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1.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Народне библиотеке Ариље за
2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Народне библиотеке Ариље
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке Ариље за 2008. годину, који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке дана
28. 1. 2009. године, под бројем 5/09.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 022 - 4/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

2.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Средње школе «Свети Ахилије» у
Ариљу за 2007/08 годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Средње школе «Свети Ахилије»
за 2007/08 годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу за 2007/08 годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 022-11/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.
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3.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Основне школе «Стеван Чоловић»
у Ариљу за 2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Основне школе «Стеван Чоловић»
у Ариљу за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе «Стеван Чоловић» у Ариљу за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 022-7/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

4.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Основне школе «Јездимир
Трипковић» у Латвици за 2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Основне школе «Јездимир Трипковић»
у Латвици за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе «Јездимир Трипковић» у Латвици за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 022-10/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

5.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Основне школе «Ратко Јовановић»
Крушчица за 2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Основне школе «Ратко Јовановић»
Крушчица за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе «Ратко Јовановић» Ккрушчица за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 022-9/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

27. мај 2009 године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна 3 - Број 4

6.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Општинске управе општине
Ариље за 2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Општинске управе
општине Ариље за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Ариље за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
-Скупштина општине 01 број 020 -40/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

7.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Општинске просветне инспекције
за 2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Општинске просветне инспекције
за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске просветне инспекције Општинске управе општине Ариље за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
-Скупштина општине 01 број 614-9/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Грађевинске инспекције за 2008.
годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Грађевинске инспекције
за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Грађевинске инспекције Општинске управе општине Ариље за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
-Скупштина општине 01 број 354-29/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.
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9.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Инспекције саобраћаја и путева за
2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Инспекције саобраћаја и путева
за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Инспекције саоабраћаја и путева Општинске управе општине Ариље за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
-Скупштина општине 01 број 354-29/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

10.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Комуналне инспекције за 2008.
годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Комуналне инспекције
за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Комуналне инспекције Општинске управе општине Ариље за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
-Скупштина општине 01 број 355-67/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

11.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Инспекције за заштиту животне
средине за 2008. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Инспекције за заштиту животне средине
за 2008. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине Општинске управе општине Ариље за 2008. годину.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 501-13/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.
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12.
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Ариље, у делу Таксена тарифа локалних комуналних такси
(«Службени гласник општине Ариље» број 3/09) у тарифном броју 1 после става 3 додаје се став 4 који гласи:
«Плаћања таксе из овог тарифног броја ослободиће се обвезници који у текућој години претрпе штету услед непредвиђених околности
проузрокованих вишом силом (нпр. пожар) процентуално претрпљеној штети о чему ће одлучити Општинско веће».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику оптшине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 434-2/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

13.
На основу члана 40. Закона о заштити од елементарних и других већих непогода
“Службени гласник СРС”,број 20/77, 24/85, 27/85, 6/89 и 52/89 и “Службени гласник РС”, број 53/93, 67/93 и 48/94), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 39. Статута Општине Ариље (“Службени гласник општине Ариље” бр 6/2008),
Скупштина Општине Ариље на седници од 26.05 2009.године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ГРАЂАНА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА И
ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се заштита грађана и материјалних добара на територији Општине Ариље(у даљем тексту:Општина) у кризним
ситуацијама насталим елементарним и другим већим непогодама и образују се Општински оперативни штаб ( у даљем тексту:Општински штаб) .
Члан 2.
Елементарним и другим већим непогодама сматрају се: земљотрес, поплава, бујица, атмосферска непогода ( град, суша, снежни
наноси),одроњавање и клизање земљишта, пожар, експлозија, неконтролисано ослобађање, изливање и растурање штетних гасовитих, течних или
чврстих хемијских и радиоактивних материја, саобраћајних несрећа већих размера, епидемија заразних болести, биљне и сточне заразне болести и
сличне појаве већих размера које могу да угрозе здравље и живот људи или да проузрокују штету већег обима.
Члан 3.
У кризним ситуацијама првенство заштите има заштита живота и здравља људи.

−
−
−
−

Члан 4.
Заштита од елементарних и других већих непогода (у даљем тексту непогода) обухвата:
превентивне мере заштите којима се ублажују непогоде или ублажава њихово дејство;
мере заштите у случају непосредне опасности од непогода којима се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити;
мере учешћа у заштити када наступе непогоде којима се обезбеђује учешће снага и средстава у заштити од ових непогода;
мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода.
Члан 5.
У заштити од непогода Општина Ариље, путем својих органа у складу са законом:
1. уређује организовање и спровођење заштите од непогода, обезбеђује и усклађује учешће грађана, правних лица и органа Општине
Ариље у заштити од непогода,
2.израђује и доноси План од непогода,
3.организује и спроводи мобилизацију грађана, правних лица, радних јединица и органа Општине ради спровођења мера за заштиту од
непогода,
4. прописује мере за заштиту од непогода у области урбанизма, просторног планирања, становања,коришћење вода, саобраћаја и
другим областима,
5.обезбеђује средства за организовање заштите и спровођење мера за заштиту од непогода.
2.ОПШТИНСКИ ШТАБ

Члан 6.
Ради обједињавања и координације активности усмерених на заштиту живота и здравља људи и њихове имовине у кризним
ситуацијама насталим елементарним и другим већим непогодама на територији Општине образује се Општински штаб за заштиту од
елементарних непогода.
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Члан 7.
Општински штаб за заштиту од елементарних непогода:
-обавештава грађане о опасности од наступајуће непогоде,
-утврђује наступање непогоде и проглашава ванредну ситуацију на територији Општине,
-проглашава престанак ванредне ситуације,
-анализира постојеће стање у Општини и предлаже мере заштите које треба предузети за превазилажење ванредне ситуације,
-ради на стварању и побољшавању материјално техничких услова за учешће професионалних служби,државних органа, локалне самоуправе,
предузећа и грађана у заштити и спасавању људи и материјалних добара,
-остварује сарадњу са органима и организацијама других општина Златиборског округа у заштити од непогода,
-успоставља сарадњу са другим сличним организацијама ради заједничког деловања у кризним ситуацијама, извођењу заједничких вежби и
размене информација.
Члан 8.
Општински штаб за заштиту од елементарних непогода чине:
1.Командант штаба
Руководи радом штаба пре наступања елементарне непогоде, у току наступања и на отклањању непосредних последица од
елементарних непогода. Непосредно је одговоран за рад штаба и својих помоћника.
2.Заменик команданта
Одговоран је команданту и у његовом одсуству га замењује. Предлаже ангажовање и склапање уговора са Јавним предузећима општине
Ариље, ЈП ЕПС, ЈП “Србијашуме”,Дирекција за изградњу, ЈКП “Зелен”, Дом здравља-Ариље,Центар за социјални рад,Ветеринарска станица
,Црвени крст, ,АД Путеви Пожега, и другим привредним субјектима који имају потребну грађевинску механизацију да се ангажују у заштити од
елементарних непогода. Непосредно се ангажује на обезбеђењу финансијских средстава за спровођење превентивних мера заштите, оперативних
активности и мера у току наступања елементарних непогода и санације последица.
3.Помоћник команданта за Општинску управу и месне заједнице
Одговоран је команданту за функционисање Општинске управе и Месних заједница у пословима заштите од елементарних
непогода.Одређује носиоце израде Планова заштите од елементарних непогода из домена Општинске управе.Руководи радом Општинске управе у
спровођењу оперативних мера у току наступања и на отклањању последица од елементарних непогода,одређује свог заменика у раду и формира
оперативни тим сарадника.
4.Помоћник команданта за координацију са МУП-ом и МО
Предлаже команданту ангажовање снага и средстава МУП-а и МО (Војска Србије)у заштити од елементарних непогода о чему израђује
потребну оперативну документацију коју редовно ажурира.Израђује план координације између МУП-а и МО (Војском Србије) за заштиту од
елементарних непогода.остварује контакт са средствима јавног информисања на територији општине.Одређује свог заменика у раду и формира
оперативни тим сарадника.
5.Помоћник команданта за оперативне послове
Одговоран је команданту за организацију рада штаба у стручно-оперативним пословима који се нарочито односе на пружање стручне и
техничке помоћи у изради планских докумената за субјекте планирања. У току наступања елементарне непогоде непосредно помаже команданту
у активирању штаба, иницира планирање планских мера заштите.
Предлаже формирање оперативног тима и свога заменика за обављање потребних оперативних задатака, пре наступања елементарне
непогоде , у току наступања и санације последица елементарне непогоде.
6.Помоћник команданта за заштиту од : земљотреса, одроњавања, поплава, клизишта земљишта и снежних наноса.
7.Помоћник команданта за заштиту од пожара и експлозија и неконтролисаног ослобађања , изливања и растурања штетних, гасовитих
или чврстих хемијских и радио-активних материјала, склањање и евакуацију
8.Помоћник команданта за медицинску помоћ и заштиту од епидемија.
9.Помоћник команданта за заштиту од биљних и сточних заразних болести.
10.Помоћник команданта за заштиту од саобраћајних несрећа и укупну безбедност радних људи и грађана, личне и приватне имовине.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
У месним заједницама за заштиту од елементарних и других већих непогода задужени су:
1.Председник МЗ
2.Заменик
3.Повереници
Члан 9.
Активирање Општинског штаба за заштиту и спасавање од елементарних и других већих непогода, наређује Председник
Општине ( као командант Општинског штаба) или његов заменик.
3.МЕРЕ ЗА СЛУЧАЈ НАСТАНКА НЕПОГОДЕ
Члан 10.
У случају непогоде, надлежни органи Општине могу да нареде:
1.Општу или делимичну мобилизацију грађана, правних лица, служби општине и радних јединица,ради учешћа у заштити од непогода,
2.Мобилизацију материјалних средстава неопходних за потребе спровођења заштите од непогода,
3.Увођење дежурства правним лицима,
4.Редовно информисање грађана,
5.Посебан режим обављања одређених комуналних делатности,
6.Посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера,
7.Посебан режим саобраћаја, односно забрану саобраћаја,
8.Евакуацију становништва и материјалних добара,
9.Одређивање другачијег распореда радног времена,
10.Посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружање услуга( воде, електричне енергије, превоза и сл.)

27. мај 2009 године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна 7 - Број 4

11.Привремену забрану приступа и кретање у појединим подручјима,
12.Привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари,
13.Корисницима,власницима односно држаоцима превозних средстава, грађевинских и пољопривредних машина и других уређаја, опреме и алата
да та средства у исправном стању и са радном снагом, ставе на располагање за заштиту од елементарних непогода,
14.Корисницима односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других зграда и просторија, да приме на привремени
смештај евакуисано становништво и материјлна добра са угроженог подручја.
15.Друге мере за отклањање и ублажавање последица од непогода утврђених одредбама ове Одлуке и Планом заштите Општине од непогода.
4.ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Превентивне мере и мере за ублажавање и отклањање последица дејства елементарних непогода
Члан 11.
1.У заштити од земљотреса
-Превентивне мере заштите као што су: утврђивање сеизмичких карактеристика општине Ариље, обезбеђивање поштовања прописа
о техничким нормативима за изградњу објеката на сеизмичком подручју, примена урбанистичких мера заштите код планирања насеља,
обезбеђење потребних услова при пројектовању и изградњи објеката ( отпорност, еластичност, спратност и др.),обезбеђивање правилног избора
локација за стамбене, привредне и друге објекте и др.
-Мере за ублажавање и отклањање последица као што су:организовање расчишћавања рушевина и спасавање затрпаних, начин
извлачења затрпаних, пружање прве медицинске помоћи на лицу места и опште медицинске помоћи у здравственим установама, начин
индетификације и сахрањивања погинулих, начин гашења пожара, збрињавање повређених и оболелих, начин организовања хигијенскоепидемиолошке заштите, начин извлачења материјалних и културних добара из оштећених и порушених објеката, начин регулисања саобраћаја за
време интервенције, начин асанације терена, организација и употреба снага и средстава за спровођење мера за ублажавање и уклањање последица
земљотреса.
2.У заштити од поплава
-Превентивне мере заштите као што су: утврђивање могућности појаве поплава, изградња и одржавање водопривредних објеката на
водотоцима, планирање вештачких ретензија, организовање и извођење антиерозивних радова на сливовима (пошумљавање и друго).
-Мере за ублажавање и отклањање последица као што су: израда свих врста ојачања заштитних водопривредних објеката
,пресецање виших терена ради бржег отицања поплавне воде, санација заштитних водопривредних објеката, начин обавештавања о опасности по
становништво у угроженом подручју, евакуација људи, материјалних и културних добара, организација и употреба снага и средстава за
спровођење мера за ублажавање и отклањање последица од поплаве.
.3.У заштити од пожара
-Превентивне мере заштите треба да обезбеђеју спровођење прописа заштите од пожара при планирању, пројектовању и изградњи
објеката , обезбеђивање објекта противпожарним средствима и уређаја у складу са прописима, правилан избор локација складишта лакозапаљивог
и експлозивног материјала, правилан избор локација ватрогасних јединица, постављање осматрачница и обезбеђење осматрања по рејонима,
организација обавештавања о насталим пожарима, обезбеђење воде за гашење пожара (правилан избор хидраната, изградња приступних путева до
река и др.), обука грађана из противпожарне заштите, забрана складиштења запаљивих и експлозивних материја у становима, и друге прописима
утврђене противпожарне мере.
-Мере за ублажавање и отклањање последица као што су: начин ангажовања снага и средстава за гашење пожара, начин активирања
ватрогасних јединица, начин спасавања људи, материјалних и културних добара из запаљених објеката, организација и употреба снага и
средстава за спровођење мера за ублажавање и отклањање последица од пожара.
4.У заштити од снежних наноса и последица
-Превентивне мере заштите као што су: организација зимске службе и правовремено обезбеђивањесредстава, механизације и опреме за
чишћење снега, обезбеђење материјала за посипање путева ради спречавања клизања, постављање снегобрана на местима стварања снежних
наноса, праћење развоја хидрометеролошке ситуације, утврђивање критичних места (која могу бити угрожена снежним наносима и поледицом),
организација осматрања критичних места и обавештавања о повећаној опасности, забрана саобраћаја на критилним саобраћајницама и сл.
-Мере за ублажавање и отклањање последица снежних наноса и поледица као што су:организовање разчишћавања снежних наноса и
оспособљавање саобраћајница према приоритету, организација и употреба снага и средстава за спровођење мера за ублажавање и отклањање
последица од снежних наноса и поледица.
5.У заштити од епидемија
-Превентивне мере заштите од епидемија су:општа здравствена превентива, организација и опремање хигијенско-епидимиолошке
службе, праћење здравственог стања становништва, вакцинација од могућих заразних болести, контрола исправности воде и прехрамбених
артикала, организација редовне дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради уништавања преносиоца зараза, деловање здравствених екипа у
ванредним ситуацијама и друго.
-Мере за ублажавање и отклањање последица су: организовање за утврђивање узрока обољења и контрола обољења, изолација
подручја на коме се појавила епидемија, организација карантинског лећења оболелих, активирање покретних микро-кробиолошких
лабораторија, организовање вакцинације становништва, забрана одређене делатности, забрана приступа у одређене објекте и подручја,
организација и употреба снага и средстава за спровођење мера за ублажавање и отклањање последица епидемије и друго.
6. У заштити од биљних заразних болести
-Превентивне мере заштите као што су: организовање прогностичко-извештајне службе за заштиту биља,организовање прегледа
земљишта и преглед просторија за смештај, прераду и чување биља и биљних производа, контролу уређаја за прераду биља и биљних
производа, контролу употребе средстава за заштиту биља, праћење метеоролошких услова од значаја за прогнозу појаве биљних болести
штеточина и др.
Мере за ублажавање и отклањање последица као што су: уништавање зараженог биља и биљних производа, дезинфекција,
дезинсекција и дератизација просторија за смештај, чување и прераду биља и биљних производа, употреба средстава за сузбијање одређене
биљне заражене болести,забрана гајења појединих врста за одређено време и на одређеном подручју, организација забране ставаљања у
промет и употребу зараженог (контаминираног) биља и биљних производа, уништавање контаминираног биља и биљних производа, снаге и
средства за спровођење мера за ублажавање и отклањање последица биљних заразних болести.
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7.У заштити од сточних заразних болести
-Превентивне мере заштите од заразних сточних болести су: организација спровођења ветеринарско-санитарних мера у производњи,
преради, складиштењу и промету животиња и намирница животињског порекла, преглед објеката и простора у којимс се држе и узгајају
животиње, ветеринарско-санитарни преглед животиња за клање. Месо и других животних намирница животињског порекла, контрола
средстава за заштиту животиња, заштитно цепљење животиња, дезинфекција превозних средстава, објеката и предмета.
-Мере за ублажавање и отклањање последица од заразних сточних болести су: ограничење или забрана кретања и промета
животиња, забрана одржавања сточних пијаца, вашара и изложби, забрана испаше, купања и напајања животиња на рекама и изворима,
забрана клања заражених или сумљивих на заразу животиња, забрана клања здравих животиња без предходног прегледа и дозволе
ветеринара, дезинфекција лица која су била у контакту са зараженим животињама, уништавање заражених животиња и производа
животињског порекла, локација и спаљивање лешева угинулих животиња,организација и употреба средстава за спровођење мера ублажавања
и отклањања последица сточних заразних болести.
8.Заштита од саобраћајних несрећа
-Превентивне мере заштите као што су: редовно одржавање саобраћајница и саобраћајне сигнализације, обезбеђење саобраћајница
које су подложне поплавама и слично (заштита насипа, браници, пошумљавање околине и др.), праћење стања саобраћајница, спровођење
прописа о техничким нормативима за изградњу саобрачајница, контрола техничке исправности и опремљености возила за услове саобраћаја,
здравствена и друга контрола возача и сл.
-Мере за ублажавање и отклањање последица као што су: организација спасавања и збрињавања повређених, разчишћавање
саобраћајница и уклањање оштећених саобраћајних средстава, оправка саобраћајница и објеката на њима, организација и употреба снага и
средстава за спровођење мера за ублажавање и отклањање последица саобраћајних несрећа и друго.
9.Заштита од експлозија
Превентивне мере заштите као што су:обезбеђивање спровођења прописа од експлозија при сладиштењу, транспорту, промету и у
току рада са експлозивним материјама, организација противпожарних мера, правилно одређивање локација за сладиштење експлозивних
материјала, физичка и техничка заштита објеката у којима се ради са експлозивним материјама или се складиште те материје.
Мере за ублажавање и отклањање последица као што су: организација спасавања људи и разчишћавање рушевина, гашење пожара,
организација и употреба снага и средстава за спровођење мера ублажавања и отклањања последица од експлозија.
10.Заштита од неконтролисаног ослобађања, изливања и растурања штетних гасовитих, течних или чврстих хемијских и
радиоактивних материја.
-Превентивне мере заштите као што су: строга примена техничких и безбедносних мера при руковању, коришћењу, сладиштењу,
транспорту и чувању штетних материја.
-Мере за ублажавање и отклањање последица као што су: мере за прикупљање и неутралисање штетних материја, обавештње
грађана о начину заштите од штетних материја, организација и употреба снага за спровођење мера за ублажавања и отклањање последица,
обележавање и обезбеђење угроженог реона и сл.
11.У заштити од суше
-У заштити од суше предузимају се превентивне мере као што су: организација противпожарне заштите и заштите од експлозија, превентивна
контрола саобрћаја, посебне превентивне мере у транспорту запаљивих, токсичних и експлозивних материја, оспособљавање свих
расположивих капацитета за наводњавање, контрола извора, бунара и одржавање и стална контрола објеката водоснабдевања.
САДРЖАЈ ПЛАНОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Члан 12.
План заштите од елементарних непогода општине Ариље садржи:
1.Опште карактеристике територије општине са графичким приказом плана општине
2.Процена угрожености територије општине од елементарних непогода,
3.Превентивне мере за случај непосредне опасности од елементарних непогода,
4.Мере за случај наступања елементарне или друге непогоде,
5.Мере за ублажавања и отклањање непосредних последица од елементарних непогода,
6. Руковођење заштитом од елементарних непогода,
7.Спровођење ангажовања грађана, правних лица, органа општине и материјално-техничких средстава-мобилизација снага и средстава.
8.Остваривање сарадње и размена информација са службом осматрања и обавештавања и узбуњивања у случају опасности од елементарне
непогоде,
9.Начин остваривања сарадње са Управом за ванредне ситуације(цивилна заштита)
10.Организацију и употребу радних јединица уколико се формирају,
11. Задатке и мере грађана, правних лица и органа општине у заштити од елементарних непогода,
12.Потребе за учешћем Војске Србије,специјализованих јединица МУП-а у заштити од елементарних непогода,
13.Задатке и мере утврђене Планом заштите од елементарне непогоде Републике Србије
14. Друге мере од значаја за заштиту од елементарних непогода и податке о снагама и средствима које учествују у заштити од елементарних
непогода, прилоге, скице, карте, шеме и др.
Члан 13.
План заштите од елементарних непогода Правних лица садржи:мере, организацију и средства за заштиту од поплава, земљотреса,
пожара и олујног ветра и других атмосферских непогода, а с обзиром на делатност, одређена правна лица својим планом за заштиту од
елементарних непогода обухватају и мере, организацију и средства за заштиту од следећих елементарних непогода и то:
-Правна лица која обављају делатност у области пољопривреде-мере за заштиту од суше, града и других атмосферских непогода као и од
сточних и биљних заразних болести и масовне појаве штеточина.
-Правна лица која обављају делатност у области здравства-мере за заштиту од епидемија
-Правна лица која обављају делатност производње, складиштења, транспорта и промета експлозивних материјала и правна лица која у оквиру
своје делатности користе експлозивне материје-мере за заштиу од пожара и експлозија.
-Правна лица која обављају делатност производње, складиштења, транспорта и промета штетних, гасовитих, течних или чврстих и
радиоктивних материјала и правна лица која у оквиру своје делатности у већим количинама користе ове материје-мере за заштиту од
неконтролисаног ослобађања, изливања и растурања ових материја.
-Правна лица која одржавају путеве, мостове и саобраћајну сигнализацију-мере за заштиту од саобраћајних незгода, снежних наноса,
одроњавања и клизања земљишта и рушење мостова.
-Правна лица која имају производне и друге објекте на подручју у близини клизишта-мере за заштиту од клизања земљишта.
-Правна лица која имају производне и друге објекте и месне заједнице на коме постоји опасност од бујице-мере заштите од бујица.
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План заштите од елементарних непогода Правног лица садржи:
-Процену угрожености од појединих елементарних непогода,
-Превентивне мере у случају непосредне опасности од елементарних непогода,
-Мере за случај наступања елементарне непогоде,
-Мере за ублажавање и отклањање последица од елементарних непогода,
-Организацију руковођења заштите од елементарне непогоде,
-Снаге и средства правног лица за заштиту од елементарних непогода,
-Спровођење мобилизације правног лица и његових органа,
-Задатке и мере које, у вези са заштитом од елементарних непогода правном лицу постави надлежни орган Општине
Јавна предузећа чији је оснивач Општина као носилац превентивних и оперативних мера заштите у складу са општинским Планом
за заштиту од елементарних непогода израђују План задатака предузећа у елементарним непогодама, као и спискове правних лица
које ангажују при елементарној непогоди, као и уговоре којима обезбеђује људство и механизацију тих правних лица.
Члан 14.
План заштите од елементарних непогода Месне заједнице садржи:
-Процену угрожености од елементарних непогода које могу угрозити територију месне заједнице као посебан документ,
-Превентивне мере за случај непосредне угрожености од елементарних непогода,
-Мере за случај наступања елементарне непогоде,
-Мере за ублажавање и отклањање последица дејства елементарних непогода,
-Организацију ангажовања грађана и материјалних средстава,
-Снаге и средства месне заједнице које се могу ангажовати за заштиту од елементарних непогода,
-Задатке и мере које месна заједница има на основу извода из Општинског плана заштите од елементарних непогода,
-Списак грађана који се ангажују на заштити и спасавању,
-По потреби и друге прилоге у сладу са проценом и угроженошћу територије месне заједнице.
План заштите месне заједнице од елементарних непогода мора бити усклађен са општинским планом заштите од елементарних непогода.
6.ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ У ЗАШТИТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА
Члан 15.
Скупштина општине:
-стара се о организовању заштите од непогода,
-доноси План заштите од непогода,
-утврђује организацију и спровођење заштите од непогода,
-прати и усмерава остваривање заштите од непогода,
-разматра извештај штаба о мобилизацији и учешћу грађана и правних лица, радних јединица, органа и органа општине и материјалних
средстава, која по закону имају обавезу да учествују у заштити од непогода,
-разматрају висину штета од непогода и извештаје о штетама и доставља захтев Влади Републике Србије за пружање помоћи.
Члан 16.
Председник општине
-стара се о спровођењу Закона и других прописа у области заштите од непогода,
-усмерава и усклађује рад органа и управе Општине у планирању,организовању и спровођењу мера за заштиту од непогода,
-руководи заштитом од непогода у оквиру права и дужности Општине и наређује мере утврђене законом, прописима донетим на основу
закона, овом Одлуком и Планом заштите од непогода Општине,
-наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја и стара се о смештају и збрињавању евакуисаног
становништва и материјалних добара,
-стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара за заштиту од непогода.
-одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране грађана и радних јединица које учествују у заштити од непогода.
-одлучује о увођењу дежурства правним лицима и органима и службама Општине ради заштите од непогода,
-даје сагласност надлежној општинској служби за закључивање Уговора за израду студија и анализа које су од интереса за заштиту од
непогода,
-утврђује штете од непогода и о томе подноси Извештај скупштини Општине,
-закључује уговоре са суседним и другим општинама о евакуацији грађана,
-одлучује о накнадама грађанима и правним лицима која су претрпела штету од непогода,
-разматра и одлучује о другим питањима из области заштите од непогода из оквира права и дужности Општине у овој области.
Члан 17.
Председник Општине може, на предлог општинског штаба за заштиту од елементарних непогода, да нареди општу или делимичну
мобилизацију и учешће грађана, радних јединица, органа Општине и правних лица уколико прети или је настала непогода која угрожава или
је угрозила животе и здравље људи, или материјалних добара у већем обиму на територији општине.
Актом о наређивању мобилизације одређују се и мере за смештај, исхрану и обезбеђивање других потреба мобилисаних грађана из
предходног става овог члана.
Председник Општине на првој наредној седници Скупштине општине подноси скупштитни Извештај о мерама предузетим из става 1 и 2 овог
члана.
Члан 18.
Општински органи локалне самоуправе у заштити од непогоде, сваки у оквиру своје надлежности:
-прати стање у вези са заштитом од непогоде и предлажу предузимање мера за заштиту од непогода,
-израђују поједине делове плана заштите од непогода и старају се о ажурирању тог плана,
-врше надзор над спровођењем ове Одлуке, Плана и мера заштите од непогоде,
-предлажу израду студија и анализа значајних за заштиту од непогода и закључују уговоре о њиховој изради, уз предходну сагласност
Председника Општине,
Поред послова из става 1 овог члана, поједини органи локалне самоуправе обављају и то:
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-Орган надлежан за послове опште управе-управне и друге послове у вези са организовањем и извршењем мобилизације за заштиту од
непогода,организовање и спровођење евакуације,организовањем радних јединица, организовањем надзора, утврђивање обавеза грађана и
правних лица за давање МТС за потребе заштите од непогода.
Орган надлежан за послове грађевинске инспекције-послове у вези са утврђивањем и проценом штете од непогода на грађевинским
објектима,
-Орган надлежан за послове привреде-послове у вези са утврђивањем и проценом штета у пољопривреди, шумарству и на опреми и
средствима привредних и других организација.
-Орган локалне самоуправе надлежан за комуналне послове-послови у вези са организацијом комуналних услуга на угроженом подручју.
-Орган локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја-послове у вези са организацијом превоза снага и средстава за заштиту од
непогода, саобраћајно обезбеђење, евакуације и мобилизације,
-Орган локалне самоуправе надлежан за послове информисања-послове у вези са организовањем информисања о непогодама,њиховим
последицама и о мерама за заштиту од непогода,
-Орган локалне самоуправе надлежан за послове робних резерви-послови у вези са обезбеђењем и организовањем расподеле хране,
лекова и других потреба за збрињавање становништва и снабдевање ангажованих радних јединица и гражана у заштити од непогода.
7. ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД НЕПОГОДА
Члан 19.
Средства за заштиту од непогода обезбеђују се у буџету Општине из:
-средства која Република Србија обезбеди Општини као помоћ за отклањање последица
елементарних непогода,
-средства помоћи и донација,
-из других средстава у складу са законом.
Средства из овог члана могу се користити за:
-спровођење превентивних мера заштите од непогода,
-спровођење мера заштите у случају непосредне опасности од непогоде,
-за спровођење мера заштите када настипи непогода,
-за спровођење мера за ублажавање и отклањање непосредних последица од непогода,
-за трошкове ангажовања органа и управе општине и трошкова у вези са мерама које они нареде ради заштите од непогода, као и за опремање
радних јединица које образује Општина.
8.КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Казнене одредбе за неизвршавање обавеза у области заштите од елементарних и других непогода од стране грађана, правних лица и
предузетника прописане су Законом о одбрани РС (“Службени гласник РС” бр 116/07).
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 500.000 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако не изради посебан План којим
обезбеђује извршавање својих обевеза у случају елементарних и других већих непогода у миру и надлежном органу Општине Ариље не
достави податке значајне за израду Општинског плана заштите од непогода (чл.82.ст.2)Закона о одбрани Републике Србије.
9..ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
План заштите од непогода општине Ариље донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 23.
Месне заједнице ће у својим актима предвидети мере заштите од елементарних непогода и носиоце планских активности у року од три
месеца од ступања на снагу ове Одлуке, и израдити своје Планове у року од три месеца од дана достављања извода из општинског плана
заштите од непогода,
Члан 24.
Правна лица донеће, односно ускладиће, свој План заштите од непогода у року од три месеца од дана достављања извода из Општинског
плана заштите од непогода.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у“Службеном Гласнику Општине Ариље”.
ОПШТИНА АРИЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
-01 број 020-41-09, 26. Мај 2009.године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Др. МОМО ПЛАЗИНЧИЋ, с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ЧЛАНОВИМА ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПРАВЉАЊЕ КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
РЕД.
БР.
1.
2.

НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА
КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗАМЕНИК К-та ОПШТИНСКОГ ШТАБА

3.
4.

ЗАМЕНИК К-та ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ПОМОЋНИК К-та ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И
МЗ

5.

ПОМОЋНИК К-та ЗА КООРДИНАЦИЈУ СА
МУП-ом и МО
ПОМОЋНИК К-та ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

6.
7.

ПОМОЋНИК К-та ЗА ЗАШТИТУ ОД
ЗЕМЉОТРЕСА, ПОПЛАВА, СУШЕ,
КЛИЗИШТА И СНЕЖНИХ НАНОСА

8.

11.

ПОМОЋНИК К-та ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
И ЕКСПЛОЗИЈА
ПОМОЋНИК К-та ЗА МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
И ЗАШТИТУ ОД ЕПИДЕМИЈА
ПОМОЋНИК К-та ЗА ЗАШТИТУ ОД БИЉНИХ
И СТОЧНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
ПОМОЋНИК К-та ЗА ПРИВАТНИ СЕКТОР

12.

ПОМОЋНИК К-та ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

13.

ПРЕДСТАВНИ ЦРВЕНОГ КРСТА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
ПРЕДСТАВНИК НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА И
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
ПРЕДСТАВНИЦИ МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ

9.
10.

14.
15.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАДНО
МЕСТО
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СО
-НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
-ОПШ.ПРАВОБРАНИЛАЦ
К-дир СМ
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ЗА ВС
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА
БЕЗБЕДН.
РАДНИК ОПШ.УПРАВЕ
ДИРЕКТОР ЈКП ЗЕЛЕН
ДИРЕКТОР ЈКП РЗАВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ
К-дир ВЈ

СНЕЖАНА ЈОЈИЋ
МИШО МАТОВИЋ
ЉУБО ЛАЗОВИЋ
ВУКИЋ МИЛИВОЈЕВИЋ
РАДЕ МАРКОВИЋ

ДИРЕКТОР ДЗ АРИЉЕ

Др.БОЖО ПЕТРОВИЋ

ДИРЕКТОР ВС АРИЉЕ
ИНСПЕКТОРИ
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ВЛАСНИК РАДИО АРИЉА
ВЛАСНИК ТВ КЛИК

16.

ПРЕДСТАВНИЦИ ЈКП, ОСИГУРАВАЈУЋИХ
КУЋА И ФИН.ОРГАНИЗАЦИЈА

17.
18.
19.

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДБОРНИЦИ СО АРИЉЕ
ПРЕДСЕДНИЦИ МЗ

ДИРЕКТОР СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ДИРЕКТОРИ
ОСНОВНИХ
ШКОЛА
ДИРЕКТОР ВРТИЋА
ДИРЕКТОР ЕПС-А-АРИЉЕ
СРБИЈАШУМЕ-АРИЉЕ
ДИРЕКТОРИ БАНАКА И

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Др.МИРЈАНА АВАКУМОВИЋ
Др.СВЕТО ПЕТРОВИЋ
Др.МОМО ПЛАЗИНЧИЋ
БИЉАНА АЋИМОВИЋ
МИЛКА ЧВОРОВИЋ
БОРЕ ПЕРИШИЋ
ДРАГАНА МИЛИЋ
ВЛАДЕ ИСАИЛОВИЋ

МИЛОМОР ЗИМОЊИЋ
ВЕЉО ЦВЕТИЋ
БРАНКО ЈЕРКОВИЋ
МИШО ОСТОЈИЋ
МИЛИЦА ЋОСОВИЋ
ВУКАНА САВОВИЋ
НЕЛА БОЖИЋ
РАНКО ДАВИДОВИЋ
БОЖО СТОЈИЋ
СНЕЖА ШПЕХАР

НАПОМЕНА: ОВО ЈЕ НАЈШИРИ САСТАВ ОПШТИНСКОГ ШТАБА (ВЕЛИЧИНА ШТАБА ЋЕ ЗАВИСИТИ ОД КОНКРЕТНЕ ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ПРЕМА ПРОЦЕНИ СИТУАЦИЈЕ ЧЛАНОВИ ЋЕ БИТИ ПОЗИВАНИ).
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Др.МИРЈАНА АВАКУМОВИЋ

14.
На основу члана 40. Закона о заштити од елементарних и других већих непогода
“Службени гласник СРС”,број 20/77, 24/85, 27/85, 6/89 и 52/89 и “Службени гласник РС”, број 53/93, 67/93 и 48/94),члана 30 Закона о водама
(„Службени гласник РС“ бр.67/93 и 54/96) , члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 39. Статута
Општине Ариље (“Службени гласник општине Ариље” бр 6/2008),
Скупштина Општине Ариље на седници од 26.05 2009.године, усвојила је
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ АРИЉЕ
1. ОПШТИ ДЕО
1.1.Правни основ и потреба доношења плана заштите од поплава
Правни основ за доношење Плана за заштиту од поплава, садржан је у одредби члана 30. Став 2. Закона о водама ( „Сл. Гласник РС, бр.
46/91, 53793, 6793 и 54/96 ).
Општина је обавезна да изради потребна планска документа за своју територију и да иста спроведе у дело, јер је овај план основна
подлога за пројекте у области заштите од поплава пре свега од бујичастих поплава.
Класична одбрана од бујичастих поплава је могућа једино путем изградње објеката за уређење бујичних токова. С обзиром да је тај
систем веома скуп и захтева дуг временски перио за реализацију, до изградwе система сталне заштите примеwује се метод активне заштите у
реалном времену. Проблем одбране од бујичних поплава на водотоцима ван система редовне одбране у прошлости је решаван на начин који је
одбрану претварао у уклаwаwе последица поплаве.
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План има задатак да у постојећу организацију одбране унесе правовремене узбуне и активне одбране примерене проблему, као и да
дефинише све величине и услове потребне за активну одбрану од бујичних поплава.
Оперативним планом се утврђују и прописују обавезе о организовању и спровођењу одбране од бујичастих поплава. За успешно
спровођење одбране од поплава Планом мора бити предвиђено ангажовање стручњака специјализованих организација и јавних и приватних
предузећа.
Посебно ће бити обрађена тема „Пролом бране“ у смислу студије, која ће бити саставни део овог Плана.
2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ АРИЉЕ
1.Основне карактеристике Општине Ариље
Општина Ариље налази се у Западној Србији, припада Златиборском округу (слика 1) и обухвата 22 насеља са укупном површином од 349 км2.

Слика 1. Положај Општине Ариље
Општина Ариље има 22 насеља која су у циљу правилног организовања, уређења и развоја подељени у три макрозоне.
Брдско-планинска зона са селима разбијеног типа у западном делу Општине (Радобуђа, Гривска, Северово, Крушчица, Радошево, Висока,
Бјелуша, Бреково и Добраче). Ова зона представља претежно пољопривредно подручје у коме доминира воћарство (малина), производња
кромпира и сточарство (говедарство). Ово подручје карактерише депопулација и старење становништва.
Зона магистралног пута и реке Моравице са селима која су линеарно распоређена уз магистрални пут и долину реке Моравице у југоисточном
делу општине (Драгојевац, Миросаљци,Трешњевица, Ступчевићи, Латвица и Богојевићи). У овој зони се налазе економски снажнија сеоска
насеља са већ зачетим функцијама центара и тенденцијом згушњавања. Доминира воћарство (малина, јабука) и значајан број мањих погона за
прераду воћа, прераду дрвета, као и из текстилног сектора.
Зона насеља Ариље са приградским сеоским насељима (Поглед, Вигоште, Церова, Вране, Грдовићи и Вирово – слика 3), у којима је претежно
развијен секундарни и терцијарни сектор делатности, и Ариљем као доминантним центром развоја.

Слика 3. Ариље са околином

-

На основу усвојених макрозона Општине Ариље, извршена је подела насеља (Табела 2.):
градско насеље - Ариље,
мешовита насеља која обухватају приградска насеља уз Ариље, као и будући макроцентри Ступчевићи и Трешњевица,
а сва остала насеља - третираће се као сеоска.
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Табела 2: Подела насеља
Број становника
Редни
број

Назив насеља

1981.

1991.

Индекс
2002.

1981.1991.

1991.
2002.

121,9

111,0

ГРAДСКО НAСЕЉЕ
1.

АРИЉЕ

4.982

6.074

6.744

МЕШОВИТА НАСЕЉА
2.

ВИГОШТЕ

610

970

1.034

159,0

106,6

3.

ПОГЛЕД

449

588

627

131,0

106,6

4.

ГРДОВИЋИ

307

445

471

145,0

105,8

5.

ВРАНЕ

593

748

775

126,1

103,6

6.

ЦЕРОВА

950

1.087

1.151

114,4

105,9

7.

СТУПЧЕВИЋИ

927

957

952

103,2

99,5

8.

ТРЕШЊЕВИЦА

1.037

991

920

95,6

92,8

СЕОСКА НАСЕЉА
9.

ВИРОВО

679

615

586

90,6

95,3

10.

БЈЕЛУША

828

656

565

79,2

86,1

11.

БОГОЈЕВИЋИ

682

675

629

99,0

93,2

12.

БРЕКОВО

992

829

671

83,6

80,9

13.

ВИСОКА

848

622

474

73,3

76,2

14.

ГРИВСКА

573

454

357

79,2

78,6

15.

ДОБРАЧЕ

1.293

1.020

821

78,9

80,5

16.

390

356

312

91,3

87,6

17.

ДРАГОЈЕВАЦ
КРУШЧИЦА

839

608

474

72,5

78,0

18.

ЛАТВИЦА

495

364

323

73,5

88,7

19.

МИРОСАЉЦИ

1.022

896

847

87,7

94,5

20.

531

474

387

89,3

81,6

21.

РАДОБУЂА
РАДОШЕВО

590

503

370

85,3

73,6

22.

СЕВЕРОВО

494

403

294

81,6

73,0

20.111

20.335

19.784

УКУПНО:

Две највеће реке на територији општине су Рзав и Моравица. На Рзаву је изграђена брана и систем за водоснабдевање који пијаћом водом
снабдева пет општина.(пролом бране и последице по становништво и низводна насеља). Што се тиче Моравице, могућа су изливања, али у мањем
обиму и то у случају дуготрајних киша (рано пролеће и почетак јесени).
Регионални водоводни систем „Рзав“ – Овај систем сада опслужује водом становништво и привреду насеља у општинама Ариље, Пожега, Лучани,
Чачак и Горњи Милановац, и то из захвата из живог тока реке Рзав на постојећој прегради „Шевељ“ (привремени захват – слика 2), а пречишћава
на ПППВ „Ариље“ на локацији „Клик“ капацитета 1200 л/с.

Слика 2. Захват на прегради „Шевељ“
Водоводни систем „Рзав“ је базиран на коришћењу акумулисаних вода ове реке. Због несинхронизоване изградње акумулације и осталог дела
овог водоводног система, вода се до сада привремено захвата из живог тока реке са бујичне преграде „Шевељ“ (слика 2).
Разуме се да и развој регионалних система има неповољне стране, а то су велика почетна улагања, одређена рањивост у ратним условима, а
захтевају и врло организоване и стручне кадрове за управљање истим.
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2. Врсте, интензитет и учинци деловања ванредних ситуација
По питању изворишта вода и водопривредне инфраструктуре, подручје општине Ариље припада западно-моравско-рзавском регионалном
систему за снабдевање становништва водом.
Организовано водоснабдевање врши се за насеље Ариље и 12 околних месних заједница (Вране, Поглед, Вигоште, Миросаљци, Трешњевица,
Ступчевићи, Латвица, Богојевићи, Церова, Драгојевац, Грдовићи, Вирово), које су у непосредној близини града. Овим системом обухваћено је >
50% насеља Општине Ариље.
Остала насељена места немају организовано водоснабдевање санитарно исправном водом за пиће, већ проблем водоснабдевања свако
домаћинство решава индивидуално из бунара или мањих локалних изворишта. За бунаре односно локална изворишта није успостављена никаква
санитарна заштита, а не спроводи се ни процес дезинфекције хлором, тако да осим проблема недовољних количина воде за потребе домаћинстава,
још израженији проблем је квалитет воде коју становништво користи као воду за пиће.
Канализациони систем општине Ариље је слабо развијен у зони насеља Ариље и зони магистралног пута и реке Моравице, док у насељима
брдско-планинске зоне не постоји.
Поједини делови приградских насеља имају засебне колекторе, тако да у градску канализациону мрежу са збирним колектором нису укључени
сви делови система. У овом колектору се сакупља око 70% отпадних вода из канализационе мреже и оне се без претходног третмана испуштају у
Моравицу. Преосталих 30% отпадних вода се из канализационих одвода без претходног третмана директно испушта у Велики Рзав или
Моравицу. Градска канализациона мрежа је општег система за индустријске, фекалне и атмосферске отпадне воде и састоји се из колектора
великих пречника Ø 1000, мин Ø 400.
На осталим подручјима Општине не постоје ни организовани системи за сакупљање и одвођење отпадних вода, као ни системи за пречишћавање
отпадних вода, већ се употребљене воде испуштају у неадекватно изведене септичке јаме, напуштене копане бунаре, околне водотокове или
једноставно на околни терен.
Имајући све ово у виду као и одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Р Србије“, број 47/03), Општина Ариље је у току 2005.
године урадила Генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Ариље, а сада је приступила изради
Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Ариље у оквиру кога ће се извршити идентификација садашњег стања водоснабдевања,
урадити све неопходне анализе потреба за водом становништва и других потрошача, извршити идентификацију постојећих и потенцијалних
изворишта у складу са расположивим подацима. Уважавајући решења регионалних водовода усвојених у Водопривредној Основи Републике
Србије, као основног дугорочног плана за одржавање и развој водног режима на територији Србије, даће се предлог техничког решења који
представља основу за сва даља решавања проблема водоснабдевања на територији општине Ариље са посебном анализом постојеће разводне
мреже у самом насељу Ариље.
1.2. Осврт на досадашњу урађену документацију
Проблем водоснабдевања насеља Ариља, био је предмет обраде у великом броју техничке документације.
Изворишта која су третирана за водоснабдевање Ариља до изградње привременог водозахвата „Шевељ“ на Рзаву била су:
врело „Клокоч“ (~ 5-6,5 л/с)
врело „Латвица“ (~ 10 л/с)
бунари у приобаљу Моравице (локација Косова ~ 35 л/с).
Основни концепт водоснабдевања Ариља базиран је на прикључењу за регионални водоводни систем „Рзав“. Решење система „Рзав“ урађено је
1987. године, без одвојка за Ариље. Допуна система „Рзав“ на делу ПППВ „Клик“ 1989. године урађена је са одвојком за Ариље. Расположива
количина воде из система, омогућила је да поред водоснабдевања Ариља буду укључени и већи број других насеља. У том циљу је Институт за
водопривреду „Јарослав Черни“ урадио пројекат 1993. године, који представља и данас основ јединственог водоводног система насеља Ариља и
12 приградских месних заједница: Вирово, Вране, Церово, Поглед, Вигоште, Латвица, Богојевићи, Миросаљци, Ступчевићи, Драгојевац,
Трешњевица и Грдовићи.
1.3. Изворишта
На територији општине Ариље налази се велики број извора, од којих је регистровано и картирано око 40 извора. По бројности извора посебно је
интересантно подручје Северова и Крушчице, чија је база изграђена од дијабаз-рожначке формације. Значајни извори по количини воде из зоне
контакта су Велика и Мала бања у Клисури, извори мање издашности дуж пута Ариље - Ивањица и извори у подножју планине Малич.
Зона санитарне заштите
Одређивање зона санитарне заштите
У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и од других штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену
исправност воде за пиће и издашност изворишта одређују се зоне и појасеви санитарне заштите и то:
1.Зона непосредне санитарне заштите (зона строгог надзора)
2. Ужа зона санитарне заштите (зона ограничења),
3. Шира зона санитарне заштите (зона надзора).
Зону санитарне заштите изворишта чине површинска и подповршинска област слива и одређује се проценом утицаја насталих услед активности
на сливу и зависи од хидрогеолошких катактеристика слива, врсте изворишта и његовог окружења, количине воде која се захвата из изворишта и
других чинилаца који утичу на издашност изворишта и природни састав воде на изворишту.
3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Скупштина општина Ариље у смислу превентивног деловања у одбрани од бујичастих поплава које могу задесети територију општине
дужна је да:
Изради и усвоји Процену угрожености од поплава територије општине
Изради и усвоји Оперативни план одбране од поплава
Индетификује критичне локалитете
Индетификује потенцијално угрожена подручја
Изради дугорочне, средњорочне и годишње програме за:____________________
-Обезбеди финансијска средства за остваривање планова и програма.
-Обезбеди одржавање канализационе мреже као и канализационе опреме у функционалном и исправном стању.
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Становништво Ариља, власници и корисници државних, друштвених и других објеката и земљишта у граду дужни су да:
Редовно одржавају канале, пропусте и друге објекте који служе за одвођење сувишних атмосферских вода испред својих
стамбених објеката, зграда, службених просторија и дворишта.
Кад је у питању одржавање водоводних система, може се констатовати, да се том врло значајном комуналном проблему нажалост не поклања
довољна пажња. Ово је ситуација и код градских насеља, а о сеоским да се и не говори. Најчешће се сеоски водоводи уопште и не одржавају,
какав је случај и садашњим водоводом на подручју Општине Ариље. Такво стање је не допустиво ако се има намера да се има уредно
водоснабдевање становништва по количини и квалитету воде.
Код обраде ове проблематике користићемо препоруке дате од Привредне Коморе Србије, Удружење за водопривреду, које је издало Правилник о
одржавању Водоводне мреже. Добро одржавање оводоводне мреже подразумева многе активности на плану обезбеђења уредне и непрекидне
испоруке воде, и то са сталним режимом снабдевања (одређени притисак и гарантовани квалитет воде).
Да би се остварили ови принципи треба настојати:
•
•

Да се цевоводи са одговарајућим арматурама, објектима, уређајима и кућним прикључцима, стално одржавају у исправном стању, што
се може остварити путем редовне контроле и извођења потребних радова у оквиру редовног и инвестиционог одржавања.
Да се на време предузму све потребне мере око замене одређених цевовода или делова мреже.

•

Да се редовно испитује и анализира рад целокупне водоводне мреже, ради одржавања оптималног режима, и да се правовремено
предузимају неопходни радови на даљем побољшању постојећег режима.

•

Да се брзо и организовано ради на отклањању насталих кварова

Да би се бројни послови на одржавању оводоводног система успешно и на време обавили, редовно се примењује једна од најрационалних мера .
планирање. Сврха планирања је да се превентивно и програмирано одржавају сви делови водоводног система у складу са реалним потребама и
могућностима у техно-економском смислу
Независно од тога којој организационој јединици формално припадају, треба настојати да се за потребе уредног одржавања водоводне мреже
обезбеде следећи алати, механизација и транспортна средства.
ОПРЕМА

ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА

Механизација
Ровокопач
Багер гусеничар
Утоваривач
Дизалица
Вучни трактор
Компресор
Агрегат < 10кW
Пумпа већа
Пумпа мања

1 комад/ 50 км мреже
1 комад/ 200 км мреже
1 комад/ 300 км мреже
1 комад/ 300 км мреже
1 комад/ 300 км мреже
1 комад/ 60 км мреже
1 комад/ 100 км мреже
1 комад/ 40 км мреже
1 комад/ 10 км мреже

Остала опрема
Мерни ауто
Корелатори
Апарат за испитивање кварова
Апарат за тражење положаја цеви
Регистратор притиска
Стабилна радио-станица
Покретна радио станица
Токи-воки

1 комад/ цела мрежа
2 комада/ цела мрежа
1 комплет по испитивачу
1 комплет по испитивачу
1 комад/ црпна станица
1 комад/ црпна станица
1 комад/ теренско возило
1 комад/ бригади

Транспортна средства
Теретно возило
Полутеретно возило
Лако возило (путничко)

1 комад/ 300 км
1 комад/ 60 км
1 комад/ 60 км

ЗАКЉУЧЦИ:
На основу Процене угрожености и повредивости територије општине Ариље можемо закључити следеће.
1.

На територији општине Ариље постоји стална и реална опасност да у јесењим а нарочито у пролећним месецима, када услед
наглог отапања великих количина снега дође до бујичних поплава скоро на свим водотоцима;

2.

Највећа угроженост од поплаве, где се очекују и највеће штете су приградска насеља под малињацима и пољопривредним
културама у горњем току реке Моравице.

3.

На градском подручју велики проблем би представљао и пролом бране (преграде) Шевељ- којим би за врло кратко време било
поплављено и животно угрожено становништво самог Ариља и већег броја индустријских објеката (посебан елеборат –пролом
бране)
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4. СТЕПЕНИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
У односу на опасност од поплава утврђена су три степена и то:
-Редовна одбрана од поплавних вода,
настаје када сувишне воде почињу интезивно да теку водотоцима ( реке, потоци) и траје све док се редовним коришћењем корита водотока
сувишне воде могу одвести до свог ушћа а да се не излију ван корита.
-Ванредна одбрана од поплавних вода,
настаје када изграђеним системима за одводњавање ( корита река и потока, атмосферска канализација) није могуће у задовољавајућем (
одређеном) року одвести поплавне воде из насеља и са пољопривредног земљишта и због тога долази до изливања воде из река и потока са
опаснођћу изазивања поплаве и настајање штете на објектима и пољопривредном земљишту.
-Ванредно стање,
настаје када није могуће са људством, средствима и мерама предвиђеним плановима за одбрану од поплава отклонити опасност од настајања
поплаве ширих размера и већих материјалних штета. Неопходно је ангажовање већег броја радне снаге и механизације, ради предузимања већих
радова (просецања, ископи, ангажовање црпних агрегата, санирање негативних појава на обалама и коритима водотока које могу довести до
поплава).Уколико се општина са својим расположивим ресурсима не може одбранити може се за помоћ обратити суседним општинама,Округу и
Републици као и Војсци Србије.
5. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА
Одбраном од поплава на територији општине Ариље руководи општински руководилац за одбрану од поплава, који има свог помоћника.
Помоћник има два повереника( за реку Моравицу и реку Рзав.) Одбрана се спроводи на основу овог Плана .
Општинског руководиоца за одбрану од поплава, помоћника и повериоце именује Скупштина општине.
Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
-координира рад са помоћником,
-прикупља информације са угроженог подручја, анализира их и обавештава Председника општине и друге надлежне органе( Одељење
за привреду, одељење за комуналне послове, канцеларију за ванредне ситуације и по потреби и друге субјекте).
-издаје наредбе о предузимању мера за спречавање поплаве, које се односе, пре свега на ангажовање радне снаге, механизације, опреме,
материјала и друго,
-предлаже увођење степена одбране од поплаве укључујући и ванредно стање.
Помоћник општинског руководиоца одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
-обезбеђује ажурирање техничке документације о градској фекалној и атмосферској канализацији и стара се о одржавању канализације
у исправном стању у сарадњи са предузећем „Зелен“-ариље
-врши непосредни увид на угроженом подрзчју, издаје налоге и организује све хитне радове на канализационој мрежи, улицама, рекама
и потоцима.
-спроводи наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информише га о стању на терену и предлаже предузимање радова и
мера који изискују материјалне трошкове.
-води евиденције о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима,
-подноси извештај општинском руководиоцу у току одбране а по завршетку одбране коначан Извештај.
-Повереници помоћника општинског руководиоца одбране од поплава врше нарочито следеће послове.
-врше непосредсн увид на свом терену
-предлажу спровођење радова и мера на свом терену
-организују и руководе хитним радовима на свом терену
-извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији, материјалу и
др.
6. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Ангажовање радне снаге,механизације, опреме и материјала врши се на основу закона о заштити од елементарних и других већих
непогода, планова општинског штаба цивилне заштите, Плана мобилизације и других планова и наредби Скупштине општине и наредби
општинског руководиоца одбране од поплава .
У почетном стадијуму проглашења ванредне одбране од поплава од унутрашњих поплавних вода на градском подручју потребно је да
општинас Ариље има утврђену оперативну групу, као почетни минимум којом руководи помоћник општинског руководиоца за одбрану од
поплава преко својих повереника.
Оперативна група се састоји од комуналних радника ЈП „Зелен“-Ариље са припадајућим алатом и материјалом за прву интервевенцију.
Даљим праћењем угрожености од поплаве ангажоваће се и мобилисати нове оперативне групе и механизација предузећа са територије
општине Ариље а која у склопу своје редовне делатности баве радовима који ће се управо и обављати у заштити и одбрани од поплава.
7. ФИНАНСИРАЊЕ
-Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од поплава Општине Ариље , обезбеђује Скупштина
општине.
Финансијска средства за покривање трошкова за време ванредног стања, обезбеђује општина из средстава намњењних за спречавање и
отклањање последица од елементарних непогода и упућује захтев за покривање штете надлежној Републичкој комисији за покривање штета од
елементарних непогода.
ОПШТИНА АРИЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
-01 број 325-8/09, 26. мај 2009.године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Др. МОМО ПЛАЗИНЧИЋ,с.р.
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15.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00,
25/02 И 107/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље на седници одржаној 26. 5. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу" Ариље
I
Именује се Вукић Миливојевић, дипломирани економиста, из Ариља, за директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу"Ариље.
II
Мандат именованом траје 4 године.
III
Решење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-57/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

16.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на предлог Општинског одбора Нова Србија, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Комисије за привреду
I
Разрешавају се дужности члана Комисије за привреду:
Раде Ковачевић,
Ацо Милосављевић.
-

II
Именују се чланове Комисије за привреду:
Иван Дамљановић,
Гвозден Ружичић.
III
Чланови Комисије за привреду из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована Решењем
Скупштине општине Ариље 01 број 112-60/08, од 21. 8. 2008. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-64/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

17.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на предлог Општинског одбора Нова Србија, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Комисије за безбедност
I
Разрешава се Мирко Јеверица дужности члана Комисије за безбедност.
II
Именује се Перо Тодоровић за члана Комисије за безбедност.
III
Члану Комисије за безбедност из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована Решењем
Скупштине општине Ариље 01 број 112-61/08, од 21. 8. 2008. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-65/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.
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18.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на предлог Општинског одбора Нове Србије, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Комисије за спорт
I
Разрешава се Видосав Ћосић дужности члана Комисије за спорт.
II
Именују се Горан Иванишевић за члана Комисије за спорт:
III
Члановима Комисије за спорт из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована Решењем Скупштине
општине Ариље 01 број 112-62/08, од 21. 8. 2008. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-66/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

19.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на предлог Општинског одбора Нова Србија, на седници одржаној 26. 5. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Комисије
за очување животне средине
I
Разрешава се Ангелина Милосављевић дужности члана Комисије за очување животне средине.
II
Именује се Мица Коковић за члана Комисије за очување животне средине.
III
Члану Комисије за очување животне средине из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована
Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-54/08, од 21. 8. 2008. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-67/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.

20.
На основу члана 46. и члана 47. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 26. 5. 2009, године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Јовану Обрадовићу из Ариља, са изборне листе Нова Србија – др Слободанка Младеновић, престаје мандат
одборника у Скупштини општине Ариље, подношењем писане оставке, коју је у његово име и на основу његовог овлашћења поднео подносилац
изборне листе Нова Србија.
II
Ово решење ће се објавиће у «Службеном гласнику општине Ариље».
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Образложење
Подносилац изборне листе Нова Србија – др Слободанка Младеновић поднео је председнику Скупштине општине Ариље дана 8. 5.
2009. године оверену писану оставку одборника Јована Обрадовића у његово име и на основу његовог овлашћења, датог подносиоцу изборне
листе.
Одлучујући о оставци Скупштина општине Ариље утврдила је следеће:
Јовану Обрадовићу из Ариља, који је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 11. 5. 2008. године са
изборне листе Нова Србија – др Слободанка Младеновић, почео је тећи одборнички мандат потврђивањем мандата решењем Скупштине општине
Ариље 01 број 020-35/08 дана 3. јула 2008. године.
Оставка са овлашћењем одборника Јована Обрадовића да подносилац изборне листе може у његово име предати оставку оверена је код
Општинске управе општине Ариље Ов бр. 035-1/1361-01 дана 23. 5. 2008. године.
Потписи на Уговору, којим су регулисани међусобни односи између подносиоца изборне листе и кандидата за одборника, оверени су
код Општинске управе општине Ариље Ов. бр. 035-1/1362-01 дана 23. 5. 2008. године.
Комисија за административна питања је, сходно својој надлежности из члана 49. Пословника Скупштине општине Ариље на седници
одржаној дана 15. маја 2009. године, извршила увид у напред наведену документацију и утврдила да су, сходно члану 46. и 47. Закона о локалним
изборима, испуњени услови да престане мандат одборника Јована Обрадовића, са изборне листе Нова Србија – др Слободанка Младеновић, те је у
том смислу доставила Скупштини општине предлог број 112-59/09, од 15. 5. 2009. године.
Према члану 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран,
подношењем оставке.
Према члану 47. истог Закона подносилац изборне листе и кандидат за одборника, односно одборник могу закључити уговор којим ће
регулисати међусобне односе и предвидети право подносиоца изборне листе, да у име одборника, поднесе оставку на функцију одборника у
Скупштини јединице локалне самоуправе. На основу тог уговора подносилац изборне листе стиче право да слободно располаже мандатом
одборника са којим је закључио уговор, и то тако што самостално одлучује да ли ће реализовати овлашћење које је добио и одређује време када ће
то учинити.
Правном оценом утврђеног чињеничног стања, те уважавајући предлог Комисије за административна питања, Скупштина општине
одлучује као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Окружном суду Ужице у року од 48 сати од дана доношења решења, а подноси
се преко Скупштине општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-59/09, 26. 5. 2009. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић, с.р.
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