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1. 
На основу члана 93. члана 95. и члана 100. Закона о заштити животне средине  (Сл. гл.РС број 135/04), члана 57. и 73. Закона о 

изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 36/09), члана 64, 65, 66 и 67. Закона о буџетском систему ( Сл. гл.РС број 
54/09) и члана 15. Статута општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број 6/08 ), Општинско веће општине Ариље, на 26. седници, 
одржаној 09. 11. 2010. године,  доноси  

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
1.Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава из буџетског Фонда за заштиту животне средине који су током 2010 године, 

планирани у буџетским приходима. 
2. Средства у буџетском Фонду за заштиту животне средине општине Ариље, која по планираним приходима буџета, у  складу са 

чланом 92.  Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), износе 2.100.000,00 динара,  у целости ће бити 
коришћена као учешће општине Ариље у финансирању изградње регионалне депоније Дубоко, на основу Уговора о оснивању, изградњи и 
коришћењу Регионалне санитарне депоније „Дубоко“ , Број 10-352-55/2005, чији потписник је и општина Ариље. 

3. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном гласнику Општине Ариље″. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Општинско веће 

01 број 400-269/2010 09.11.2010. године, 
       Председница Општинског већа, 

       др Мирјана Авакумовић 
 

2. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 2010. године, разматрала је Извештај о 
раду Општинске управе општине Ариље за 2009. годину, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Ариље за 2009. годину 

 
I 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Ариље за 2009. годину. 
II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 020-41/2010, 16. 11. 2010. године 
              Председник Скупштине општине, 
            др Момо Плазинчић 
  

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 16. 11. 2010. године, разматрала је Извештај о 
раду Инспекције за заштиту Комуналне инспекције и и Инспекције за заштиту животне средине за 2009. годину, и донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о раду Комуналне инспекције и Инспекције за заштиту животне средине за 2009. годину 
 

I 
 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду: 

- Комуналне инспекције за 2009. годину, 
- Инспекције за заштиту животне средине за 2009. годину. 

II 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 355-95/2010, 16. 11. 2010. године 
              Председник Скупштине општине, 
                 др Момо Плазинчић 

 
4. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 2010. године, разматрала је Извештај о 
раду Грађевинске инспекције, Инспекције за путеве и Инспекције за саобраћај за 2009. годину, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о прихватању Извештаја о раду Грађевинске инспекције, Инспекције за путеве и Инспекције за саобраћај за 2009. годину 

 
I 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду: 
- Грађевинске инспекције за 2009. годину, 
- Инспекције за путеве за 2009. годину, 
- Инспекције за саобраћај за 2009. годину. 

II 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 354-83/2010, 16. 11. 2010. године 
              Председник Скупштине општине, 

 др Момо Плазинчић 
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5. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 2010. године, разматрала је Извештај о 
раду Општинске просветне инспекције за 2009. годину, и донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о раду Општинске просветне  инспекције за 2009. годину 
 

I 
 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинске просветне инспекције за 2009. годину. 

II 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 614-5/2010, 16. 11. 2010. године 
              Председник Скупштине општине, 
                 др Момо Плазинчић 

 
6. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 39. и 123. Статута општине Ариље 
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
Члан 1. 

 У Статуту општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), члан 9. став 4. алинеја 3. мења се и гласи: 
 «- најмање једна трећина укупног броја одборника Скупштине општине». 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 010-1/2010, 16. 11. 2010. године 
           Председник Скупштине општине, 
                        др Момо Плазинчић 
 

7. 
Скупштина општине Aриље, на основу члана 52. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији ("Службени гласник РС", бр. 53/2010), члaна 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени 
гласник РС», бр. 62/2006) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, бр. 6/2008), на седници одржаној дана 16. 
11. 2010. године, донела је  

О Д Л У К У  
o отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода 

 
Чл. 1. 

Овом Одлуком одређују се начин,  услови и  обим отписа обрачунате а неплаћене камате на обавезе које су доспеле за плаћање до 31. 
децембра 2009. године, (у даљем тексту: камата) по основу локалних јавних прихода, и то:  

1. пореза на имовину физичких лица; 
2. пореза на имовину правних  лица, 
3. локалнa комунална такса за истицање фирме на пословном простору 
4. самодоприноса 

Чл. 2. 
Право на отпис камате на обавезе по основу локалних јавних прихода из чл. 1. ове Одлуке (у даљем тексту: обавезе) оставарује се на 

основу захтева обвезника, односно лица одговорног за испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту : подносилац захтева), који се подноси по 
испуњењу услова прописаних овим чланом, најкасније до 31.12.2010. године. 

Уз захтев (који је саставни део ове Одлуке)  се подноси документација из које произилази да су испуњени прописани услови за отпис 
камате (доказ о уплати главног дуга по основу обавеза на прописаним уплатним рачунима локалних јавних прихода). 

Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из чл. 1. ове Одлуке, Општинској управи Ариље -  Служба локалне пореске администрације . 
Отпис камате у складу са овом Одлуком, врши се подносиоцу захтева – резиденту Републике Србије, који је: 
1) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке и 

споредна пореска давања по основу тих обавеза за које подноси захтев за отпис камате доспелих за плаћање до 31. 
децембра 2009. године;  

2) на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из чл. 1. ове Одлуке за које 
подноси захтев за отпис камате и споредна пореска давања по основу тих обавеза, доспелих за плаћање од 1. јануара 
2010. године, до дана подношења захтева. 

 
Чл. 3. 

Подносиоцу захтева који је испунио услове из чл. 2. ове Одлуке отписаће се камата по основу обавезе коју је уплатио, и то :  
1) 100% камате  ако је уплату у складу са чл. 2. ст. 4. ове Одлуке извршио најкасније до 31. децембра 2010. године; 

Чл. 4. 
 Право на отпис камате утврђује се решењем Општинске управе Ариље,Служба локалне пореске администрације, у складу са законом. 
 Општинска управа, Служба локалне пореске администрације води еведенцију о остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се 
о спровођењу ове Одлуке. 

Чл. 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Ариље". 
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OПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

 01 број: 43-5/2010, 16. 11. 2010. године 
       Председник Скупштине општине, 

                                др Момо Плазинчић 
 

8. 
 На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи («Службени гласник РС» број 48/94 и 11/98), члана 20. 
Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници 
одржаној 16. 11. 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о расписивању општинског референдума 

 
 1. У Одлуци о расписивању општинског референдума («Службени гласник општине Ариље» број 5/2010) тачка 2. мења се и гласи: 

«Општински референдум ће се спровести у дане 27. и 28. новембра 2010. године у времену од 8 – 19 сати». 
 2. Ову Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 014-1/2010, 16. 11. 2010. године 
                                  Председник Скупштине општине, 

               др Момо Плазинчић 
 

9. 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник 
општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о обезбеђењу средстава у буџету општине Ариље за реализацију Пројекта «Реконструкција зграде Општине Ариље» 

I 
Утврђује се обавеза Општине Ариље да у оквиру буџета општине Ариље за 2010. годину и буџета Општине Ариље за 2011. годину 

обезбеди средства у износу од 1.500.510,42 динара за реализацију Пројекта «Реконструкција зграде Општине Ариље». 
II 

 Ову Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 400-290/2010, 16. 11. 2010. године 
                                  Председник Скупштине општине, 
                                                  др Момо Плазинчић 

I. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

1. Пословно име (фирма), односно име и презиме

2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)

3. Матични број (правног лица, односно предузетника)

4. Подаци о седишту, односно пребивалишту:

4.1. Општина

4.2. Место

4.3. Улица

4.4 Број и слово

5. Телефон

II. ВРСТА ЛОКАЛНОГ ЈАВНОГ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ КОГА СЕ ЗАХТЕВА
ОТПИС КАМАТЕ (члан 1. Одлуке):

ПРИЛОГ: Доказ о извршеној уплати

(износ уплаћеног главног дуга и споредних (износ уплаћеног главног дуга и споредних 

пореских давања по том основу, осим пореских давања по том основу, доспелих

камате, доспелих до 31.12.2009. године)* од 1.1.2010. године до дана подношења захтева)*

* уписује се уплаћени износ на име локалног јавног прихода, по основу кога се захтева отпис камате
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС КАМАТЕ
НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

На основу члана 2. став 1. Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода ("Службено гласник  општине Ариље", 
број ----/2010, у даљем тексту: Одлука), Општинској управи Ариље, Служба  локалне пореске админситрације  подносим
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10. 
  На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о прихватању обавезе сервисирања дуга ради реализације Пројекта «Реконструкција зграде Општине Ариље» 

 
I 

 Општина Ариље прихвата обавезу сервисирања дуга, у периоду од 5 година, од дана повлачења средстава ради реализације Пројекта 
«Реконструкција зграде Општине Ариље» до максималног износа главнице од 6.002.041,68 динара. 

II 
Обавеза из тачке 1. ове Одлуке уградиће се у одлуке о буџету општине Ариље које ће бити донете у наредних 5 година. 

III 
 Ову Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 400-289/2010, 16. 11. 2010. године 
           Председник Скупштине општине, 
                    др Момо Плазинчић 
 
 

11. 
 На основу члана 32. тачка 6, а у вези члана 88. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 39. и 

члана 102. Статута општине Ариље ("Службени лист општине Ариље", број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној дана 16. 11. 2010. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ГРАДОВА И ОПШТИНА 

 
Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Споразум о сарадњи градова и општина, ради реализације активности и пројеката од интереса за даљи развој општина, градова и 
региона.  

Члан 2. 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине, др Мирјана Авакумовић, да у име општине Ариље потпише Споразум из члана 1. ове Одлуке. 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је Споразум о сарадњи градова и општина у тексту какав је инициран од стране МСП – Програма помоћи општинама. 
На  основу члана 88. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), као и Одлука о усвајању Споразума о сарадњи градова и 
општина донетих од стране скупштина  градова и општина Чачак, Краљево, Ужице, Пожега, Ариље, Чајетина и Лучани, а у складу са 
стратешким и развојним документима потписница, закључује се следећи   
 

С П О Р А З У М   О САРАДЊИ ГРАДОВА И ОПШТИНА 
  

I Основне одредбе  
Члан 1.  

Потписници сагласно констатују да је предмет овог Споразума сарадња на реализацији активности и пројеката од интереса за даљи развој 
општина, градова и региона.   

Члан 2.  
Циљеви  сарадње су: 

• Унапређење рада локалних самоуправа кроз размену искустава и реализацију заједничких пројеката,  
• Подстицање и стварање услова за оптималну децентрализацију на свим нивоима,  
• Активна улога локалних самоуправа за унапређење правног оквира кроз дијалог са републичким институцијама и организацијама,  
• Унапређивање квалитета живота грађана и стварање услова за ефикасније укључивање цивилног друштва у процес одлучивања,  
• Заједнички развој уз поштовање принципа одрживог развоја, усаглашавање и координацију и подршку регионалном развоју и 

пројектима,  
• Усаглашавање и повезивање интереса приватног и јавног сектора.  

Члан 3.  
Сарадња обухвата следеће области: 

• Правна питања од значаја за локалну самоуправу и регионални развој,  
• Управљање финансијама и фискалну децентрализацију,  
• Стратешко, секторско, просторно и урбанистичко планирање,  
• Модернизацију јавног сектора и развој институција локалних самоуправа,  
• Унапређење заштите животне средине, комуналних система и инфраструктуре (путеви, управљање отпадом, управљање отпадним 

водама, и сл.),  
• Остале области од интереса за општине, градове и регионе.  

II Организациона структура  
Члан 4.  

Радна тела за спровођење овог Споразума  су:  
• Координациони одбор,  
• Међуопштинске радне групе ( у даљем тексту: МОРГ ),  
• Пројектни тимови.  

Члан 5.  
Координациони одбор чине председници општина и градоначелници.  
Координациони одбор чине и председници општина  и градоначелници јединица локалних самоуправа, као и представници  институција и 
организација које накнадно приступе овом споразуму.  
Седницама Координационог одбора, у случају спречености лица из става 1. и 2. овог члана, могу присуствовати са правом одлучивања лица која 
они овласте.  
У раду Координационог одбора, на позив председавајућег, могу учествовати и представници релевантних институција и организација 
(Координатори МОРГ, предлагачи пројеката, донатори, представници Сталне конференције градова и општина-СКГО, удружења грађана, 
регионалне агенције и институције, експерти за поједине области и сл.). 
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Члан 6.  
Седнице Координационог одбора води председник, а у његовом одсуству заменик председника.   
Председника и заменика председника Координационог одбора бирају чланови на првој конститутивној седници.  
Мандат  председника и заменика председника Координационог одбора траје годину дана. 

Члан 7.  
Седиште Координационог одбора је у општини или граду из које је изабран председник.  
Административно-техничке послове обављаће општинска односно  градска управа у којој је седиште Координационог одбора.  
Послове из става 2. овог члана председник Координационог одбора може поверити и другим правним лицима.  

Члан 8. 
Координациони одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.  

Члан 9.  
Координациони одбор доноси Пословник о раду којим се ближе уређују услови, начин рада и поступак одлучивања, као и друга питања од значаја 
за рад.  
Пословник о раду координациони одбор је дужан донети у року од 30 дана од дана конституисања. 

Члан 10. 
Надлежности координационог одбора су: 

• Идентификација и усаглашавање међуопштинских и регионалних иницијатива и пројеката на основу потреба и приоритета,  
• Разматрање и одлучивање о предлозима пројеката МОРГ-а, као и о именовању пројектних тимова,  
• Обезбеђивање подршке за реализацију пројеката и активности на нивоу локалних самоуправа (активности МОРГ и сл.),  
• Одлучивање о приступању других општина, градова, институција и организација овом Споразуму,  
• Разматрање иницијативе и доношење одлуке о формирању нових МОРГ-а,  
• Координација са свим релевантним институцијама,  
• Промовисање међуопштинске и регионалне сарадње,  
• Утврђивање начина финансирања за реализацију појединих активности потписница овог Споразума,  
• Давање сагласности на планове рада МОРГ-а,  
• Доношење програма рада и финансијски план за наредну годину и  
• обављање других  послова.  

Члан 11.  
Координациони одбор, најмање једном годишње, подноси извештај о раду Скупштинама општина и градова и другим потписницима овог 
Споразума.  

Члан 12.  
За  области из члана 3. овог Споразума, Координациони одбор формира МОРГ-е.   

Члан 13.  
Међуопштинске радне групе састављене су од по два представника потписника овог Споразума.   
Рад међуопштинске радне групе уређује се Пословником о раду, који се доноси у року од 30 дана од дана конституисања.  

Члан 14.  
За реализацију  појединих пројеката, Координациони одбор може формирати пројектне тимове или формирање пројектних тимова може 
поверити МОРГ-у.  
Састав, задаци и финансирање пројектних тимова ће бити дефинисани одлуком о формирању.  

III Сарадња 
Члан 15.  

Координациони одбор и МОРГ отворени су за сарадњу и размену професионалних искустава са другим општинама и градовима, као и 
релевантним институцијама и организацијама, у земљи и иностранству, у циљу реализације активности и пројеката од заједничког интереса.  

IV Клаузуле обавезности  
Члан 16.  

За  реализацију овог Споразума, потписнице су сагласне да обезбеде у својим буџетима одговарајућа финансијска средства.  
Свака од потписница овог Споразума, учесница у пројекту, дужна је да обезбеди адекватне ресурсе (људске, финансијске, материјалне ) за 
реализацију активности и пројеката.  

V Прелазне и завршне одредбе  
Члан 17.  

Овај  Споразум се сматра закљученим даном потписивања од стране свих потписника.  
Члан 18.  

Измене и допуне овог Споразума ће се вршити на исти начин како је Споразум и донет.  
Члан 19. МОРГ  које су основане у сарадњи са Програмом  подршке општинама (МСП), настављају са радом у складу са овим Споразумом 

и дужне су да у року од 60 дана ускладе своја акта са одредбама овог Споразума.  
 
 

ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА:  
Општина Ариље  

_________________________________ 
Град Краљево  

_________________________________  
Општина Лучани  

_________________________________  
Општина Пожега  

_________________________________  
Град  Ужице  

_________________________________  
ОпштинаЧајетина  

_________________________________  
Град  Чачак  

_________________________________ 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Ариље''. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 020-51/2010, 16. 11. 2010. године 
           Председник Скупштине општине, 
              др Момо Плазинчић 
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12. 
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 81/09) и члана 39 Статута општине 

Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној дана 16. 11. 2010.године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА "ВРАЊАНСКО ПОЉЕ 4" КОЈИ СЕ МОГУ 

ПРИМЕЊИВАТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ДО ДОНОШЕЊА НОВОГ ПЛАНА 
 

Члан 1. 
У члану 4.Одлуке о одређивању Регулационог плана "Врањанско поље 4" који се могу примењивати до доношења новог плана 

("Службени гласник општине Ариље" бр.5/03), бришу се катастарске парцеле бр. 600/1 и 596/2 КО Ариље. 
 

Члан 2. 
Саставни део ове Одлуке чини графички приказ.  

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број350-162/2010, 16. 11. 2010. године 
             Председник Скупштине општине, 
              др Момо Плазинчић 
 
 

13. 
  На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама («Службени гласник РС» број 111/2009), 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 16. 11. 2010. год. донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације 

 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински штаб за ванредне ситуације. 
II 

Kомадант Општинског штаба за ванредне ситуације је председник Општине Мирјана Авакумовић. 
 

 
III 

У Општински штаб за ванредне ситуације постављају се: 
Заменик комаданта Општинског штаба 

- заменик председника Општине, Светислав Петровић,  
Начелник Општинског штаба: 

- начелник Општинске управе, Биљана Аћимовић,  
Чланови Општинског штаба: 

- председник Скупштине општине, Момо Плазинчић, 
- заменик председника Скупштине општине, Ниша Булатовић, 
- директор ЈКП «Зелен», Раде Јовичић,  
- директор ЈП «Дирекција за изградњу», Вукић Миливојевић, 
- директор ЈП «Рзав», Љубо Лазовић, 
- директор Дома здравља, Божидар Петровић, 
- директор Електродистрибуције, Лазар Марјановић, 
- руководилац Ватрогасно-спасилачке јединице, Раде Марковић, 
- начелник Станице полиције, Борисав Перишић 
- руководилац Организације «Црвени крст», Мица Ћосовић, 
- руководилац инспекцијских служби, Милијанко Божовић, 
- председник Месне заједнице Ариље, Милан Лазић, 
- председник Комисије за безбедност, Владе Исаиловић 
- представник привреде, Зимоњић Миломир 
- представник медија, Бранко Јерковић 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 112-99/2010, 16. 11. 2010. године 
                Председник Скупштине општине, 
                  др Момо Плазинчић 
 
 

 14. 
 На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи («Службени гласник РС» број 48/94 и 11/98), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20 Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за територију општине Ариље и 
члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење општинског референдума 

 
I 

 Разрешава се Ана Радовић дужности заменика члана Комисије за спровођење општинског референдума, због поднете оставке. 
 

II 
 Именује се Слободанка Жунић за заменика члана Комисије за спровођење општинског референдума. 
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III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 112-68/2010, 16. 11. 2010. године 
               Председник Скупштине општине, 
                 др Момо Плазинчић 
 

 
15. 

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" број 72/09) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина 
општине Ариље, на седници одржаној 16. 11. 2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дечјег вртића Ариље  

 
 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Дечјег Вртића у Ариљу , представници родитеља: 
 - Маријана Тодоровић из Ариља 
 - Драган Иконић из Ариља. 
 2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Дечјег Вртића у Ариљу , представници родитеља: 
 - Сања Василијевић из Ариља, 
 - Драгана Радојевић из Ариља. 
 3. Члановима Школског одбора из тачке 2. овог решења мандат траје до истека мандата Управног одбора који је именован Решењем 
Скупштине општине Ариље 01 број 112-44/08 од 21. 8. 2008. године. 
 4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 112-92/2010, 16. 11. године 
                 Председник Скупштине општине, 
                   др Момо Плазинчић 
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