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1.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07), Скупштина општине Ариље, на седници
одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Ариље Младени Алексић која је изабрана на изборима одржаним 11. маја
2008. године са изборне листе Демократска странка – Борис Тадић.
II Мандат одборнику из тачке I почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата сазива Скупштине општине која
је конституисана 3. јула 2008. године.
III Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Одборнику Скупштине општине Ариље Раду Јовичићу, са изборне листе Демократска странка - Борис Тадић, утврђен је престанак
мандата због именовања за директора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље, решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-22/10 од
18. 3. 2010. године.
Из Извештаја Комисије за административна питања 01 број 112-28/10 од 23. 4. 2010. године утврђује се:
- да је Демократска странка предложила за одборника новог кандидата Младену Алексић.
- да је Изборна комисија општине Ариље Младени Алексић издала уверење о избору за одборника.
- да је кандидат за одборника дао писмену сагласност да прихвата мандат.
Комисија за административна питања је предложила Скупштини општине да потврди мандат одборнику кога је предложила
Демократска странка.
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду Београд – Одељење у Крагујевцу у року од
48 часова од дана доношења овог решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-28/10, 28. 4. 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 28. 4. 2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 1. Општег дела Одлуке о буџету општине Ариље за 2010. годину, у табели:РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА, врше се следеће измене:
I УКУПНА ПРИМАЊА износ „326.900.000“ замењује се износом „316.200.000“
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ износ „326.900.000“ замењује се износом „313.900.000“
71 Порези износ «179.191. 992» замењује се износом «185.191.992»
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке, износ „125.500.000“ замењује се износом „128.500.000“
713 Порез на имовину, износ «21.300.000» замењује се износом «24.300.000»;
73 Донације и трансфери износ «130.002.008» замењује се износом «108.002.008»
733 Трансфери од других нивоа власти, износ «120.002.008» замењује се износом «98.002.008»
74 Други приходи износ «17.206.000» замењује се износом «20.206.000»
742 Приходи од продаје добара и услуга, износ «5.500.000» замењује се износом «8.500.000»
II УКУПНИ ИЗДАЦИ: износ „357.000.000“ замењује се износом „356.300.000“
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ: ИЗНОС „253.129.000“ замењује се износом „256.463.000“
42 Коришћење роба и услуга: износ: „75.723.000“ замењује се износом „74.765.000“
421Стални трошкови: износ „18.676.000“ замењује се износом „18.376.000“;
423 Услуге по уговору: износ „14.565.000“ замењује се износом „14.280.000“
424 Специјализоване услуге: износ „18.913.000“ замењује се износом „19.190.000“
426 Материјал: износ „9.894.000“ замењује се износом „9.244.000“
45 Субвенције: износ „26.105.000“ замењује се износом „18.105.000“
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: износ „26.105.000“замењује се износом „18.105.000“
46 Донације, дотације и трансфери: износ „48.688.000“ замењује се износом „53.580.000“
463 Трансфери осталим нивоима власти: износ „48.688.000“ замењује се износом „53.580.000“
48 Остали расходи: износ „11.402.000“ замењује се износом „11.302.000“
482 Порези, обавезне таксе и казне: износ „1.172.000“ замењује се износом „1.072.000“
49 Административни трансфери из буџета... и средства резерве: износ „5.100.000“ замењује се износом „12.600.000“
499 Средства резерве: износ „5.100.000“ замењује се износом “12.600.000“
5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, ИЗНОС „103.871.000“ замењује се износом „99.837.000“
51 Основна средства: износ „91.621.000“ замењује се износом „87.587.000“
511 Зграде и грађевински објекти: износ „83.444.000“ замењује се износом „81.660.000“
512 Машине и опрема: износ „8.012.000“ замењује се износом „5.762.000“
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II): ИЗНОС „30.100.000“ замењује се износом „40.100.000“
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА: износ „30.000.000“ замењује се износом „40.000.000“.
91 Примања од задуживања: износ „30.000.000“ замењује се износом „40.000.000“.
Б. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V-VI-VII = -III):ИЗНОС „30.100.000“ замењује се износом „40.100.000“
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (III+IV-VI) износ „30.000.000“ замењује се износом „40.000.000“
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет за 2010. годину састоји се од:
1) Примања у износу од 316.200.000 динара;
2) Издатака у износу од 356.300.000 динара;
3) Буџетског дефицита у износу од 40.100.000 динара.
Буџетски дефицит из тачке 3) овог члана финансираће се: из дела примања од продаје финансијске имовине у износу од 100.000 и
додатног задуживања општине у износу од 40.000.000 динара.
Члан 3:
У члану 6. Посебног дела Одлуке о буџету општине Ариље за 2010. годину, у приходном делу, врше се измене на следећим позицијама:
71 Порези износ «179.191. 992» замењује се износом «185.191.992»
-на позицији 1, економска класификација 711, Порез на доходак, добит и капиталне добитке, износ «125.500.000» замењује се износом
«128.500.000»;
-на позицији 1.1.2. економска класификација 71112, Порез на приходе од самосталних делатности, износ «13.000.000“ замењује се износом
«15.000.000»;
-на позицији 1.1.5. економска класификација 71119, Порез на друге приходе износ «9.000.000“ замењује се износом «10.000.000»;
-на позицији 3, економска класификација 713 Порез на имовину, износ «21.300.000» замењује се износом «24.300.000»;
-на позицији 3.1.1. економска класификација 71312, Порез на имовину, износ «11.000.000“ замењује се износом «14.000.000»;
-на позицији 7, економска класификација 733 трансфери од других нивоа власти, износ «120.002.008» замењује се износом «98.002.008»;
-на позицији 7.2.1. економска класификација 73325, Капитални трансфери од других нивоа власти, износ «40.000.000“ замењује се износом
«18.000.000»;
-на позицији 9, економска класификација 742 приходи од продаје добара и услуга, износ «5.500.000» замењује се износом «8.500.000»;
-на позицији 9.2 економска класификација 7422, Таксе и накнаде, износ „3.750.000“ замењује се износом „6.750.000“.
КЛАСА 7-укупно, износ «326.900.000» замењује се износом «313.900.000».
КЛАСА 3 –ИЗВОРИ КАПИТАЛА,УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
-После позиције 14, додаје се позиција 14.а, економска класификација 321, утврђивање резултата пословања и уноси се износ од «2.300.000»
КЛАСА 3 –укупно, износ «0» замењује се износом «2.300.000»
КЛАСА 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
-на позицији 15, економска класификација 911, Примања од домаћих задуживања износ „30.000.000“ замењује се износом „40.000.000“.
КЛАСА 9 –укупно, износ «30.100.000» замењује се износом «40.100.000».
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ-укупно: износ „357.000.000“, замењује се износом „356.300.000“
У табели: РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА, врше се измене на следећим позицијама:
РАЗДЕО I : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Глава 3: Општинска управа
Функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту
-позиција 51, економска класификација 424 специјализоване услуге, износ «500.000» замењује се износом «777.000»
-позиција 57, економска класификација 499, средства резерве, на подпозицији 57.1 Стална резерва износ „100.000“ замењује се износом
„7.600.000“.
Функција 160, укупно: износ «8.060.000», замењује се износом «15.837.000»
Функција 620, развој заједнице
-позиција 60, економска класификација 421, стални трошкови, износ «300.000» замењује се износом «0»;
-позиција 61, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «300.000» замењује се износом «0»;
-позиција 62, економска класификација 426, материјал, износ «650.000» замењује се износом «0»;
-позиција 63, економска класификација 482, порези, обавезне таксе и казне, износ «100.000» замењује се износом «0»;
-позиција 64, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «40.000.000» замењује се износом «0»;
-позиција 65, економска класификација 512, машине и опрема, износ «2.000.000» замењује се износом «0»;
-позиција 76, економска класификација 423, услуге по уговору, износ «50.000» замењује се износом «65.000»;
-позиција 77, економска класификација 512, машине и опрема, износ «250.000» замењује се износом «0»
Функција 620 укупно: износ «63.230.000», замењује се износом «19.645.000»
Глава 3: укупно, износ «112.285.000», замењује се износом «76.477.000»
Глава 5: Фонд за пољопривредуФункција 421: пољопривреда:
-позиција 94, економска класификација 451, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износ „2.000.000“, замењује се
износом „4.000.000“;
Функција 421: укупно: износ «4.120..000», замењује се износом «6.120..000»
Глава 5: укупно, износ «4.120.000», замењује се износом «6.120.000»
Глава 6: Месне заједнице
Функција 160: опште јавне услуге некласификоване на другом месту
-на позицији 96, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, износ «19.200.000» замењује се износом «24.092.000»
Функција 160 укупно: износ «19.200.000», замењује се износом «24.092.000»
Глава 6: укупно, износ «19.200.000», замењује се износом «24.092.000»
РАЗДЕО 1: УКУПНО, износ «159.754.000» замењује се износом «130.838.000“
РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ
Глава 1: ЈП Дирекција за изградњу
Функција 451: друмски транспорт
-на позицији 164, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «13.784.000» замењује се износом «30.000.000»
-на позицији 165, економска класификација 541, земљиште, износ «0» замењује се износом «10.000.000»
Функција 451, укупно, износ «26.334.000» замењује се износом «52.550.000»
Функција 520: управљање отпадним водама
-на позицији 167, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «9.000.000» замењује се износом «8.000.000»;
Функција 520, укупно: износ «9.200.000» замењује се износом «8.200.000»:
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Функција 620: развој заједнице
-на позицији 173, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ «11.100.000» замењује се износом «34.100.000»
-на позицији 174 економска класификација 541, земљиште, износ «10.000.000,00» замењује се износом «0»
Функција 620, укупно, износ «23.100..000» замењује се износом «36.100.000
Глава 1: укупно, износ «87.931.000», замењује се износом «126.147.000»
Глава 3: Фонд за заштиту животне средине
Регионална депонија Дубоко
Функција 510: управљање отпадом
-на позицији 181, економска класификација 451, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ «19.700.000» замењује
се износом «9.700.000»
Функција 510 укупно: износ «19.700.000» замењује се износом «9.700.000»
Глава 3: укупно, износ «19.700.000» замењује се износом «9.700.000»
РАЗДЕО 6: УКУПНО, износ «109.631.000» замењује се износом «137.847.000»
РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА УКУПНО: Износ «357.000.000» замењује се износом «356.300.000»
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-110/10, 18.4.2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

3.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 33. 34 и 36. Закона о јавном дугу
(«Службени гласник РС» број 61/05) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине
Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1.
Општина Ариље задужује се дугорочно, за финансирање капиталних инвестиционих расхода на износ од 40.000.000 динара и то:
-За завршетак радова на изградњи спортске хале у износу од 7.000.000 динара;
-За инвестиције на Регионалној депонији „Дубоко“ у износу од 5.000.000 динара;
-За реконструкцију Ћикалове улице у износу од 15.000.000 динара;
-За реконструкцију пута База-Ријека у МЗ Латвица у износу од 8.000.000 динара;
-За суфинансирање реконструкције пута Лопаш-Радаљево, на деоници пута Церова- Драгојевац-Миросаљци у износу од 5.000.000 динара.
Члан 2.
За избор најповољнијег повериоца-банке, у складу са Законским прописима и за спровођење ове Одлуке, задужује се Општинско веће.
Члан 3.
Овлашћује се Председница општине, др Мирјана Авакумовић, да потпише уговор о кредиту из члана 1.и 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Транше (рате) кредита подизаће се сукцесивно уз претходну процену тако да се не доведе у питање текућа ликвидност сталних
буџетских корисника.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље»
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-111/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине
др Момо Плазинчић

4.
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'' број 72/09 и 81/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута
општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље'' бр.6/08), донела је
О Д Л У К У
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се мерила за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта и елементи за уговарање, за територију
општине Ариље, на основу критеријума утврђених Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09 и 81/09 ).
Члан 2.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу следећих критеријума: степена комуналне опремљености, годишњих
програма за уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта.
Члан 3.
Намена објекта – простора за који се утврђује накнада за уређивање грађевинског земљишта може бити:
- становање: стамбени објекти, стамбени простор у стамбено.пословним објектима, пратећи гаражни простор у стамбеним објектима и
припадајући део гаражног простора у стамбено-пословним објектима;
- комерцијална делатност: пословни објекти, хотели, угоститељски објекти, трговински објекти са пратећим простором, бензинске пумпе
без и са надстешицом, спортско рекреативни простори, простори услужног занатства, мењичнице, канцеларије, кладионице, коцкарнице, видео
клубови и слично и сви остали простори комерцијалног карактера у оквиру стамбено.пословних, привредно-производних и осталих објеката, као
и припадајући гаражни простор у овим објектима.
- производна делатност: привредно-производни објекти, складишта, наткривена производна постројења, стоваришта, магацини, пијаце,
гараже као посебан објекат, као и објекти производног занатства, индустрије и грађевинарства, комунални објекти, пољопривредни објекти и
гаражни простор у овим објектима;
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- објекти остале намане: објекти јавне намене – простори намењени обављању делатности државних органа и организација, органа и
организација јединица локалне самоуправе и организација које обављају јавну службу, станови за социјално угрожена лица, објекти - простори
образовања, социјалне и дечије заштите, здравства, културе, уметности и заштите животне средине, објекти – простори традиционалних цркава и
традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'' бр.36/06).
Објекти- простори који су наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
Члан 4.
Површина објекта – простора за који се утврђује накнада за уређивање грађевинског земљишта једнака је нето површини из главног, оносно
идејног пројекта, а премa JUS U C2 100:2002.
Члан 5.
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта по овој Одлуци плаћа инвеститор.
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта по овој Одлуци, за објекте изграђене, односно реконструисане без грађевинске дозволе, у поступку
легализације плаћа инвеститор, односно власник.
Накнаду из става 1. овог члана инвеститор плаћа на основу уговора о накнади за уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту : уговор) који
закључује са ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ариље (у даљем тексту: Дирекција).
У поступку накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе (легализација објекта) инвеститор, односно власник и Дирекција закључују
уговор пре издавања грађевинске дозволе за објекат који се легализује.
Када су предмет легализације објекти из члана 189. Закона о планирању и изградњи, осим производних објеката, уговор о регулисању накнаде о
уређивању грађевинског земљишта Дирекција закључује са сваким појединачним власником посебног физичког дела објекта.
Дирекција издаје потврду о уређености односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта по уплати целокупне накнаде
једнократно, а у случају да је уговорено плаћање у ратама, по уплати прве рате.
Инвеститор који врши унутрашњу адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећих габарита и волумена легално изграђеног објекта, без
повећања укупне нето површине и без промене намене, не плаћа накнаду за уређивање грађевинског земљишта, о чему Дирекција издаје
обавештење инвеститору.
Инвеститор стамбеног објекта, изграђеног са грађевинском дозволом, за који је плаћена накнада за уређивање грађевинског земљишта по
површини плаца, не плаћа накнаду за догрању или реконструкцију стамбеног обејкта, а за изградњу пословног или промену намене стамбеног у
пословни простор, накнада се умањује за 25% од обрачунате накнаде за пословни простор који се гради и адаптира.
II. УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 6.
Степен комуналне опремљености подразумева степен изграђености инфраструктуре (саобраћајнице, водовод и канализација).
Накнада за уређивање грађевинсјог земљишта утврђује се према функционалном рангу мреже инфраструктуре која се ради по програму
Дирекције и обухвата:
- накнаду за магистралну мрежу (објекти инфраструктуре који су од утицаја на укупан капацитет одговарајућег комуналног система),
- накнаду за примарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за одређени део територије и који повезује више делова
града),
- накнаду за секундарну мрежу ( објекти инфраструктуре који су од значаја за просторну целину, налазе се у оквиру плана детаљне
регулације, а ван границе парцеле).
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове инфраструктуре (електро-дистрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и
мрежа, каблобски дистрибутивни систем, топклификација, гасификација и друго), које инвеститор посебо уговара са надлежним јавним
предузећем.
Радови на изградњи инфраструктуре, који нису садржани у плану детаљне регулације, а налазе се у граници пројекта препарцелације и
парцелације, односно комплекса инвеститора и изводе се у циљу повезивања тих објеката са одговарајућим системом мреже инфраструктуре,
представљају радове за које трошкове сноси инвеститор.
Члан 7.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ариље утврђује се у следећим износима у дин./м2 објекта – простора.
Цена по метру квадратном нето површине објекта

Ред.бр.

Намена објекта

Површина
објекта

Екстра
зона
+ 20% од I

I
зона

II зона
85% од I

III
Зона
70% од I

IV зона
30%
Од I

Становање

Укупна
површина

2.700

2.250

1.913

1.575

-

До 100 м²

3.600

3.000

2.550

2.100

900

Од 100-200м²

2.700

2.250

1.913

1.575

675

Од 200-500 м²

1.800

1.500

1.275

1.050

450

Преко 500 м²

900

750

638

525

225

1.

2.

Комерцијална и
производна
делатност

Члан 8.
Приликом уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта Дирекција уговара и наплаћује накнаду за магистралну, примарну и
секундарну мрежу, изграђену у моменту уговарања, и то тако што се целокупни простор грађевинског земљишта на територији општине Ариље
дели на три зоне:
ПРВА
ДРУГА
ТРЕЋА и
ЧЕТВРТА
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- I зона обухвата грађевинско земљиште одређено улицом Стевана Чоловића па прелазом преко моста на реци Рзав, обалом реке Рзав до улице
Иве лоле Рибара, улицом Иве Лоле Рибара до Улице војводе Мишића, улицом војводе Мишића до улице Љубише Ненадића, улицом Љубише
Ненадића до улице Првомајске, улицом Првомајском до улице Димитрија Туцовића, улицом Димитрија Туцовића до Радничке улице, Радничком
улицом до улице 22 август, улицом 22 август до улице Виктора Зевника, улицом Виктора Зевника до моста на реци Моравици, обалом реке
моравице до катастарске парцеле број 1091, границом катастарске парцеле број 1089, 1082,1079 до улаза на улицу 22 август, Улицом 22 август до
улице Стевана Чоловића, улицом Чачанском до кат. Парцела број 687/2, 688, 687, 815/2, 815/1, 827/5, 827/2, 827/1, улицом Крупниковић Рада до
улице Стевана Чоловића..
Овој зони припадају грађевинске парцеле са обе стране граничних улица., осим улице 22 август. Првој зони припада само десна страна
гледано из правца Пожеге.У оквиру прве зоне издваја се екстра зона коју чини грађевинско земљиште са обе стране Улице Светог Ахилија, од
раскрснице са Улицом Миће Матовића до раскрснице са Улицом Браће Михајловића, као и Градски трг.
II зона обухвата грађевинско земљиште од моста на реци Моравици /ул.В.Зевника/ , обалом реке Моравице до кат. парцеле број 443/7, 443/8,
443/2, 442/3 до улаза на улицу 22 август, улицом 22 август до кат.парцела 695/3, 695/4, 695/1, парцелом број 712/1, 713/1, 713/3, 715/3, 715/2,
715/1, 729/1, 732, 733/3, 690/4, улицом Чачанском од кат. Парцела број 687/2, 688, 687, 815/2, 815/1, 827/5, 827/2, 827/1, улицом Крупниковић Рада
до кат. парцела број 636/8, 636/7, 636/5, 636/6, 635, 631, 630, 629, 628/1, 619, 618, 616, до улице Седмог јула, улицом 7 јула до кат. парцела број
600, 781, 780, 779, улицом Вука Караџића до улице Панчићеве, улицом Панчићевом до реке Рзав, преко реке Рзава кат. парцеле број 293, 294, 296,
290/1 до улице Иве Лоле Рибара, улицом Иве Лоле Рибара до улице Бошка Бухе, улицом Бошка Бухе до кат. парцеле број 365, улицом Љубише
Ненадића до улице Доситејеве, улицом Доситејевом до улице Драгутина Милошевића, улицом Драгутина Милошевића до кат парцеле број 429,
кат. парцелама број 430, 433, 1362, 1365, 1361, 1360, 1356, 1328, 1321, 1320, 1319, 1317, 512/18, 512/5, 512/12, 521/1, 526/1, 526/7, 536, 537/2 до
изласка на улицу 22 август, улицом 22 август до Миротина, улицом Николе Пашића до реке Моравице, обалом реке Моравице до моста на реци
Моравице у ул. В.Зевника.
У оквиру прве зоне издваја се екстра зона коју чини грађевинско земљиште са обе стране Улице Светог Ахилија, од раскрснице са Улицом Миће
Матовића до раскрснице са Улицом Браће Михајловића, као и Градски трг.
III зона представља земљиште обухваћено Генералним урбанистичким планом изван простора који је дефинисан као II зона.
IV. зона представља сво оно земљиште изван простора обухваћеног Генералним урбанистичким планом, које је због изграђене магистралне
инфраструктурне мреже, погодно за изградњу пословних објеката.
У оквиру друге и треће зоне, приликом уговарања накнаде за комунално уређење, накнада ће се умањити због недостатка примарне и секундарне
мреже, и то:
- ако недостаје примарна и секундарна водоводна мрежа за 15% и
- ако недостаје примарна и секундарна канализациона мрежа за 15%.
Плаћање накнаде за недостајућу инфраструктуру уговара се тако да ће се она платити када се програмом уређивања грађевинског земљишта
предвиди извођење (припремање и опремање) преосталих радова на уређивању земљишта, у износу валоризованом растом цена на мало према
подацима Републичког завода за статистику, од дана обрачуна из уговора до дана плаћања, о чему ће се закључити анекс уговора.
Члан 9.
Приликом уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта Дирекција ће умањивати накнаду за објекте секундарне комуналне
инфраструктуре, изграђене удруженим средствима месне заједнице и грађана. Инвеститор је дужан да достави потврду месне заједнице на чијој
територији је објекат изграђен.
Члан 10.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта из члана 7. ове Одлуке умањује се :
- за објекте-просторе намањене обављању делатности државних органа и организација, органа локалне самоуправе и организација које
обављају јавну службу, које послују средствима у државној својини и које су директни или индиректни корисници буџетскох средстава, за
станове за социјално угрожена лица, за изградњу станова солидарности, за објекте – просторе образовања, социјалне и дечије заштите, здравства,
културе и уметности, спорта и заштите животне средине, а који се финансирају из средстава буџета, за објекте – просторе традиционалних цркава
и традиционалних верских заједница, за 40%;
- за објекте-просторе намењене обављању делатности социјалне и дечије заштите, културе и уметности и спорта, који се не
финансирају из средстава буџета, за 20%;
- за галерије у затвореном простору, стамбене површине у подрумским етажама и магацине у сутеренским и подрумским етажама,
стакленике и стаклене баште, за 25%;
- за гаражна места, станарске оставе у подруму, сутерену и тавану, заједничке просторије у стамбеним објектима, помоћне зидане
објекте уз стамбене објекте (шупе, оставе, котларнице и слично), отворене базене и отворене спортске терене, надстрешице уз објекте
комерцијалне и производне делатности (осим надстрешица објеката бензинских пумпи) и површине отворених простора (балкони, терасе,
тремови и лође), за 50%;
- за економске објекте (кошеви, амбари, сеници и слично) и отворена складишта, за 75%.
Члан 11.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не плаћа се:
за станове и пословни простор за расељавање, за потребе Дирекције који служе за припремање грађевинског земљишта за
изградњу објеката инфраструктуре и припремање локација;
за објекте који су директно у функцији обављања комуналних делатности и објеката који су део инфраструктурне мреже и
постројења, а које гради Дирекција у складу са програмом уређивања грађевинског земљишта.
Члан 12.
Инвеститор који руши легално изграђен објекат и гради на истој локацији, у складу са планским актом, плаћа накнаду за уређивање грађевинског
земљишта за разлику у површини и намени између објекта који гради и легално изграђеног објекта који се руши.
Легалност и површина објекта из става 1. овог члана доказује се: изводом из земљишних књига, односно изводом из листа непокретности,
грађевинском и употребном дозволом или актом надлежног органа општинске управе да је објекат грађен у периоду када за његову изградњу није
било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на бази увиђаја
на лицу места од стране овлашћеног лица Дирекције.
Члан 13.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта се валоризује месечно, на основу званично објављеног показатеља раста цена на мало Републичког
завода за статистику, за претходни месец.
Члан 14.
Инвеститор је дужан да Дирекцији поднесе захтев за закључење уговора и уз исти достави правоснажно решење о локацијској дозволи, са
пратећом документацијом, односно акт којим га надлежни орган упућује на закључивање уговора са потребном документацијом.
Инвеститор је дужан, да на захтев Дирекције, достави и додатну документацију за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта и
закључивање уговора.
Члан 15.
Орган Општинске управе надлежан за издавање локацијске, грађевинске и употребне дозволе обавезан је да пре издавања употребне дозволе,
достави Дирекцији податке о одступању од грађевинске дозволе, како би се са инвеститором закључио анекс уговора о допунском плаћању
накнаде за уређење земљишта.
Члан 16.
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Накнада за уређивање грађевиснког земљишта плаћа се једнократно, или у ратама у периоду од 36 месеци.
У случају плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана обрачуна, обвезник има право на
умањење накнаде за 20%.
Право на умањење из става 2. овог члана има и обвезник који плаћање врши у ратама, у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих
рата, на износ тих рата.
У случају плаћања накнаде у ратама, обвезник врши плаћање на следећи начин:
- прву рату у висини од 20% накнаде, у року од 15 дана од дана обрачуна, а преостали износ накнаде у једнаким месечним или
кварталним ратама.
Обвезник који врши плаћање накнаде за разлику у површини или промени намене између уговорене и коначно изведене површине, може да плати
накнаду у периоду до 6 месеци.
Рате ће се усклађивати према званично објављеном показатељу раста цена на мало Републичког завода за статистику, за период од уговореног
базног датума обрачуна накнаде, до последњег дана у месецу, а уплаћиваће се до 15-ог у наредном месецу.
За период кашњења у плаћању, обвезнику се обрачунава затезна камата у складу са Законом о висини стопе затезне камате, а у случају кашњења
у плаћању уговорених рата дуже од 6 месечних рата, преостали износ дуга доспева одмах на наплату и Дирекција стиче право да наплату оствари
принудним путем.
Ради обезбеђења плаћања накнаде, када обвезник плаћа накнаду у ратама, дужан је да приликом закључења уговора, достави један од
инструмената обезбеђивања плаћања : сагласност за стављање хипотеке на непокретности, неопозиву банкарску гаранцију, без приговора и
наплативу на први позив, неопозиву јемствену изјаву, меницу или други инструмент који се уговори.
Члан 17.
Ако је урбанистичким планом или актом надлежног органа предвиђена фазна изградња објекта, као и у случају када је на истој локацији
предвиђена изградња више објеката, плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта уговара се за све фазе, односно за све објекте, у
оквиру рока за изградњу објекта, са јединичном ценом утврђеном на дан обрачуна за закључење уговора, која подлеже усклађивању према
покзатељима раста цена на мало.
У случају једнократног плаћања накнаде за сваку фазу као целину, односно за сваки објекат, инвеститор има право на умањење од 20% за
недоспеле рате.
III. УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 18.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације, за све породичне стамбене објекте, за првих 100 м2 бруто развијене
грађевинске површине по JUS U. C2. 100: 2002, а обрачуната на нето површину, умањује се за 60% у односу на висину накнаде утврђене у члану 7
и члану 9 ове одлуке, ако се уговор о уређивању грађевинског земљишта закључи са Дирекцијом до 31.12.2010. године.
Умањење накнаде из става 1 овог члана, не односи се на пословни простор или други простор који је изграђен без грађевинске дозволе и који се
налази у породичном стамбеном објекту бруто развијене грађевинске површине до 100 м² , а не користи се за становање, као и за стамбени
простор преко 100 м2 бруто развијене грађевинске површине.
Умањење накнаде из става 1 овог члана, односи се и на појединачни стан који је изграђен у стамбеној згради која има бруто развијену
грађевинску површину до 100м².
Уколико је инвеститор индивидуалног стамбеног објекта учествовао у финансирању изградње или реконструкције објекта комуналне
инфраструктуре за примарну или секундарну мрежу накнада по основу примарне и секундарне мреже умањује се за висину учешћа у
финансирању тих радова, валоризовано (према званичним подацима) на дан закључења уговора о уређивању грађевинског земљишта, а највише
до 30% од обрачунате накнаде.
За признавања учешћа у финансирању радова потребна је одговарајућа потврда месне заједнице.
Право на умањење накнаде из става 1 овог члана, власник бесправно изграђеног објекта или делова објекта, може остварити само при
легализацији једног објекта или стана.
Члан 19.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у ратама, у периоду до 36 месеци.
У случају плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта једнократно, уплатом у року од 15. дана од дана обрачуна, обвезник има право
на умањење накнаде од 20%.
Право на умањење из става 2 овог члана има и обвезник који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања осталих не доспелих рата,
на износ тих рата.
У случају плаћања накнаде у ратама обвезник врши плаћања на следећи начин
- прву рату у висини од 20% накнаде у року од 15 дана од дана обрачуна, а преостали износ накнаде у једнаким месечним ратама,
Рате ће се усклађивати према званично објављеном показатељу раста цена на мало, Репобличког завода за статистику, за период од уговореног
базног датума обрачуна накнаде до последњег дана у месецу, а уплаћује се до 15. ог у наредном месецу.
За период кашњења у плаћању, обвезнику се обрачунава затезна камата у складу са закомом о висини стопе затезне камате,а у случају кашњења у
плаћању уговорених рата дуже од 6 месечних рата, преостали износ дуга доспева одмах на наплату и Дирекција стиче право да наплату оствари
принудним путем.
Ради обезбеђења плаћања накнаде, када обвезник плаћа накнаду у ратама, дужан је да приликом закључења уговора, достави један од
инструмената обезбеђивања плаћања : сагласност за стављање хипотеке на непокретности, неопозиву банкарску гаранцију, без приговора и
наплативу на први позив, неопозиву јемствену изјаву, меницу или други инструмент који се уговори.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде у ратама, обвезник потписује и заложну изјаву у склади са законом о хипотеци.
Члан 20.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не плаћа се у поступку легализације за помоћне објекте и то: шупе, амбаре, кошеве, сенике,
пушнице, гараже за пољопривредне машине, стаје за стоку, живинарнике, и бунаре, изграђене у оквиру и за потребе пољопривредног домаћинства
у другој зони.
IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Уколико инвеститор који не може да оствари право градње на додељеној локацији, а из разлога што је планским документом промењена
првобитна намена у јавну намену земљишта а има обавезу плаћања на другој локацији, обрачун ће се вршити тако што ће се уплаћена средства на
дан уплате прерачунати у плаћену површину на локацији на којој инвеститор има обавезу плаћања накнаде.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Инвенститор који је Дирекцији поднео уредан захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта пре супања на снагу ове одлуке
може регулисати своје обавезе према одредбама одлука које су важиле у време подношења уредног захтева.
Члан 23.
Инвеститор који је остварио право градње по Закону о планирању и изградњи ( „Сл.. Гласник РС“бр. 47/03 и 34/06), а поднесе захтев Дирекцији за
уговарање накнде за уређивање грађевинског земљишта, после ступања на снагу ове одлуке и уз исти достави правоснажно решење о одобрењу за
изградњу, идејни и главни пројекат, закључује уговор са Дирекцијом по одредбама ове одлуке, а пре подношења захтева за пријаву почетка
извођења радова.
Члан 24.
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Инвеститор који поднесе захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по измењеном решењу о одобрењу за изградњу, а има
закључен уговор са Дирекцијом по одредбама претходних одлука, дужан је да накнаду за уређивање грађевинског земљишт, за разлику у
површини, плати по одредбама закључених уговора.
Члан 25.
Инвенститор који у поступку легализације закључи уговор са Дирекцијом до 31.12.2010. године има право на умањење накнаде за 20%, а уколико
изврши плаћање једнократно уговорени износ, односно преостале недоспеле рате, за још 20%.
Члан 26.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе одредбе Одлуке о начину критеријумима и мерилима за одређивање закупнине, накнаде за
уређивање грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта (''Општински Сл.гласник '' 5/03)и то од члана 3. па
закључно са чланом 28. , осим одредби члана 17. и 18. те Одлуке.
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 463-20/10 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине
др Момо Плазинчић

5.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, разматрала је Извештај о пословању са
финансијским извештајима Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" за 2009. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о пословању са финансијским извештајима Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2009. годину
I
Прихвата се Извештај о пословању са финансијским извештајима Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2009. годину
који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Одлуком број 7/2010, на седници одржаној дана 25. 2. 2010. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-15/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

6.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), а сходно одредбама Одлуке о организовању Јавног
предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина
општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, разматрала је Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав»
Ариље, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље за 2009. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о покрићу губитка коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље под
бројем 8/2010, на седници одржаној 25. 2. 2010. године.
II
Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-14/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

7.
На основу члана 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), 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 28. 4. 2010. године, разматрала је Измене и допуне
Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2010. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2010. годину које је
донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање"Рзав" Ариље под бројем
10-1/2010 на седници одржаној дана 25. 2. 2010. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-16/10, 28. 4. 2010. године
Заменик председника Скупштине општине,
Ниша Булатовић

8.
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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 28. 4. 2010. године, разматрала је Програм
рада Народне библиотеке Ариље за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2010. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2010. годину коју је донео Управни одбор Народне библиотеке.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-6/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

9.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, разматрала је Извештај о
раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2009. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2009. годину
I
Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2009. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад
у Ариљу Одлуком број 551-00-22/10-2, на седници одржаној дана 1. 3. 2010. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-10/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

10.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, разматрала је Извештај о
финансијском пословању Центра за социјални рад у Ариљу за период 1. 1. – 31. 12. 2009. године, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о финансијском пословању Центра за социјални рад у Ариљу за период 1. 1. – 31. 12. 2009. године
I
Прихвата се Извештај о финансијском пословању Центра за социјални рад у Ариљу за период 1. 1. – 31. 12. 2009. године, који је усвојио
Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу Одлуком број 551-00-22/10-4, на седници одржаној дана 1. 3. 2010. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-9/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

11.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), члана 12. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, разматрала је Годишњи програм рада
Центра за социјални рад у Ариљу за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2010. годину
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2010. годину који је донео Управни одбор Центра за
социјални раду у Ариљу под бројем 551-00-22/10-3 на седници одржаној дана 1. 3. 2010. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-7/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

12.
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На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), члана 12. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, разматрала је Финансијски план
Центра за социјални рад у Ариљу за 2010. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план Центра за социјални рад у Ариљу за 2010. годину
I
Даје се сагласност на Финансијски план Центра за социјални рад у Ариљу за 2010. годину који је донео Управни одбор Центра за
социјални рад у Ариљу под бројем 551-00-22/10-5, на седници одржаној дана 1. 3. 2010. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-8/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

13.
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 28. 4. 2010. године,
донела је
ДЕКЛАРАЦИЈУ
О НАЈАВИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ
Одборници Скупштине општине Ариље позивају председника Републике Србије, председника Народне скупштине Републике Србије,
председника Владе Републике Србије, министра за економију и регионални развој, као и друге државне функционере одговорне за реализацију
регионализације Србије, да одустану од предлога регионалне поделе у коме би град Ужице изгубио статус седишта региона.
Предлажемо надлежним државним органима и функционерима да се приликом доношења одлуке о формирању региона, првенствено
руководе економским регионалним развојем. Полазећи од ових принципа регионалне поделе Србије, као природно се намеће потреба за
формирањем једног од региона чији је центар град Ужице, као географски, саобраћајни, културни и, пре свега, привредни центар западне Србије,
доказан као такав у претходним временима. Свако друго решење, укључујући и планирана измештања седишта јавних институција из Ужица у
друге центре неприхватљиво је за грађане целог Златиборског Округа и општине Ариље.
Дакле, ми захтевамо да, било по регионалној подели предложеној постојећим Законом о регионалном развоју, било по некој
новопредложеној подели, Ужице обавезно буде центар региона са целовитим регионалним надлежностима: са седиштем свих припадајућих
регионалних инспекција, установа и јавних предузећа у њему.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020-26/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

14.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 9. Одлуке о јавним признањима општине Ариље
(«Општински службени гласник» број 4/06) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, Скупштина
општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о додели јавних признања у 2010. години
I
Скупштина општине Ариље, додељује
ПОВЕЉУ
ДР МИЛОШУ ЈОКОВИЋУ за допринос развоју медицине у области неурохирургије.
Милош Јоковић је наш Ариљац, рођен 1960. године у Северову. Медицински факултет је завршио на Универзитету у Београду. Свој
радни век започео је у Дому здравља у Ариљу, затим радио у Општој болници у Ужицу. Сада ради као неурохирург на Институту за
неурохирургију Клиничког центра Србије на месту начелника Операционог блока, а ради и на Медицинском факултету у звању доцента. Објавио
је укупно 128 радова различитог значаја. Ради едукације и стручног усавршавања више пута је боравио у светским неурохируршким центрима
Америке и Европе. Члан је Европског и Светског удружења неурохирурга.
II
Скупштина општине Ариље, додељује
ПОХВАЛУ
ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «ИНМ» АРИЉЕ за резултате постигнуте у извозу својих производа.
Ово Предузеће је, по оцени жирија за избор најбољег предузетника у 2009. години, састављеном од представника Агенције за страна
улагања и промоцију извоза (СИЕП) Министарства финансија, Министарства економије и регионалног развоја, Привредне коморе Србије и
Националне службе за запошљавање, ушло у 50 најуспешнијих у оквиру малих и средњих предузећа у Србији.
Предузеће је основано 1993. године. Бави се израдом кровних и фасадних трапезастих профила и грађевинском галантеријом широке
практичне примене. Има 15 запослених радника. Постало је препознатљиво на тржишту Србије, а све више се појављује ван граница извозом
својих производа. Годишња прерада сировина у фирми износи око 3.000 тона. Предузеће сарађује са компанијама у Србији али и иностранства,
међу којима су продајни салони «Мерцедес», «Термо Рад Груп», објекти «Такова», «Металца», Бензинска станица ЕКО, «Шкода ауто».
ПОХВАЛУ
ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «БОГУТОВО» АРИЉЕ за резултате постигнуте у области текстилне индустрије.
«Богутово» је ушло у 5 предузећа која су имала најбоља решења паковања за своје производе. Предузећа су изабрана на конкурсу на
основу критеријума као што су пословни резултати, број запослених, препознатљивост бренда и др. Конкурс је био расписан у организацији
Агенције за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕП) која је покренула акцију «Редизајн – стварамо нове брендове» са циљем
осмишљавања нових паковања производа намењених извозу. Пројекат је реализован у сарадњи са Министарством економије и регионалног
развоја, Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа и Привредном комором Србије.
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ПОХВАЛУ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У КРУШЧИЦИ – ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ВИСОКА за освојену награду на конкурсу за најбољи ђачки филм.
Ова Школа је освојила награду у категорији најбољих радова ученика основних школа на конкурсу за најбољи ђачки филм у
конкуренцији 67 различитих школа из Србије укључених 589 ученика и 76 ментора. Такмичење је организовао Центар за развој и примену науке,
технологије и информатике. Кратак ђачки филм «Један дан у мојој школи» припремили су ученици ове Школе са професором – ментором Петром
Марјановићем.
ПОХВАЛУ
ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ У АРИЉУ за изузетно залагање у време поплаве која се догодила 7. новембра 2009. године.
Ова Служба завређује похвалу и за свој досадашњи рад и ангажовање на заштити имовине и грађана од елементарних непогода и у
ванредним ситуацијама.
ПОХВАЛУ
БОРКИ БРКИЋ, професорки математике из Ариља, за несебичан рад и залагање на оснивању Удружења особа са посебним потребама.
Пожртвованим радом допринела је побољшању квалитета живота особа са посебним потребама и квалитета живота чланова њихових
породица на територији општине Ариље.
ПОХВАЛУ
РАДОВАНУ ВРАНИЋУ из Ариља за изузуетан допринос развоју спорта у Ариљу.
Радован Вранић је већ дуго година тренер Школе фудбала «Будућност» у Ариљу. Посебно се ангажовао на организацији јубиларног
Ускршњег турнира у Ариљу – спортској манифестацији међународног значаја која је окупила 80 екипа и око 1500 учесника из Србије, Републике
Српске, Федертације Босне и Херцеговине и Црне Горе. Осим спортског значаја, ова манифестација доприноси промовисању наше општине.
ПОХВАЛУ
МИЛЕНКУ НЕДЕЉКОВИЋУ из Вирова за несебично и храбро ангажовање на спречавању последица од поплаве.
Признање му се додељује зато што је, не мислећи да ли му је живот угрожен, 7. новембра 2009. године када се догодила поплава, са
својом машином – ровокопачем стао на мост у Вирову и одвраћао од моста дрвеће и све што је вода носила да би заштитио мост да га вода не
однесе, а такође умањио последице поплаве на околном подручју.
ПОХВАЛУ
ДРАГАНУ ВАСИЉЕВИЋУ из Миросаљаца за допринос развоју и унапређењу пољопривредне производње у ариљском крају.
Драган Васиљевић је добио златну медаљу на сајму пољопривреде у Новом Саду као један од најбољих произвођача јабука у
Републици Србији. Победио је науку у приносима јер је по једном хектару произвео 100 тона висококвалитетне јабуке.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 020-25/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

15.
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 28.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЦЕНТАР 1" У АРИЉУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за део централне градске зоне у Ариљу. План ће носити назив План
детаљне регулације "ЦЕНТАР 1" у Ариљу (у даљем тексту: ПДР).












Члан 2.
Циљеви доношења ПДР-а су следећи:
унапређење просторне организације и развијање градских функција;
дестимулисање непланског и нерационалног коришћења земљишта као и новостворених вредности и постојећих градских структура;
интеграција просторних градских структура различите намене у циљу рационализације коришћења простора и побољшања квалитета
живљења;
утврђивање критеријума и нивоа опремљености земљишта за одређену намену, као и друге релевантне параметре који ће важити за
период временског обухвата плана и бити основа за израду урбанистичких пројеката;
обезбеђивање довољне површине за развој, комуналну опремљеност, функционалну повезаност и комплементарност са другим
активностима;
преиспитивање постојећих радних капацитета инфилтрираних у градско ткиво, који заузимају атрактивне градске просторе и који су
били предвиђени за дислокацију са становишта неповољног утицаја на околину и у том светлу се определити за евентуалну промену
намене (у односу на постојећи ГП и урбанистичке планове нижег реда);
дефинисање јавног интереса;
усаглашавање урбанистичког планирања са принципима одрживог развоја;
заштита и унапређење животне средине;
дефинисање правила грађења за издавање локацијске и грађевинске дозволе.

Члан 3.
Обухват ПДР-а је унутар подручја обухваћеног улицама Светог Ахилија, Иве Лоле Рибара, Војводе Мишића и Милоша Глишића
(рачунајући и регулациони појас ових улица на том делу обухвата).
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, свих неопходних 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)
намену земљишта;
4)
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
5)
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
6)
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7)
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
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8)
9)
10)

економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
графички део.
Члан 5.
Рок израде ПДР-а је 6 месеци 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 ЈП "Дирекција за изградњу" Ариље.
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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 број 350-71/10 од 28.04.2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Момо Плазинчић

16.
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 28.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШКОЛСКИ ЦЕНТАР" У АРИЉУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за део централне градске зоне у Ариљу. План ће носити назив План
детаљне регулације "ШКОЛСКИ ЦЕНТАР" у Ариљу (у даљем тексту: ПДР).













Члан 2.
Циљеви доношења ПДР-а су следећи:
унапређење просторне организације и развијање градских функција;
дестимулисање непланског и нерационалног коришћења земљишта као и новостворених вредности и постојећих градских структура;
интеграција просторних градских структура различите намене у циљу рационализације коришћења простора и побољшања квалитета
живљења;
утврђивање критеријума и нивоа опремљености земљишта за одређену намену, као и друге релевантне параметре који ће важити за
период временског обухвата плана и бити основа за израду урбанистичких пројеката;
обезбеђивање довољне површине за развој, комуналну опремљеност, функционалну повезаност и комплементарност са другим
активностима;
преиспитивање постојећих радних капацитета инфилтрираних у градско ткиво, који заузимају атрактивне градске просторе и који су
били предвиђени за дислокацију са становишта неповољног утицаја на околину и у том светлу се определити за евентуалну промену
намене (у односу на постојећи ГП и урбанистичке планове нижег реда);
дефинисање јавног интереса;
усаглашавање урбанистичког планирања са принципима одрживог развоја;
заштита и унапређење животне средине;
дефинисање правила грађења за издавање локацијске и грађевинске дозволе.

Члан 3.
Обухват ПДР-а је унутар подручја око основне школе, оивичен улицама Браће Михајловић, Светог Ахилија, Бојовића поток и Војводе
Мишића (рачунајући и регулациони појас ових улица на том делу обухвата).
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, свих неопходних услова и анализирања постојећег
стања.
Члан 4.
ПГР ће садржати нарочито:
10) границу плана и обухват грађевинског подручја;
11) поделу простора на посебне целине и зоне;
12) намену земљишта;
13) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
14) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
15) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
16) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
17) економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
18) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10)
графички део.
Члан 5.
Рок израде ПДР-а је 6 месеци 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.
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Члан 7.
Средства за финансирање израде ПДР-а обезбеђује ЈП "Дирекција за изградњу" Ариље.
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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 број 350-70/10 од 28.04.2010. године
Председник Скупштине
др Момо Плазинчић

17.
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 28.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ФРИГО-ЈУНИОР" У АРИЉУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за део сервисно-радне зоне у Ариљу. План ће носити назив План
детаљне регулације "ФРИГО-ЈУНИОР" у Ариљу (у даљем тексту: ПДР).













Члан 2.
Циљеви доношења ПДР-а су следећи:
унапређење просторне организације и развијање градских функција;
усклађивање фактичког стања са урбанистичким, са обезбеђењем неопходних урбаних елемената за функционисање постојећих и
планираних објеката у оквиру сервисно-радне зоне и непосредног окружења;
дестимулисање непланског и нерационалног коришћења земљишта као и новостворених вредности и постојећих градских структура;
интеграција просторних градских структура различите намене у циљу рационализације коришћења простора и побољшања квалитета
живљења;
утврђивање критеријума и нивоа опремљености земљишта за одређену намену, као и друге релевантне параметре који ће важити за
период временског обухвата плана и бити основа за израду урбанистичких пројеката;
обезбеђивање довољне површине за развој, комуналну опремљеност, функционалну повезаност и комплементарност са другим
активностима;
преиспитивање постојећих радних капацитета инфилтрираних у градско ткиво, који заузимају атрактивне градске просторе и који су
били предвиђени за дислокацију са становишта неповољног утицаја на околину и у том светлу се определити за евентуалну промену
намене (у односу на постојећи ГП и урбанистичке планове нижег реда);
дефинисање јавног интереса;
усаглашавање урбанистичког планирања са принципима одрживог развоја;
заштита и унапређење животне средине;
дефинисање правила грађења за издавање локацијске и грађевинске дозволе.

Члан 3.
Обухват ПДР-а су кат. парцеле бр. 507/1, 512/13, 513/1, 514, 515/1, 515/7, 520/11, 520/12, 520/5, 520/6, 520/1, 515/3, 520/10, 513/2, 515/6,
515/7, 510, 507, 506/4, 511/4, 506/2, 511/2, 511/5 и 511/3, све у КО Вигоште-Поглед.
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, али и смањити, уколико се за то нађе оправдан
разлог.
Детаљне границе дати кроз концепт плана, након добијања адекватних подлога, свих неопходних услова и анализирања постојећег стања.
Члан 4.
ПГР ће садржати нарочито:
19) границу плана и обухват грађевинског подручја;
20) поделу простора на посебне целине и зоне;
21) намену земљишта;
22) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
23) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
24) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
25) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
26) економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
27) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10)
графички део.
Члан 5.
Рок израде ПДР-а је 6 месеци 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 предузеће "ФРИГО-ЈУНИОР" Д.О.О. Витоште из Ариља.
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.
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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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 број 350-68/10 од 28.04.2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Момо Плазинчић

18.
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 28.04.2010. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "И.Н.М." У АРИЉУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за део сервисно-радне зоне у Ариљу. План ће носити назив План
детаљне регулације "И.Н.М." у Ариљу (у даљем тексту: ПДР).
Члан 2.
Циљеви доношења ПДР-а су следећи:

унапређење просторне организације и развијање градских функција;

усклађивање фактичког стања са урбанистичким, са обезбеђењем неопходних урбаних елемената за функционисање постојећих и
планираних објеката у оквиру сервисно-радне зоне и непосредног окружења;

дестимулисање непланског и нерационалног коришћења земљишта као и новостворених вредности и постојећих градских структура;

интеграција просторних градских структура различите намене у циљу рационализације коришћења простора и побољшања квалитета
живљења;

утврђивање критеријума и нивоа опремљености земљишта за одређену намену, као и друге релевантне параметре који ће важити за
период временског обухвата плана и бити основа за израду урбанистичких пројеката;

обезбеђивање довољне површине за развој, комуналну опремљеност, функционалну повезаност и комплементарност са другим
активностима;

преиспитивање постојећих радних капацитета инфилтрираних у градско ткиво, који заузимају атрактивне градске просторе и који су
били предвиђени за дислокацију са становишта неповољног утицаја на околину и у том светлу се определити за евентуалну промену
намене (у односу на постојећи ГП и урбанистичке планове нижег реда);

дефинисање јавног интереса;

усаглашавање урбанистичког планирања са принципима одрживог развоја;

заштита и унапређење животне средине;

дефинисање правила грађења за издавање локацијске и грађевинске дозволе.

Члан 3.
Обухват ПДР-а су кат. парцеле бр. 589/5, 595, 589/6, 587 и 583 КО Вигоште-Поглед.
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, свих неопходних услова и анализирања постојећег
стања.
Члан 4.
ПГР ће садржати нарочито:
28) границу плана и обухват грађевинског подручја;
29) поделу простора на посебне целине и зоне;
30) намену земљишта;
31) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
32) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
33) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
34) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
35) економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
36) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10)
графички део.
Члан 5.
Рок израде ПДР-а је 6 месеци 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 предузеће "ИНМ" Д.О.О. из Ариља.
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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 број 350-69/10 од 28.04.2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Момо Плазинчић

19.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» број 25/2000, 25/02, 107/05
и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07, члана 37. Одлуке о организовању Јавног предузећа за
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водоснабдевање «Рзав» Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 1/06) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа «Рзав» Ариље
1.
Именује се Љубо Лазовић, дипломирани машински инжењер, из Чачка, за директора Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав»
Ариље.
2.
Мандат именованом траје 4 године
3.
Ово Решење ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље.
Образложење
Управни одбор Јавног предузећа «Рзав» Ариље је објавио конкурс за избор директора у дневном листу «Политика» 21. јануара 2010.
године.
На конкурс су се благовремено пријавила два кандидата:
Љубо Лазовић, дипломирани машински инжењер из Чачка и
Милан Д. Милићевић, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка.
Управни одбор Предузећа је на седници одржаној 25. фебруара 2010. године донео Одлуку под бројем 11/2010 којом предлаже
оснивачима Јавног предузећа «Рзав» Ариље – општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и град Чачак да се за директора именује
Љубо Лазовић.
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса у члану 14. прописује да директора јавног предузећа именује и
разрешава оснивач.
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. тачка 9. Статута општине Ариље регулисано је да Скупштина општине
именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Такође Одлуком о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље у члану 37. прописано је да директора Предузећа
сагласно именују и разрешавају оснивачи на предлог Управног одбора Предузећа.
Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду – Одељење у
Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема истог.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-12/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

20.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈКП «Зелен» Ариље
I
Разрешава се Младена Алексић дужности председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље, због поднете
оставке.
II
Именује се Кратовац Драган из Ариља за председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље.
III
Мандат именованом из тачке II овог решења траје до истека мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Зелен» који је
именован Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-31/08 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 112-32/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

21.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници од 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању заменика председника Управног одбора ЈКП «Зелен» Ариље
I
Разрешава се Драган Кратовац дужности заменика председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље, због
поднете оставке.
II
Именује се Драган Илић из Ариља за заменика председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље.
III
Мандат именованом из тачке II овог решења траје до истека мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Зелен» који је
именован Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-31/08 од 21. 8. 2008. године.
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IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-30/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

22.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 39. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље
I
Разрешава се Горан Дукић дужности члана Управног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље, због поднете оставке.
II
Именује се Зоран Радојевић, дипломирани ветеринар, из Ариља за члана Управног одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу»
Ариље.
III
Мандат именованом из тачке II овог решења траје до истека мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Дирекција за
изградњу» који је именован Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-30/08 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 112-33/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

23.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 54. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина
општине Ариље, на седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Основне школе у Латвици
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе «Јездимир Трипковић» у Латвици, Владан Црнковић, представник
родитеља, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-34/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

24.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 43. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници од 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Комисије за становништво, породицу и децу
I
Разрешава се Драгољуб Ђунисијевић дужности председника Комисије за становништво, породицу и децу, због поднете оставке.
II
Именује се Ана Радовић, дипломирани правник, из Ариља за председника Комисије за становништво, породицу и децу.
III
Мандат именованом председнику из тачке 2. траје до истека мандата Комисије за становништво, породицу и децу која је образована
решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-64/08 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 112-31/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

25.
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 седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе
I
Разрешава се др Гордана Поповић функције члана Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне
самоуправе, због поднете оставке.
II
Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-81/09, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић

26.
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 седници одржаној 28. 4. 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе
I
Именују се за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе:
1. Велибор Стојадиновић, економиста у пензији, из Ариља
2. Драгица Савовић, наставник у пензији, из Ариља
3. др Оливера Јовичић, из Ариља
II
Мандат именованима траје до истека мандата Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе
који је образован Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-57/08 од 21. 8. 2008. године.
III
Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-37/10, 28. 4. 2010. године
Председник Скупштине општине,
др Момо Плазинчић
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