме нећу гпвприти апсплутнп нищта, пвде се меоају 
тезе, приша се да се у пекарама прпдаје, не прпдаје се алкпхпл. Каже: ,,Угпститељски 
пбјекти: пицерије, ћевабчинице, грил и други пбјекти за брзу припрему хране у 
кпјима се припрема храна и ппслужује брза храна прекп щалтера за нпщеое са 
спбпм или кпји у свпм ппслпваоу пружају услугу задржаваоа гпстију у пквиру 
пбјекта или ван оега (бащте, терасе и сл.)“, п тим пбјектима је реш. Није реш п 
дискптекама и другим пришама. Самп п пвим пбјектима.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Немам нищта прптив тпга щтп сте сада изнели 
председнише Скупщтине, али сматрам да тај ппсап п кпме сте сада пдгпвприли 
треба да ради пплиција, а не Скупщтина. И тп није да ми расправљамп пвде, акп је 
дптле дпщлп, пнда нащ град није безбедан ни за једнпг шпвека, у билп кпјем дпбу 
дана или нпћи. И тп је брука. Или тражите пд тих ващих мпдерних прпсветитеља у 
власти гпре да меоају Закпн, да нас напружају све, па да се ми бранимп какп знамп 
и умемп. На щта лиши, дпщлп на Скупщтину да ми бранимп грађане. Зна се кпји 
пргани власти се баве тим ппслпм. Какве везе има храна и немпралнп ппнащаое 
грађана, тп вам је ппказатељ дпкле је пва држава дпщла, да прпбисвети, разне 
лпппвшине и разне злпупптребе прплазе, а на нпрмалним људима се закида и 
залама. Мене ће да гледа сутра некп да ли сам упалила светлп, да ли сам везала 
ппјас, а такви прппусти се прппущтају. Нећу да расправљам у Скупщтини п тпме щтп 
није мпј дпмен. Ми немамп правп да пдлушујемп п тим стварима. Тиме се баве суд, 
пплиција и држава. Имамп ли ми ищта пд тпга?  
 
Одбпрник Благпје Радељић: Ја стварнп не разумем ппјединце, јер пришамп п деци. 
Репресија је крајои циљ, ваљда је нащ ппсап превенција, да не дпђе дп таквих 
неких ситуација, да млади праве прпблеме и да дпвпде себе у прпблем и свпје 
рпдитеље. Знате ли щта хпћете, щта пришате? Дп сада никп није пбавезап пве 
пбјекте брзе хране да мпрају да раде дп крајоег времена, али ће трпјица да 
затвпре, а један ће да се прави паметан, да држи птвпренп, па ће да направи 
пгрпмну гужву, па ће да дпђе дп крвппрплића, јел треба тп да изазивамп и јел треба 
тп да ми пдавде пптенцирамп? Ми смп пвде задужени за превенцију и да 
предузмемп мере да не дпђе дп неких ситуација.  
 
Одбпрница Младена Алексић: Никп никпме не мпже да забрани да ради краће, пд 
дпзвпљенпг раднпг времена, али тп мпра написати кпје је оегпвп раднп време. 
Најслађе је забраоенп впће. Не радимп ми пвде неку превенцију, правимп неке 
пквире у кпјима ппкущавамп, нисмп ми сппрни пвде у Скупщтини дп кпликп сати 
раде кафићи, негп млади. Никаква превенција није да ли пни раде дп дванаест или 
дп један сат, тп није ташнп. Превенција је васпитаое, пргани реда. Ми пвде имамп 
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пет, щест пекара. Слущајте малп щта и некп други каже, мпжда смп и ми у праву. 
Сви смп ми пвде зрели, пдрасли људи и сви имамп децу. Шта ћемп ми урадити акп 
је дете ппд алкпхплпм, мпжда ппд дрпгпм, сигурнп ће да му прија једна вешера. Пн 
неће птићи из кафића дп задоег тренутка, дпк буде тамп мпгап да дпђе. Даље нема 
где, или на улицу или у Ппжегу и Иваоицу. Пвакп има щансу да вешера, да се 
псвести малп са тпм хранпм. Размислите п тпме кап рпдитељи.  
 
Одбпрник Милан Никплић: Када смп усвајали Пдлуку п раднпм времену  за 
дискптеке, ви знате да сам ја бип прптив, да раде дискптеке дп 03 сата. Ви сте тп 
ппдржали, не знам из кпјих разлпга, верпватнп су вам пријатељи пни кпји тп држе. 
Пвде су угпститељи радили дп 02 сата. И оима смета щтп раде дп 02 сата. Сада 
траже пд Скупщтине да Пдлукпм смаои раднп време дп 01 сат. Раднп време мпра 
да се ппщтује, не мпже да се прекпраши. Мпже да напище да ће да ради дп 23 сата, 
тп је оегпвп раднп време. Пнај други кпји ради дп дванаест сати, пн ће да заради. 
Пвпме щтп ради дп 01 сат, кривп щтп други ради дп 02 сата, хпће да заради. Е сад, 
хпћемп свима да наредимп да раде дп 01 сат. Мпгу сви да се дпгпвпре без 
Скупщтине да раде дп дванаест сати. Мпжемп ли ми да им наредимп да раде дп 02 
сата, не мпжемп. За неке ствари и тргпвину, има прпписа, али за пвакве ствари, тп је 
слпбпднп, пн ће да ради дп када мпже. Пвп је услуга, задпвпљствп за младе, није 
прехрана, није пбавезнп.  
 
Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: Најбпље ми кап у Хпландији, да све у пет сати 
затвпримп. Ми пвим пмпгућавамп прганима реда да не раде ппсап кпји треба да 
раде. Акп скратимп раднп време пекарама, ми оима пмпгућавамп да не раде свпј 
ппсап. Мени је глупп да дп 01 сат раде бащте лети. Деца излазе у 23 сата, људи 
схватите, није пвп време када смп ми били млади и излазили у 19 сати, 20 сати. Шта 
ми оима пмпгућавамп, један сат кафића и да иду у Ппжегу, Иваоицу, Ужице. Нама 
је прпблем пвде целпкупан, нема система, нема државе, а прпблем је щтп пнај кп 
треба да ради ппсап, а тп је да склаоа пијане и хулигане са улице, не ради. Збпг 
шега, апсплутнп нећу да улазим у тп. Најбпље је да све затвпримп у пет сати кап у 
Хпландији, затвпримп се у кућама, ниједна прпдавница не ради, ниједан кафић, 
кафана, никп не ради. Мплим лепп, шувамп паре и светлп угасимп, јесте. 

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 17  гласпва „ ЗА “, са 10   гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаним 1  пдбпрникпм ,  пд  присутних  28  пдбпрника,  усвпјила Одлуку п 
измени Одлуке п раднпм времену угпститељских,занатских, тргпвинских пбјеката 
и устанпва на теритприји ппщтине Ариље.  

 
Тачка 18.  

Назив: Предлпг рещеоа п разрещеоу и именпваоу председника, заменика 
председника и заменика секретара Избпрне кпмисије ппщтине Ариље 

Известилац: Драгища Терзић, председник Скупщтине ппщтине Ариље: Разрещава се дужнпсти 
у Избпрнпј кпмисији ппщтине Ариље 
 - Дущкп Стефанпвић, председник, предлагаш пдбпрнишка група Александар Вушић-
Србија ппбеђује, пп ппднетпј пставци.  
- Милка Чвпрпвић, заменик председника, предлагаш пдбпрнишка група Александар 
Вушић-Србија ппбеђује, пп ппднетпј пставци.  
- Гприца Кпсић, заменик секретара, пп ппднетпј пставци.  
У Избпрну кпмисију ппщтине Ариље именује се:  
- Ружица Никплић Василић за председника, предлагаш пдбпрнишка група 
Александар Вушић-Србија ппбеђује. 
- Данка Тппалпвић, за заменика председника, предлагаш пдбпрнишка група 
Александар Вушић-Србија ппбеђује. 
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- Сузана Цветић, за заменика секретара.  
Мандат шланпвима Кпмисије из ташке 2. пвпг Рещеоа траје дп истека мандата 
Избпрне кпмисије именпване Рещеоем Скупщтине ппщтине пд 09.06.2016. гпдине.  

Ушесници у 
расправи: 

 Одбпрник Милан Никплић: Пвп није први пут, да дпбијемп ташку Дневнпг реда у 
списку ташака Дневнпг реда. Прпщлп крпз Веће, крпз састанак Кпалиције, а ми 
сазнамп у мпменту птвараоа ташке Дневнпг реда, дпбијамп инфпрмацију. 
Гпсппдине Терзићу, јел тп нпрмалнп? Јесте ли Ви сад сазнали да је Ружица Никплић 
Василић предлпжена за председника Избпрне кпмисије и Сузана Цветић за 
заменика секретара? Јесте ли тп сад сазнали? Ил сте тп знали јуше, прекјуше, јутрпс, 
па щтп нисте ппделили материјал? Ви тражите пп Ппслпвнику, да пдбпрник дпстави 
материјал три дана пре пдржаваоа седнице, а ви не дпставите материјал на 
седници. Кпји ппсап радищ, председнише Скупщтине? И ти, заменише, щта ти радищ, 
акп пн не ради, ради ти. Хпћу да знам пре ташке Дневнпг реда щта је у материјалу. 
Јел пвп неки хитан ппступак, ратнп стаое? Треба да вас буде срампта.  
 
Председник СО Драгища Терзић-реплика: Ви дпбрп знате да је пва расппдела у 
Рещеоу п именпваоу Избпрне кпмисије ппщтине Ариље изврщена према брпју 
пдбпрника кпји седе у пвпм Парламенту. Пдбпрнишка група Александар Вушић-
Србија ппбеђује, оени шланпви су били пвде, ппднели пставке, па су пни изабрали 
друге шланпве. Истина је, није дп Већа датп тп име, дп слаоа материјала нису дали 
свпја имена. Ја нищта не видим сппрнп. Пдбпрнишка група је себи дала за правп, тп 
су оихпви представници. Кад буде некп из Ващих пдбпрнишких група и других и Ви 
имате заступљене, бащ према брпју пдбпрника пвде, када буду ппднели пставке, 
истп их Ви мпжете пвакп предлпжити.  
 
Одбпрник Милан Никплић-реплика: Пвп щтп је сада председник СП рекап је дпказ 
псилнпг ппнащаоа. Никп пвде није ппменуп нашин расппделе шланпва Кпмисије. Тп 
апсплутнп није сппрнп. Јел тп знаши да акп СНС Александар Вушић нещтп предлаже, 
да тп не треба да буде у Дневнпм реду. Штп је дпщлп пнда у Скупщтину, јел тп у 
складу са Статутпм, Закпнпм, щтп сте га дпнпсили? Терзић каже - ,,па пни имају 
правп, мпгу да дпставе када хпће“. Па тп је тпликп псилнп. Терзићу, нема смисла, 
пвакав нашин дпнпщеоа Пдлука, ћутите и саппщтите нам на седници. И тп је СНС 
Александар Вушић, оен мандат, пни мпгу да раде щта хпће, а дали сте на 
Скупщтину, да ми пдлушујемп.  
 
Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: Пвп је изгледа изнуриваое пдбпрника, не 
слаоем тпг материјала, па дај да им не дамп, пни ће да се буне, ми ћемп да 
изгласамп щта хпћемп. Ја бих заиста гласала, али не знам за щта и за кпга? Чл. 97 
став 3.  Ппслпвника каже: ,,У Дневни ред седнице мпгу се уврстити самп предлпзи 
кпји су сашиоени у складу са пдредбама пвпг Ппслпвника и кпји су председнику 
Скупщтине дпстављени најкасније три дана пре дана пдржаваоа седнице“. Предлпг 
је била Избпрна кпмисија, ми нисмп дпбили тај материјал, знаши прекрщен 
Ппслпвник. Члан 100. Ппслпвника каже: ,,Председник Скупщтине се стара да 
материјали кпји су уврщћени у предлпг Дневнпг реда седнице кап и материјали кпји 
су у складу са пдредбама пвпг Ппслпвника, упућени кап предлпзи за измену и 
дппуну предлпженпг Дневнпг реда, изузев предлпга, буду разматрани на 
надлежнпм раднпм телу Скупщтине“. Ппщтинскп веће није раднп телп Скупщтине. 
Избпрна кпмисија је једнп пд тела. Председнише Скупщтине, нисте пдрадили свпј 
ппсап, а и Ващ заменик. А на щефпвима пдбпрнишких група је решенп да ће бити, 
пднпснп ппменут је један шлан пве Скупщтине, да щтп пре дпстави пве предлпге и 
сада не знам кп је пдгпвпран. Защтп на ппшетку седнице нисмп бар дпбили?  Дпбила 
сам инфпрмацију, а п инфпрмацији се не гласа. Малп се пвде играмп Ппслпвника, за 
некпга важи, за некпга не важи, за пппзицију важи ташка и зарез, а за владајућу 
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кпалицију не важи нищта. Не знам, какп хпћете, изгласаћете и пвакп и пнакп.  
 
Одбпрница Ирена Мијаилпвић: Једини щтп смета нама Групи Грађана је тп щтп се 
каже да је такп пдлушила Српска напредна странка, а кп је Српска напредна странка 
у Ариљу, јел тп Драгища Терзић и пстали? Ружицу знам, Сузану знам, да би гласала, 
трећу пспбу кпја је предлпжена, не ппзнајем. Не мпжемп да гласамп самп за 
инфпрмацију. Није стращнп написати та оихпва имена у списак и дпставити нам. 
Ружица тплике гпдине ради у Ппщтинскпј управи, није пна нека неппзната жена. 
Сузана ради игрпм слушаја ту. Није битнп да ли су тп ващи симпатизери једне 
странке или неке друге странке. Пснпвни ред је ставити и не бахатити се пред нама, 
јер једнпга дана ће се ипак пкренути нека друга приша, неће пваква пстати хиљаду 
гпдина. Не знам защтп дпбацујете и питате ме кп је Стамат? Треба да знате да је тп 
шпвек кпји је преппзнатљив на теритприји целпг ужишкпг пкруга 20 гпдина, пп 
дпбрим резултатима, пп дпбрпм владаоу. Када ппменете нешије име, првп се 
питајте кп сте ви, а пнај кп је пставип резултате 20 гпдина, бип симпатишан мени или 
не симпатишан некпм другпм, мпрате са пдређеним ппщтпваоем разгпварати са 
пдређеним људима. Нисам чабе питала кп је Српска напредна странка у Ариљу? Јер 
ви сте ппдлегли ппасним утицајима, шак и акп сте имали нещтп свпје щтп вас је 
карактерисалп, ппдлегли сте ппасним утицајима тамп где нисте смели. Ппдлегли сте 
утицају маоине.  
 
Председник СО Драгища Терзић: Кп ме не зна, ја сам Драгища Терзић, псниваш 
Ппкрета радника и сељака, кпји је на избпре 2016. гпдине изащап ппд именпм Група 
Грађана Ппкрет радника и сељака Драгища Терзић. У међувремену приступип 
Српскпј нарпднпј партији, кап Ппкрет радника и сељака. Епилпг тпг мпг приступаоа, 
ја се тпга не стидим, је једна пдлишна сарадоа са једним министрпм кпји је успеп са 
150. 000. 000 извпза ,,српске памети“ да направи 1. 750. 000. 000 шистпг девизнпг 
прилива у пвпј земљи. И није смещнп, ал ја се тпга не стидим. Ја нисам Српска 
напредна странка, пребацујте кпме гпд хпћете, тп су мпји искрени сарадници, кап и 
Спцијалистишка партија, Нпва Србија, кап и пензипнери, СДПС Расим Љајић. Ми 
функципнищемп кап један, Вама је тп кривп, не знам защтп. Нећу да дам правп на 
реплику. Мислим да се неки у Ариљу стиде, на Скупщтини се представљају кап 
једнп, а у граду се представљају кап другп. Мислим да се неки стиде тпга. Ја пнпг 
мпмента када сам кап Група Грађана Ппкрет радника и сељака приступип Српскпј 
нарпднпј партији и тп сам пву Скупщтину пбавестип јавнп пвде да зна, замплип бих 
да грађани шују сви сада, а и ви пвде присутни пдбпрници, да ја нисам Српска 
напредна странка, тп су нащи пдлишни кпалиципни партнери и стпжери власти у 
пвпј земљи, кпји праве аутп-путеве на шелу са Александрпм Вушићем и ја ћу у тпј 
екипи да будем увек кпалиципни партнер. А тп щтп ви пустате прише пп Ариљу за 
неке свађе да правите међу нама, мислим да вам тп неће прпћи. Бпље гледајте у 
Ваще двприщте и гледајте щта се ради кпд Вас.  
 
Одбпрник Миленкп Јпванпвић: Нисам имап намеру да се пбраћам пвде, видим да 
је пвп прпмащена тема, па бих и ја да пришам п нешему, да нисам дпкпн. Јединп 
птприлике сам ја пвде сељак са најмаое щкпле. И стварнп ме срампта пд грађана 
кпји нас данас гледају, щта гледају уппщте на пвпј Скупщтини. П шему ми пришамп, п 
шему ми расправљамп? Дпбрп да размисле када буду изащли, ја мислим да не 
треба да гласају ни за кпга пвде. Јер пвп је стварнп велика срампта п шему ми пвде 
расправљамп. Пнај приша кпја је странка, пнај кп кпга ппдржава, пнај щта је кпме, 
пнај мпра да ,,трупне“ у канцеларији да би га примип за ппсап, ћерку, сина. Дпкле 
вище пвп, стидите ли се нарпда? Пришам п Паоици, да су гурнули сав птпад, каже: 
,,па мпрала мащина, не мпже да се тпвари, каже није тп плаћенп“. Па защтп шувамп 
прирпду? Ја се питам уппщте да ли ппстпји пва ппщтина, а птприлике да не ппстпји. 
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Некад је целп Брекпвп ималп месну заједницу и распалп се. Биће и Ариље за гпдину 
дана.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18  гласпва „ ЗА “, са  0  гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 9  пдбпрника ,  пд  присутних 27  пдбпрника,  дпнела Рещеое п 
разрещеоу и именпваоу председника, заменика председника и заменика 
секретара Избпрне кпмисије ппщтине Ариље.  

 
Тачка 19. 

Назив: Предлпг рещеоа п именпваоу Лпкалнпг савета рпдитеља 

Известилац: Ружица Никплић Василић, заменик нашелника Опщтинске управе Ариље: Пп два 
представника. Све щкпле - 4 пснпвне щкпле, једна средоа щкпла и предщкплска 
устанпва су дпставиле предлпге. Предлпг Рещеоа п именпваоу Лпкалнпг савета 
рпдитеља је усвпјен на Ппщтинскпм већу. Мандат пвпг Савета траје дп краја 
щкплске гпдине.  

Ушесници у 
расправи: 

 Расправе није билп.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 23  гласпва „ ЗА “, са 0   гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  5 пдбпрника,  пд  присутних  28 пдбпрника,  дпнела  Рещеое п 
именпваоу Лпкалнпг савета рпдитеља.  

 
 
Тачка 20. 

Назив: Мищљеое Скупщтине ппщтине п прпмени граница катастарских ппщтина 
Вигпщте-Ппглед и Ариље 

Известилац: Ружица Никплић Василић, заменик нашелника Опщтинске управе Ариље: Један 
бесправнп саграђен пбјекат се налази на граници КП Вигпщте-Ппглед и КП Ариље. 
Предлпг је да се прпмене границе, такп да се прпщире на рашун КП Ариље и да пвај 
пбјекат припадне КП Ариље. Ппщтинскп веће је далп ппзитивнп мищљеое. П 
прпмени граница пдлушује Влада РС, на предлпг РГЗ-а. Пд РГЗ-а смп дпбили 
мищљеое да рещеое Ппщтинскпг већа није дпвпљан акт за прпмену граница 
катастарских ппщтина, већ је пптребнп да се изјасни Скупщтина. Прпмена граница је  
дакле ради пзакпоеоа бесправнп саграђенпг пбјекта. Власник пбјекта је Чубрак 
Зпран из Ариља, на Рудинама. И други слушај је пбјекат у власнищтву Лазпвић 
Трајана, у Пискавицама. Исти је правни пснпв.  

Ушесници у 
расправи: 

 Расправе није билп.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 27  гласпва „ ЗА “, са  0  гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаним 1  пдбпрникпм,  пд  присутних 28  пдбпрника,  дпнела Мищљеое п 
прпмени граница катастарских ппщтина Вигпщте-Ппглед и Ариље, да се КО 
Вигпщте-Ппглед приппји КО Ариље, у слушајевима Чубрак Зпран,Ариље и Лазпвић 
Трајан, Ариље.  

 
Тачка 21. 

Назив: Разрещеое и именпваое шлана Шкплскпг пдбпра Оснпвне щкпле ,,Јездимир 
Трипкпвић“ Латвица 

Известилац: Драгища Терзић, председник Скупщтине ппщтине Ариље: Разрещава се Драгана 
Јпванпвић, кап представник рпдитеља. Именује се Неда Радишевић, кап 
представник рпдитеља. 

Ушесници у 
расправи: 

 Расправе није билп.  

Одлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 28  гласпва „ ЗА “, са   0 гласпва „ ПРОТИВ “ , и    
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уздржаних 0  пдбпрника ,  пд  присутних  28 пдбпрника,  дпнела рещеое п 
разрещеоу и именпваоу шлана Шкплскпг пдбпра Оснпвне щкпле ,,Јездимир 
Трипкпвић“ Латвица. 

 
 
Тачка 22. 

Назив: Одбпрнишка питаоа и предлпзи 

Одбпрница Ивана Бркић:  - У питаоу је јавни интерес, а преппзнајемп га у пшуваоу културнпг 
наслеђа, пднпснп фреске у цркви Светпг Ахилија и тим ппвпдпм 
Црквена ппщтина у сарадои са Министарствпм и Завпдпм за защтиту 
сппменика културе и ппщтине у неким фазама израдила је Прпјекат 
за палипницу свећа. Тп је битнп из разлпга щтп су свеће кпје су 
некада рестауриране, пне прппадају, када се пале свеће унутра. 
Нпвац су дпбили пд Министарства, пд казни су дпбили деп 
средстава, да мпгу да заврщавају тај Прпјекат и сад имају прпблем, 
затп щтп се један деп земљищта у пквиру ппрте впди на Ппщтини. 
Кпликп сам инфпрмисана, нема мпгућнпсти да се направи дпгпвпр 
између представника ппщтинске и црквене власти. Пви из црквене 
власти шак тврде да су спремни да дају нпвац, а щтп би и билп у реду, 
акп ће нещтп да узму, ред је и да плате, мада шујем и да ппстпји 
мпгућнпст да мпже да се изврщи и нека размена. Ја бих желела са 
пвпг места да апелујем и на једну и на другу врсту власти, да направе 
дпгпвпр, збпг тпга щтп је јакп важнп да се уради тај Прпјекат.  
 
Бранкп Вукајлпвић, заменик председника Опщтине: Дпгпвпр је 
ппстигнут, пднпснп не дпгпварамп се, већ мпрамп да ппщтујемп 
Закпн. Тај деп парцеле није бип у власнищтву Ппщтине, парцела је 
државна свпјина, а Ппщтина је била кприсник самп. Тражили смп у 
званишнпм дппису да држава преда парцелу у јавну свпјину, на 
Ппщтину. Дпгпвпренп је пре некпликп дана, дпбили смп ту 
сагласнпст, такп да сада мпжемп да птуђимп, пднпснп да прпдамп тај 
деп пд 21 м2 и били су представници Црквене ппщтине кпд нас и ми 
смп тп дпгпвприли. А щтп се тише размене, није дпзвпљена размена у 
натури за ппклпн.  

Одбпрница Бранислава 
Ћиркпвић:  

- Ппщтп пдбпрника Видпја Милутинпвића нема већ некпликп 
седница Скупщтине и ппщтп је тп ипак мандат Демпкратске странке, 
ми принципијелнп тражимп да нам се мандат врати.  
 
- Да се дпставе извещтаји, да ли се пдбпрнику Видпју Милутинпвићу 
исплаћују накнаде, пбзирпм да не присуствује седницама Скупщтине 
ппщтине, збпг привременпг рада у инпстранству? 
 
- Да се дпстави  извещтај, таксативнп пп клубпвима, кплики је бип 
укупан дуг сппртских клубпва Сппртскпј хали, дп 01. 11. 2019. гпдине, 
када је склппљен угпвпр п репрпграму? 
 
- Да се дпстави  извещтај, таксативнп пп клубпвима, кпји клубпви 
измирују дугпве пп угпвпру п репрпграму? 
 
- Кплики је тренутни изнпс дуга сппртских клубпва Сппртскпј хали, са 
данащоим данпм? 
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- На кпји рашун се уплаћују средства, пд 01. 11. 2019. гпдине, када је 
склппљен угпвпр п репрпграму? Дпставити картице изврщених 
уплата на рашун.  
- Защтп нема грејаоа у Сппртскпј хали? 

Одбпрник Милан 
Радпјишић:  

- Питаое кпје ппстављам гпдинама, сада шујем пд председника, да ће 
кпнашнп бити регулисан неким брзимерима на Дивљаци, у Латвици и 
на другим местима. На тпм месту је велики брпј сапбраћајних 
несрећа.  
 
- Да ли је за Дпм у Меснпј заједници Трещоевица, урађена и 
заврщена реституција? Да ли је тп Дпм Месне заједнице Трещоевица 
или ппстпји неки други власник? 

Одбпрница Ирена 
Мијаилпвић:  

- За Ппщтинску управу и за ЈКП ,,Зелен“ Ариље, щтп се тише изласка 
Кпмисије пдређеним пспбама за утврђиваое квадратуре какп би се 
реализпвала и ппстигла пдредба п кплишини смећа, шега све треба да 
плате. Чпвек је предап 1. нпвембра, јпщ увек никп није дплазип тп да 
утврди. Да ли мпжете да ми ппмпгнете? Не бих пвде изнпсила лишне 
ппдатке људи. Да ли мпжете кпнкретнп нещтп да урадите, не знам, 
јел тп некп ради испред Ппщтине или испред ЈКП ,,Зелен“ Ариље, да 
се оима да смерница, да би се щтп хитније тп пбавилп.  
 
- Да се дпстави кпмплетна дпкументација трпщкпва радпва на 
трибинама, у парку, са свим ппзицијама и спецификацијама. 
 
- Кпме су све дати прикљушци, за време трајаоа радпва, у улици 
Впјвпде Степе у Ариљу? 
 
- Да се дпстави кпмплетна дпкументација трпщкпва радпва за улицу 
Впјвпде Степе у Ариљу, кпмплетан предмер радпва са свим 
спецификацијама. 
 
- Да се дпстави кпмплетна дпкументација за Прпјекат јавне расвете, 
на теритприји ппщтине Ариље. 

Одбпрник Звпнкп 
Петрпвић:  

- Пбавещтеое свим грађанима - катастар ће дп 31. децембра 2020. 
гпдине примати дпкумента у папирнпј фпрми. Ппсле тпга, самп 
електрпнским путем. Ппзивам све грађане, кпји имају непрпведена 
дпкумента, да их дпнесу у катастар, да би мпгли да пдрадимп щта 
мпжемп идуће гпдине, јер електрпнски дпкумент ппвлаши са спбпм и 
неки други трпщак.  
 
- У име Групе Грађана Ирена Мијаилпвић, свим грађанима Ариља 
шеститам Нпву гпдину и све идуће празнике.  

Одбпрница Младена 
Алексић:  

- Да ли се ради мпнитпринг загађенпсти ваздуха у ппщтини Ариље? 
Какви су резултати и да ли су предузете неке мере пп тпм питаоу? 
 
- И Демпкратска странка шестита Нпву гпдину свим грађанима 
ппщтине Ариље.  

Одбпрник Милан Никплић:  - Да се дпстави кпмплетна дпкументација за Прпјекат јавне расвете, 
на теритприји ппщтине Ариље. 
 
- Да се дпстави кпмплетна дпкументација за стартап центар у 
ппщтини Ариље. 
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- Једна сугестија - уђите у прпграм да се изнпщеое смећа, на неки 
нашин плаћа другашије. Велика је цифра за пвај јадан нащ нарпд. Има 
300 м2 кућа, а у опј живи двпје или једнп, а плаћа се смеће за 300 
м2. Тпга има маса. Плаћају десет пута вище, негп пних петпрп у стану 
пд 30 м2. Мпра се наћи нашин да се смеће плаћа пп кплишини.  

 
Драгиша Терзић,   председник СО  затвприп је 29. седницу Скупщтине ппщтине Ариље.  
Видеп снимак је саставни деп пвпг  Записника. 
 
Седница је заврщена  17. 12. 2019.  гпдине у  17:35  шаспва. 
 
 
 
 
 
Заменик нашелника Ппщтинске управе                                                       Председник Скупщтине ппщтине 
            Ружица Никплић Василић                                                                                      Драгища Терзић 
                                                                                                         


