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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 18. 3. 2010. године разматрала је
Информацију о току актуелне проблематике у малинарству са освртом на цену рода 2009. године и ј е д н о г л а с н о, донела следеће
ЗАКЉУЧ КЕ
I
Скупштина општине Ариље подржава даљи наставак разговора између Уније произвођача јагодастог воћа «Виламет» и представника
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства трговине и услуга, као и одржавање састанка, договореног у Ваљеву,
још за 15. септембар 2009. године.
II
Апелује се на предузећа која врше откуп малине, да до краја марта изврше коначан обрачун малине рода 2009. године и изађу са ставом
да ли има или нема доплате, те да се тако заврши фискална 2009. година.

-

III
Препоручујемо да убудуће однос између произвођача и откупљивача (хладњача) буде кооперантски, са што је могуће више унапред
договорених партнерских правила сваког предузећа са својим произвођачима.
У том смислу препоручује се произвођачима и хладњачама:
да закључе уговоре којим ће ближе регулисати своје међусобне партнерске односе
да уложе напоре за постизање што бољег квалитета производа укључиво и класирање
IV
Предлаже се Унији произвођача јагодастог воћа «Виламет» да се обрате Скупштини општине са образложеним захтевом за средства
потребна за рад Удружења, јер се буџетска средства распоређују према образложеним писменим захтевима, што је чињено и претходних година.
V
Скупштина општине и даље стоји иза свих својих закључних препорука донетих до сада, свесна своје улоге у којој нема надлежност да
директно учествује у решавању ових питања.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020-15/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

2.
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009), 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 18.03.2010. год. донела је
ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 6. Посебног дела Одлуке о буџету општине Ариље за 2010. годину, у приходном делу, табела: ОСТАЛА ПРИМАЊА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА, позицијa 20.1. мења се и гласи: приходи од накнаде за прикључке на воду и учешћа грађана у изградњи водовода,
а износ 1.500.000, замењује се износом 8.100.000.
ОСТАЛА ПРИМАЊА –укупно: износ 35.432.000 замењује се износом 42.032.000.
ПРИХОДИ и ПРИМАЊА –укупно: износ 392.432.000 замењује се износом 399.032.000.
У расходном делу, у разделу 6: Комунална област, глава 1: ЈП Дирекција за изградњу, функција 630: водоснабдевање, позиција 176,
економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, у колони: издаци из осталих прихода, износ 500.000 замењује се износом: 7.100.000, а
у колони: укупна средства износ 2.300.000 замењује се износом 8.900.000.
Функција 630: укупно: у колони: издаци из осталих прихода: износ 600.000 замењује се износом 7.200.000, a у колони укупна средства износ
2.400.000 замењује се износом 9.000.000;
Глава 1: укупно: у колони издаци из осталих прихода износ 2.740.000 замењује се износом 9.340.000, а у колони укупна средства износ
90.671.000 замењује се износом 97.271.000.
Раздео 6: укупно, у колони издаци из осталих прихода износ 2.740.000 замењује се износом 9.340.000, а у колони укупна средства износ
112.371.000 замењује се износом 118.971.000.
РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА-укупно, у колони издаци из осталих прихода: износ 35.432.000 замењује се износом 42.032.000, а у колони укупна
средства износ 392.432.000 замењује се износом 399.032.000.
Члaн 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 400-258/09, 18.03.2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
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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 18. 3. 2010. године разматрала је Извештај о
стању и перспективама Сектора пољопривреде и руралног развоја у општини Ариље, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о стању и перспективама сектора
пољопривреде и руралног развоја у општини Ариље
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о стању и перспективима сектора пољопривреде и руралног развоја у општини Ариље који су поднели Савет
за пољопривреду општине Ариље, Фонда за развој пољопривреде општине Ариље, Општинска управа општине Ариље, Иновациони центар за
пољопривреду Ариље и Јавно предузеће «Дирекција за изградњу» Ариље.
II
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 320-8/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

4.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 6/08) и члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Ариље («Службени гласник општине Ариље»
бр. 2/09), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 18. 3. 2010. године разматрала је Извештај о раду Фонда за развој пољопривреде за
2009. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Фонда за развој пољопривреде за 2009. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Фонда за развој пољопривреде за 2009. годину који је поднео Управни одбор Фонда за развој
пољопривреде.
II
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 320-9/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

5.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 39. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08) и члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Ариље («Службени
гласник општине Ариље» бр. 2/09), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 18. 3. 2010. године разматрала је Програм рада и
финансијски план Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план
Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину који је донео Управни одбор
Фонда за развој пољопривреде.
II
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 320-7/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

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 18. 3. 2010. године разматрала је Извештај о
раду Општинског већа општине Ариље за период 3. 7. 2008. – 31. 12. 2009. године, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Ариље
за период 3. 7. 2008 – 31. 12. 2009. године
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Ариље за период 3. 7. 2008. – 31. 12. 2009. године.
II
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
01 број 020-2/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
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7.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС» број 62/06 и 41/09), 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), а уз
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број 320-11-891/2010-15 од 17. 3. 2010. године, Скупштина
општине Ариље, на седници одржаној 18.3.2010. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
I.
УВОД
1. Опште о територији, становништву и пољопривреди
Територијална јединица политичке Општине Ариље са земљишним простором од 349 км² (34.900 ха), административно припада
Златиборском округу, а геоморфолошки са надморском висином од 330 до 1.382 м.н.м., брдско-планинском подручију Западне Србије. У том
простору настају или само транзитно егзистирају: р. Моравица, р. Велики Рзав, р. Мали Рзав, р. Пањица, са укупним годишњим протоком од
преко 20.000 м³ воде по становнику (УН норма 6.000 м³/становник). Средња годишња температура је око 11°C, вегетациона 16°C, и просечне
годишње падавине око 700 мм. Сматра се еколошки чистим подручијем семи-хумидне климе, са значајном хидрогеолошком потенцијалношћу
(артерске и субартерске издани) у карстним и неогеним геолоским творевинама.
Броји укупно 19.784 становника у 22 политичке територијалне јединице (Месне заједнице), односно Катастарске општине сврстане у 2
Катастарска среза. Од тога, 1/3 становника (6.744) живи у урбаном делу вароши Ариље, а осталих 66%, у рурарном простору на преко 90%
територије Општине.
У националном дохотку Општине, пољопривреда учествује са 41%, а у извозу, са 66%. Најразвијеније је воћарство, које са традицијом,
квалитетом, приносима, концентрацијом засада и пратећом инфраструктуром у производњи малине, у националним и интернационалним
оквирима, чини Ариље светском престоницом малине. Уз то, последњих година је све развијеније и остало воћарство (нарочито јабука и
шљива), па стога изгледа да локално становништво није више тако заинтресовано за сточарство, по коме је, пре достизања таквог рејтинга Ариља
у производњи малине, било познато.
Ово је нарочито значајно имати у виду код давања-узимања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, чији је највећи део
управо лоциран у геоморфолошки вишем, бившем сточарском делу Општине.
2. Подела земљишног простора према намени коришћења
Земљишни простор територије политичке Оптине Ариље, по намени коришћења чине: -пољопривредни 20.149 ха (57.7%), -шумскопривредни 13.203 (46.3%), -водопривредни 298 ха (3.2%), -остали: (урбани, саобраћајни, електропривредни, и други) 1.250 ха 3.5%, са
тенденцијом непресталног смањивања пољопривредног земљишног простора експанзијом урбис-сола (промена намене у урбани),
предвиђеном изградњом хидроакумулација на Великом и Малом Рзаву (промена намене у водопривредни), као и предвиђеном изградњом
аутопута (промена намене у саобраћајни земљишни простор).
3. Карактеристике пољопривредног земљишног простора
Педолошки је ишаран мозаично са 6 типова углавном плитких, сиромашних земљишта: -смеђим скелетоидним земљиштем на
шкриљцима нижег кристалитета; -смеђе-рудим земљиштем на карбонантним стенама; -алувијалним рецентним земљиштем на флувијалним
седиментима; -псеудоглејним земљиштем; и спорадичном појавом -скелетног и –каменитог земљишта, у вишем делу Општине, на кречњаком
матичном супстрату.
Сва ова земљишта су по профилу често екстремно закишељена (потребна калцизација), местимично тешка (потребне педомелиорације), агрохемијски сиромашна (потребна фосфатизација). Малог су водног капацитета и вододрживе способности, због чега су, без
обзира на семи-хумидни карактер климе, често безводна (потребно наводњавање).
На нагибима су присутни сви облици ерозионог процеса (потребне антиерозионе мере заштите), спорадично су превлажена
„пиштевина“ и одрољена клизиштима (потребна локална дренажа), у подножијима нагиба угрожена су делувијалним (падинским) водама
(ободни канали), у алувијону су изложена инундационим (изливним) водама (потребна регулација водотока). Све то, и могућност загађења
земљишта еномрном употребом минералних ђубрива и пестицида, важно је код израде Плана радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта за 2010 годину (Таб.9).
Пољопривредни земљишни простор по катастарским културама
Међу катастарским културама, доминирају њиве (33.6%) 6.770 ха. Затим долазе пашњаци (28.2%) 5.682 ха, ливаде (21.3%) 4.295 ха,
воћњаци (16.9%) 3.400 ха, забарено земљиште 0.43 ха (<0.001%) (Таб. 3.).
Све то укупно чини 20.149 ха површине плодног земљишта којој треба додати још 470 ха природно и вештачки створеног неплодног
земљишта, са једном веома битном напоменом: -питање је колико номиновано стање ''катастарских култура'' одговара фактичком стању на самом
терену, односно, нису ли многа пољопривредна земљишта „без знања катастра“ већ пременила име катастарске културе.
Пољопривредни земљишни простор по катастарским класама
У структури катастарске поделе пољопривредног земљишног простора, критеријумом вредновања производне способности
''катастарска класа I-VIII'' (у недостатку објективнијег „бонитетна класа“), свега 31,3% (6.317 ха) пољопривредног земљишног простора припада
катастарским класама од I-V, 27.6% или 5.563 ха класи VI, док 41% територије 8.267 ха припада класи VII-VIII (Таб. 3.), код које би могло доћи у
у обзир промена намене коришћења из пољопривредног у шумско-привредни простор.
Пољопривредни земљишни простор по облицима својине
Што се тиче својинске структуре (Таб.2), затечено стање је следеће: у приватној својини је 19.305 ха (95.8%), у државној својини је 831
ха (4,12%), у друштвеној 25,7 ха (1,28%), у мешовитој 1,53 ха, задружној 1,38 ха и другим облицима својине 14,10 ха.
4. Номиновани корисници земљишта у државној својини
По катастарским листовима непокретности (Таб.7), номиновани највећи корисници пољопривредног земљишта у државној својини (831
ха) су: ''Србијашуме'' 508 ха (61,15%), Општина Ариље 254 ха (30,56%), Република Србија 22 ха (2,61%), остали (Задруге, ''Србијаводе'', школе,
Цркве, Месне заједнице и други) 22 ха (2,60%), и физичка лица-кроз закуп до 2011. године 23,67 ха (2,87%).
5. Стратегија уређења земљишног простора
Према Општинским и Републичким планско-просторним документима у домену заштите, уређења и коришћења земљишног простора
Општине, предвиђени су следећи радови који ће имати директне и индиректне позитивне и негативне импликације на пољопривредни земљишни
простор:
♦ Изградња хидроакумулације „Сврачково“ на р. Велики Рзав за водоснадбевање, становништва више општина Западне Србије;
♦ Регулација реке Моравице у алувијону Општине Ариље (урађено идејно решење);
♦ Изградња вишенаменских акумулација (електро енергија и наводњавање) на реци Мали Рзав којe подржавау изградњу великог
иригационог система „Рубус“ (лат.малина) у алувиону р. Моравице са ободом до 500 м.н.м. висине у 6 села на површини од 5.732
ха за 920 пољопривредних газдинстава;
♦ Изградња у 2010/11. години, „Пилот иригационог система“ (П=200 ха) у 6 села са водоснадбевање из бушених бунара
(финансираног неповратним средставима Владе Републике Србије и Светске Банке (национални пројекат ИДР YФ 4105), са
субвенцијом од 90% чланове новоформираног Удружења корисника вода „Еко-капи Ариље“.
6.План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
Од упупне површине пољопривредног земљишта у државној својини (831 ха), Програмом-ЗУКПЗ је предвиђено: давање школама на
коришћење без накнаде 7.21 ха (0,86%); због уситњености парцела и неусаглашеног правног и фактичког стања са катастарским стањем,
изоставља се из плана давања у закуп 2010-те године 229.9409 ха (27,64%), који ће бити предмет будућих Програма. Остатак од 570.96 ха (68,64%)
је распоређен у 62 блок-парцела, које ће се Јавним огласом дати у закуп кроз 62 надметања, с тим што је 58 надметања величине до 5 хектара, 3
преко 5 хектара, и једно надметање изнад 200 хектара.
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Таб.7.Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Корисник
КО Бреково
Месна заједница Бреково
Министарство пољ.шумарства и водопривреде
РС Општина Ариље
'Србијашуме''
О.Ш.''Светолик Лазаревић'',Бреково
Укупно
КО Добраче
РС Општина Ариље
'Србијашуме''
РС Зем.задруга „Јединство“ Латвица
'Србијаводе''
О.Ш.Добраче
О.Ш.''Светолик Лазаревић'',Бреково
Укупно
КО Грдовићи
РС Општина Ариље
'Србијаводе''
ЈКП ''Зелен'' -Ариље
Укупно
КО Бјелуша
РС Општина Ариље
'Србијашуме''
Укупно
КО Крушчица
Држава
РС Општина Ариље
Укупно
КО Латвица
'Србијашуме''
РС Општина Ариље
О.Ш.''Јездимир Трипковић''Латвица
Укупно
КО Драгојевац
МЗ Драгојевац
СПЦ
Министарство пољ.шумарства и водопривреде
'Србијашуме''
Укупно
КО Северово
'Србијашуме''
РС-Општина Ариље
МЗ Северово
ОШ ''Ратко Јовановић'' Крушчица
Укупно
КО Ступчевићи
'Србијашуме''
МЗ Ступчевићи
РС-Општина Ариље
О.Ш.''Јездимир Трипковић''Латвица
Укупно
КО Вране
РС-Општина Ариље
ЈП ''Рзав'' Ариље
'Србијашуме''
Укупно
КО Радобуђа

површина (ха)
0,131
5,9659
84,6296
2,2415
0,0900
93,058
49,3215
17,1798
3,4766
0,3334
0,5
0,0659
70,8772
0,0229
0,0517
0,0186
0,0932
63,1141
37,7489
100,8630
3,2314
2,2256
5,4570
4,9032
0,2941
0,8136
6,0109
0,6342
0,7738
0,1
0,0142
1,5222
35,4639
0,1176
0,061
0,3302
35,9727
7,048
0,1731
0,9079
1,1980
9,3270
0,0378
0,013
0,1368
0,1876

држава
З.З.''Јединство''Латвица
РС-Општина Ариље
Укупно

12,3441
2,2532
0,2743
14,8716

КО Вирово
З.З.''Јединство''Латвица
МЗ Вирово
'Србијашуме''
O.Ш.''Стеван Чоловић''

2,0862
1,1624
1,0404
0,6459
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Укупно
КО Церова
РС-Општина Ариље
Укупно

4,9349
3,3284
3,3284

КО Радошево
РС-Општина Ариље

28,3569

Укупно
КО Гривска
РС-Општина Ариље
'Србијашуме''
МЗ Гривска
Укупно
КО Трешњевица
РС-Општина Ариље
'Србијашуме''
О.Ш.''Јездимир Трипковић'' Трешњевица
Укупно
Ариље
РС-Општина Ариље
Укупно
КО Миросаљци
'Србијаводе''
'Србијашуме''

28,3569

О.Ш.''Јездимир Трипковић''Латвица
Укупно
КО Висока
'Србијашуме''
РС-Општина Ариље
ОШ ''Ратко Јовановић'' Крушчица
Укупно
КО Вигоште-Поглед
'Србијаводе''
РС-Општина Ариље
РС Опш.Опдбор бораца НОР-а
Укупно
КО Богојевићи
РС-Општина Ариље
'Србијашуме''
МЗ Богојевићи
ЈКП ''Зелен'' -Ариље
Укупно
закупци по програму 2008
З БИ Р

*Подаци Службе за Катарстар непокретности Ариље, РЗГ Србије

3,5241
3,7392
0,0111
7,2744
3,6875
4,6527
0,4099
8,7501
10,0129
10,0129
0,0142
1,5841
1,2265
2,8248
387,2762
0,5528
0,513
388,3420
5,5159
0,2688
0,444
6,2287
1,5304
1,3179
0,3398
0,5468
3,7349
23,6741
831,7965
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Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину објавиће се у «Службеном гласнику
општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 320-10/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

8.
На основу Просторног плана Републике Србије, Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и
поступку, издавања аката о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска односно градска управа
(„Службени гласник РС“ број 75/03) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, број 6/08), Скупштина општине
Ариље, на седници одржаној дана 18.3.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОБЈЕКТЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ
Уводне одредбе
Члан 1.
Овим Правиликом утврђују се привремена правила грађења економских објеката на сеоском подручју, ван територије коју обухвата
Генерални план Ариља.
Привремена правила грађења важиће до доношења Просторног плана општине Ариље и биће имплементирана у Просторни план
општине Ариље.
Правила дата овом Одлуком уграђиваће се у Информацији о локацији и локацијску дозволу ради издавања грађевинске дозволе
односно за пријаву радова за економске објекте на сеоском подручју.
Општа правила урбанистичке регулације
Члан 2.
На подручју ван Генералног плана Ариља, поред стамбених, могу се градити и сви други економски објекти који својом делатношћу не
могу имати штетног утицаја на животну средину.
Члан 3.
Економски објекти су:
1. сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за стоку, ђубришне јаме (ђубришта), пољски клозети и
др.
2. уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацин хране за сопствену употребу и др.
3. пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини пољопривредних производа са расхладним уређајима
површине до 150 м2, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, као и други објекти за које буде постојала могућност субвенционирања
по уредбама Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Члан 4.
Општа правила регулације за економске објекте на селу одређиваће се на основу Правилника о општим условима о парцелацији и
изградњи и садржини, условима и поступку, издавања аката о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска
односно градска управа („Службени гласник РС“ број 75/03).
Члан 5.
За све друго што није регулисано овом Одлуком а која се односи на предметне објекте примењиваће се позитивно правни прописи.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Општинском службеном гласнику“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 351- 1344/10, 18.3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

9.
На основу члана 35. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09 и 81/09) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље", број 6/08), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 18. 3. 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У АРИЉУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу пумпе за течна горива и ТНГ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" ДОО
из Пожеге. План ће носити назив План детаљне регулације "ПЕСАК ПЕТРОЛ" у Ариљу (у даљем тексту: ПДР).
Члан 2.
Циљеви доношења ПДР-а су следећи:
•
унапређење просторне организације и развијање градских функција;
•
стварање урбанистичких предуслова за изградњу пумпе за течна горива и ТНГ
•
регулисање инфраструктурних прикључака, нарочито на саобраћајницу вишег реда;
•
дефинисање јавног интереса;
•
заштита и унапређење животне средине;
•
дефинисање правила грађења за издавање локацијске и грађевинске дозволе.
Члан 3.
Обухват ПДР-а је унутар подручја обухваћеног кат. парцелама бр. 1295/8 (цела) и 1417 (део) КО Ариље.
Приликом израде ПДР-а носилац израде може обухватити и граничне парцеле уз ову описану зону, за које се покаже урбанистичка
оправданост (првенствено од јавног интереса), или због дефинисања зона евентуалног утицаја.
Детаљне границе дати кроз концепт плана, након добијања адекватних подлога, саобраћајних услова и анализирања постојећег стања.
Члан 4.
ПГР ће садржати нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план);
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
вертикалну регулацију;
правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;
локације за које се ради урбанистички пројекат;
рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих
објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана;
11. мере заштите;
12. инжењерско-геолошке услове;
13. мере енергетске ефикасности изградње;
14. графички део.
Члан 5.
Рок израде ПДР-а је 3 месеца од дана доношења Одлуке о приступању изради.
Члан 6.
Утврђује се обавеза обрађивача и инвеститора о потреби прибављања мишљења у вези израде стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације на животну средину.
Члан 7.
Средства за финансирање израде ПДР-а обезбеђује "ПЕСАК ПЕТРОЛ" ДОО из Пожеге.
Члан 8.
Излагање ПДР-а на јавни увид вршиће се после извршене стручне контроле нацрта плана.
Излагање ПДР-а на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу и трајаће 30 дана од дана оглашавања.
О излагању ПДР-а на јавни увид стараће се орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанистичког планирања.
Јавни увид ће се одржати у просторијама Општинске управе општине Ариље.
Члан 9.
Носилац израде ПДР-а је ЈП "Дирекција за изградњу" Ариље.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 350-24/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

10.
На основу члана 20.став 1. тачка 12. Закона о локалној сампоуправи (Службени гласник РС број 129/07), члана 12.става 3. Закона о
јавним путевима( Службени гласник РС број 101/2005 и 123/2007), члана 5 Одлуке о путевима (Службени гласник општине Ариље, број 2/09) и
члана 39.Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље, број 6/08), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 18.03.2010.
године, решавајући по захтеву ЈП Дирекција за изградњу Ариље,за укидање дела некатегорисаног пута у МЗ Бјелуша, донела је
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак коришћења дела некатегорисаног пута за саобраћај означен кат. бројем 2415/1 КО Бјелуша у површини од
0.04.18 ха, у државној својини Републике Србије, корисника општине Ариље, због дугогодишњег некоришћења пута.
Имовински односи биће решени у посебном поступку по правноснажности овог решења.
Образложење
ЈП Дирекција за изградњу Ариље, поднела је захтев Општинској управи општине Ариље, за укидање дела некатегорисаног пута у МЗ
Бјелуша означен кат. бројем 2415/1 КО Бјелуша, површине 0.04.18. ха, у државној својини Републике Србије,корисника општине Ариље.
Уз захтев ЈП Дирекција за изградњу Ариље доставила је Одлуку МЗ Бјелуша, број 27/09 од 27.12.2009.године, за укидање дела
некатегорисаног пута означен кат. бројем 2415/1 КО Бјелуша, површине 0.04.18. ха због дугогодишњег некоришћења пута.
Члан 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/07 ) прописује надлежност Општине, да преко
својих органа, у складу са Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу.
Члан 12. став 3. Закона о јавним путевима ( Службени гласник РС број 101/2005 и 123/2007)прописује да ако се део државног пута из става
1. овог члана не користи за саобраћај, о начину и условима коришћења земљишта на коме се налази тај пут одлучиће управљач јавног пута у року
од три месеца од дана престанка пута за саобраћај.
Члан 5. Одлуке о путевима ( Службени гласник општине Ариље број 2/09) прописује да некатегорисане путеве чине сеоски,пољски и
шумски путеви, путеви на насипима за одбрану од поплаве и други путеви који се користе за саобраћај, а нису категорисани као општински
путеви према члану 4. Одлуке.
Сходно наведеним законским одредбама, а одлучујући по захтеву ЈП Дирекција за изградњу Ариље за укидање дела некатегорисаног пута у
МЗ Бјелуша означен кат. бројем 2415/1 КО Бјелуша, површине 0.04.18. ха, у државној својини Републике Србије,корисника општине Ариље,
решено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду,Одељење Крагујевац, у року од 30
дана од дана пријема истог, непосредно или преко овог органа.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 465-24/09, 18.03.2010.године
Председник Скупштине општине,
др. Момо Плазинчић

11.
На основу члана 46. 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 18. 3. 2010. год. донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да одборнику Раду Јовичићу из Ариља, са изборне листе Демократска странка – Борис Тадић, престаје мандат у
Скупштини општине Ариље, због именовања за директора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Одборник Скупштине општине Ариље, Раде Јовичић је именован за директора Јавног комуналног предузећа «Зелен» решењем
Скупштине општине Ариље 01 број 112-4/10 од 25. 2. 2010. године.
Именовани је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 11. 5. 2008. године са изборне листе
Демократска странка – Борис Тадић.
Према члану 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које је изабран,
преузимањем посла, односно функције који су, у складу са законом, неспојиви с функцијом одборника.
Чланом 30. став 1. Закона о локалној самоуправи, одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује односно
поставља Скупштина општине.
Чланом 46. у ставу 6. Закона о локалним изборима прописано је да ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из члана 46. став
1. тачка 5. скупштина јединице локалне самоуправе на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је
одборнику престао мандат.
Са свега напред наведеног одлучено је 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 112-22/10, 18. 3. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
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