7. март 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна

1

- Број 3

www.arilje.org.rs
Ариље, 7.март 2014.
Година MMXIV – број 3

Садржај
РЕШЕЊЕ о избору заменика председника Скупштине општине Ариље...............................................................3
РЕШЕЊЕ о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2013. годину..............................3
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2014. годину..................4
РЕШЕЊЕ о прихватању Информације о раду Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу за школску 2012/2013.
годину..................................................................................................................................................................... 4
РЕШЕЊЕ о прихватању Информација о раду основних школа за школску 2012/2013. годину............................5
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну санитарну
депонију „Дубоко“ у 2014. години......................................................................................................................... 6
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Дубоко" Ужице за 2014.
годину..................................................................................................................................................................... 6
ОДЛУКУ о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице трешњевица.............7
ИЗВЕШТАЈ о спроведеном референдуму у мз tрешњевица дана 25 и 26 јануара 2014 године............................7
ОДЛУКУ о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице трешњевица.................................................8
ОДЛУКУ о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног комуналног предузећа „зелен“
ариље.................................................................................................................................................................... 11
РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП « Зелен» Ариље......................................................12
РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Комисије за именовање директора јавних предузећа општине
Ариље................................................................................................................................................................... 13
РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе у Ариљу.........................14

7. март 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна

2

- Број 3

РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера локалне самоуправе...................................................................................................................... 15
РЕШЕЊЕ о разрешењу Изборне комисије општине Ариље.................................................................................16
РЕШЕЊЕ о именовању Изборне комисије општине Ариље................................................................................17
РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу. .19

7. март 2014. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Страна 3 - Број 3

На основу члана 32. тачка 10. и члана 39. став 2. а у вези са чланом 38. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. тачка 10. и члана 51. став 2. а у вези са
чланом 48. став 1. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25. фебруара 2014. године, већином гласова од
укупног броја одборника, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору заменика председника Скупштине општине Ариље
I
БИРА СЕ Ниша Булатовић, из Погледи, за заменика председника Скупштине општине Ариље.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
Образложење
Дана 25. 2. 2014. године, 12 одборника Скупштине општине Ариље писаним поднеском
предложило је кандидата Нишу Булатовића за заменика председника Скупштине општине Ариље.
Према члану 39. став 2. а у вези са чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи и члану
51. став 2. а у вези са чланом 48. став 1. Статута општине Ариље, заменик председник Скупштине
општине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Према извештају Комисије о утврђивању резултата гласања за избор заменика председника
Скупштине општине , за кандидата Нишу Булатовића гласало је 20 одборника, што представља
већину од укупно 34. одборника Скупштине општине Ариље.
Са свега напред изнетог доноси се Решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 18/2014, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25. 2. 2014. године, разматрала је Извештај о
раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2013. годинu, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад у Ариљу
за 2013. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2013. годинu, који је
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу Одлуком број 55100-10/14-1, на седници
одржаној дана 31. 1. 2014. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-4/2014, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 19. и
39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25. 2. 2014. године, разматрала је Програм рада
Центра за социјални рад у Ариљу за 2014. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2014. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2014. годину који
је донео Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу под бројем 55100-11/14-1, на седници
одржаној дана 31. 1. 2014. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-4/2014, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25. 2. 2014. године, разматрала је Информацију
о раду Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу за школску 2012/2013. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Информације о раду Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу за школску
2012/2013. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Информација о раду Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу за школску 2012/2013.
годину.
II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-13/2014, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25. 2. 2014. године, разматрала је Информацијe
о раду основних школа у Ариљу, Латвици, Крушчици и Брекову, за школску 2012/2013. годину, и
донела
РЕШЕЊЕ
о прихватању Информација о раду основних школа
за школску 2012/2013. годину
I
ПРИХВАТА СЕ Информација о раду, за школску 2012/2013. годину:
- Основне школе „Стеван Чоловић“ Ариље,
- Основне школе „Јездимир Трипковић“ Латвица,
- Основне школе „Ратко Јовановић“ Крушчица,
- Основне школе „Бреково“ Бреково
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 022-8-2-9-2/2014, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12), 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 и 6/10 ),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25. 2. 2014. године, разматрала је Одлуку о
утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ у 2014. години и
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну
санитарну депонију „Дубоко“ у 2014. години

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утврђивању цене одлагања отпада на Регионалну санитарну
депонију „Дубоко“ у 2014. години, коју је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Дубоко“
Ужице под бројем 76/9-1, на седници одржаној дана 16. 12. 2013. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-54/2013, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/2012), члана 32.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010 ),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25. 2. 2014. године, разматрала је Програм
пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице
за 2014. годину, и донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Дубоко" Ужице
за 2014. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Регионални центар
за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2014. годину, који је донео Управни одбор Јавног
комуналног предузећа "Дубоко" под бројем 76/11, на седници одржаној дана 21. 12. 2013. године.
II
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Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-54/2013, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
На основу члана 24. 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) и члана
39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 6.3.2014. године, на основу Извештаја о
непосредном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице
Трешњевица, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕШЊЕВИЦА
ПРОГЛАШАВА

СЕ

Одлука

о

увођењу

самодоприноса

на

подручју

Месне

заједнице

Трешњевица, коју су донели грађани Месне заједнице Трешњевица непосредним изјашњавањем
путем референдума одржаног дана 25. и 26. јануара 2014. године

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-11/2013, 6.3. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ У МЗ TРЕШЊЕВИЦА
ДАНА 25 И 26 ЈАНУАРА 2014 ГОДИНЕ
Скупштина општине Ариље на седници одржаној 27.12.2013 године утврдила је Предлог Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Трешњевица и донела
Одлуку
о начину
изјашњавања грађана МЗ Трешњевица о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Трешњевица.
Комисија за спровођење референдума утврдила је следеће:
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-изборно право је имало укупно 725 гласача
-гласало је 444 гласача, односно 61 %
-„ЗА“ потврђивање Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Трешњевица
гласало је 417 гласача, односно 57 %
-„ПРОТИВ“ потврђивања Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Трешњевица гласало је 27. гласача, односно 3.7%
-неважећих гласачких листића било је 0.
-неупотребљених гласачких листића било је 281.

С обзиром да ЈЕ
гласало више од 50%
гласача који су имали право изјашњавања на
референдуму то Комисија за спровођење рефереднума утврђује да ЈЕ изгласана Одлука о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Трешњевица

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

1.Милан Радојичић
(име и презиме и потпис председника)
2.Душко Митровић
(име и презиме и потпис заменика председника)
3.Милија Раковић
(име и презиме и потпис члана)
4.Милан Стојковић
(име и презиме и потпис члана)
5.Милта Богдановић
(име и презиме и потпис заменика члана)
6.Перо Тодоровић
(име и презиме и потпис заменика члана)
На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник
РС» бр. 62/2006 и 47/2011), члана 25. став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи
(«Службени гласни РС» број 48/1994 и 11/1998)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
на подручју Месне заједницe Трешњевица („Службени гласнику општине Ариље“ број 4/2013) и
одредби Одлуке о начину изјашњавања грађана Месне заједнице Трешњевица о Предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевица („Службени гласнику општине
Ариље“ број 4/2013)
Грађани Месне заједнице Трешњевица, непосредним
одржаном дана 25. и 26. јануара 2014. године, донели су

изјашњавањем

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕШЊЕВИЦА

на референдуму
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Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице
Трешњевица уводи се самодопринос на нето зараде запослених, приход од самосталне делатности и
на катастарски приход од пољопривреде.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
1.

Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева

2.

Изградњу и реконструкцију водоводне мреже

3.

Откуп земљишта за проширење гробља и одржавање гробља.

4.

Социјалне помоћи

5.

Финансирање рада месних заједница

6.

Реконструкција дома у Трешњевица
Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 01.03.2014. године до 28.02. 2019.
године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 8.000.000,00 динара.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице.
Обвезници самодоприноса су и грађани који немају пребивалиште на подручју Месне
заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто се средствима самодоприноса
побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 6.
Самодопринос се плаћа:


на нето зараде запослених и остала лична примања по стопи од 2,%



на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 2%



двадесетоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства
Члан 7.

Средства самодоприноса приход су буџета општине и строго су наменског карактера.
Користиће се за финансирање намена из члана 2. ове Одлуке, а у складу са одлуком Одбора Месне
заједнице.
Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и
списак грађана - обвезника самодоприноса са подручја Месне заједнице.
Члан 8.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 9.
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Средства самодоприноса уплаћују се на уплатне рачуне број:
- из нето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-57, модел 97,
контролни број-004-ПИБ послодавца - 21
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни
број-004-ПИБ предузетника - 21
- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,
модел 97, контролни број-004-матични број физичког лица - 21
Члан 10.
Самодопринос се не плаћа на примања и имовину која су Законом изузета од опорезивања.
Члан 11
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала лична примања врше исплатиоци тих
примања, истовремено са њиховом исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза
и доприноса.
Самодопринос од самосталне делатности утврђује, наплаћује и контролише Служба за
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ариље.
Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде и шумарства утврђује, наплаћује и
контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске управе Општине Ариље.
Члан 12.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Одбор Месне заједнице информише
грађане на збору грађана подношењем финансијског извештаја једном годишње, преко средстава
јавног информисања и на други погодан начин.
Члан 13.
У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је
самодопринос заведен, средства самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до
извршења Програма намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног чланом 3. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и осталог, што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и закона
којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не
обрачуна, не наплати и на прописани уплатни рачун не уплати самодопринос :


исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 – 300.000 динара.



исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара
казниће се и одговорно лице у правном лицу.
Члан 16.
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевица која је донета
на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље.
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Члан 17.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

У Трешњевици, дана 25. и 26. јануара 2014. године
01 број 432-11/2013

Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије
Милан Радојичић
На основу члана 26, 28, 29 и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12)
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) члана
39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10 ), и члана 4 1. и 45.
Оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље („Службени гласник општине Ариље“
број 2/13)
Скупштина општине Ариље на 15. седници одржаној 6.3.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕН“ АРИЉЕ
I
Спровести јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Зелен“
Ариље, чији је оснивач општина Ариље.
II
Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље,
спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа општине Ариље, коју образује
Скупштина општине Ариље.
III
Комисија за именовањa директора јавних предузећа општине Ариље саставља списак
кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак, сачињава
ранг листу кандидата са највише три најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним и
утврђеним резултатима, према мерилима прописаним за именовање и доставља Општинској управи
општине Ариље заједно са записником о изборном поступку, на основу којих Општинска управа
припрема предлог акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље и
доставља га Скупштини општине Ариље на разматрање и одлучивање.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику општине Ариље.
Образложење
Чланом 28. Закона о јавним предузећима, прописано је да је спровођење јавног конкурса
започиње доношењем одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног
предузећа , коју доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе. Предлог за доношење Одлуке
подноси орган јединице локалне самоуправе.
Чланом 26. Закона о јавним предузећима, прописано је да јавни конкурс спроводи Комисија
за именовања јединице локалне самоуправе, коју образује орган који је Статутом јединице локалне
самоуправе одређен као надлежан за именовање директора.
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Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. Статута општине
Ариље, прописано је да Скупштина општине именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, именује
и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са законом.
Чланом 34. Закона о јавним предузећима прописано је да ако ни после спроведеног јавног
конкурса органу за именовање директора не буде предложен кандидат за именовање због тога што
је комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове
за именовање или ако орган надлежан за именовање директора јавног предузећа не именује
предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и
по поступку прописаном овим законом.
Полазећи од напред наведених законских овлашћења, Скупштина општине Ариље, одлучила
је као у диспозитиву Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-9/2014, 6.3. 2014.године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 119/2012), члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) члана 55. Оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 2/2013) и
члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 6.3. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈКП « Зелен» Ариље
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Милијанко Митровић, дипломирани инжењер грађевинарства из Ужица, за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа « Зелен» Ариље, на период до избора
директора Јавног комуналног предузећа « Зелен» Ариље, а најдуже 6 месеци.
II
Ово Решење ступа на снагу 16. 3. 2014. године, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Ариље».
Образложење
Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-77/13 од 16. 09. 2013. године Милијанко
Митровић, дипломирани инжењер грађевинарства из Ужица, је именован за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа « Зелен» Ариље, на период до избора директора Јавног
комуналног предузећа « Зелен» Ариље, а најдуже 6 месеци.
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Пошто Милијанку Митровићу по наведеном Решењу мандат траје до 16.3.2014. године а
расписивање огласа за именовање директора Предузећа је у току и не може се предвидети да ће се
поступак именовања окончати до тог датума, предлаже се Решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:

Против овог Решења може се покренути спор тужбом код Вишег суда у

Ужицу у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-20/14, 6.3. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 26. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) , и члана
39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10 ),
Скупштина општине Ариље на 15. седници одржаној 6.3.2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању члана Комисије за именовање директора јавних предузећа
општине Ариље
I
Разрешава се Милијанко Митровић, дипломирани грађевински инжењер, именован на
предлог СКГО, дужности члана Комисије за именовање директора јавних предузећа општине Ариље,
због поднете оставке.
II
Именује се Слава Ћирјаковић, дипломирани економиста, за члана Комисије за именовање
директора јавних предузећа општине Ариље, на предлог СКГО.
III
Мандат члана Комисије из тачке II траје до истека мандата Комисије за именовање директора
јавних предузећа општине Ариље образоване Решењем Скупштине општине 01 број 112-60/13 од 5. 7.
2013.године
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине
Ариље.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-60/13, 6.3.2014.године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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, 52/11 и
55/13) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 6.3. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Предшколске установе у Ариљу
I
Разрешава се функције члана Управног одбора Предшколске установе „Ариље“у Ариљу:
представник запослених
- Нада Павловић
II
Именује се за члана Управног одбора Предшколске установе „Ариље“у Ариљу:
представник запослених
- Владан Илић
III
Члану Управног одбора Предшколске установе из тачке II овог Решења мандат траје до
истека мандата Управног одбора Предшколске установе именованог Решењем Скупштине општине
Ариље 01 број 112-103/2012 од 16.7.2012. године.

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.
V
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље“.
Образложење
Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
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Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно веће, тајним
изјашњавањем.
С обзиром да је Нада Павловић изабрана за директора Установе Васпитно-образовно веће је,
тајним изјашњавањем, за члана предложило Владана Илића.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-11/14, 6.3. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и
44. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10) и члана 40.
Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08)
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 6. 3. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Савета за праћење примене
Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе
1.
Констатује се да је престала функција члана Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера локалне самоуправе, због поднете оставке:
-

Радовану Јаковљевићу

-

Радану Арсовићу

-

Гордани Тадић

-

Драгану Кратовцу
2.

Разрешава се дужности председника Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера локалне самоуправе,
-

Љубе Лукић
3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине

Ариље".
Образложење
Дана 5.2.2014. године Радован Јаковљевић, Радан Арсовић, Гордана Тадић и Драган Кратовац
поднели су писане оставке на функцију члана Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера локалне самоуправе.
Општинско веће општине Ариље је на седници одржаној 14. 2. 2014. године предложило да
се разреши и Љубе Лукић, дужности председника Савета, јер је одборник, а према члану 55.
Пословника Скупштине општине Ариље председник и чланови Савета бирају се из реда грађана.
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ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-10/14, 6.3.2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
На основу члана 14. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11) и члана
39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној дана 6.3.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Изборне комисије општине Ариље
I Разрешавају се чланства у Изборној комисији општине Ариље:
1.

Милан Лазић, председник – предложила ДС

- Радојко Крчевинац, заменик председника - предложила ДС
2.

Радован Ћирјаковић, члан – предложила ДС

- Дарко Марковић, заменик члана – предложила ДС
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Милица Ћосовић, члан – предложила ДС
Јелена Обрадовић, заменик члана – предложила ДС
Мићо Јовичић, члан – предложила СРС
Ненад Миловановић, заменик члана - предложила СРС
Татомир Јовичић, члан – предложила СРС
Радисав Врањевац, заменик члана - предложила СРС
Верица Тодоровић, члан – предложила ДСС
Дејан Булатовић, заменик члана – предложила ДСС
Раде Трипковић, члан – предложила СПС
Борко Чаловић, заменик члана - предложила СПС
Љиљана Поњавић, члан – предложила ГГ „Сви за Ариље“
Јелена Савић, заменик члана – предложила ГГ „Сви за Ариље“
Звонко Петровић, члан – предложила НС
Kрсто Коковић, заменик члана - предложила НС

Разрешавају се:
- секретар Изборне комисије Горица Косић.
- заменик секретара Биљана Аћимовић.
II Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље.
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Образложење
Законом о локалним изборима – чланом 11. 13. и 14. прописано је:
- да су органи за спровођење локалних избора изборна комисија јединице локалне
самоуправе и бирачки одбори;
- да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група, сразмерно броју
одборника.
Напред наведена Изборна комисија именована је Решењем Скупштине општине одржане 9. 3.
2012. године и одражавала је састав Скупштине претходног сазива.
Скупштина општине је именовала нову Изборну комисију општине Ариље на предлог
одборничких група новог сазива Скупштине општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 013-6/2014, 6.3.2014. године

Председник Скупштине општине
Проф..др Светислав Петровић
На основу члана 14. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11) и члана
39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној дана 6.3.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Изборне комисије општине Ариље
I У Изборну комисију општине Ариље, именују се:


Душко Стефановић, за председника – предложила СНС

- Снежана Јојић, за заменика председника– предложила СНС


Владан Борисављевић, за члана – предложила СНС

- Иван Радељић, за заменика члана – предложила СНС
3. Милан Лазић, за члана – предложила ДС
- Драган Илић, за заменика члана – предложила ДС
4. Дарко Марковић, за члана – предложила ДС
- Радован Ћирјаковић, за заменика члана – предложила ДС
5. Јелена Лукић, за члана – предложио ПРС
- Миле Биорчевић, за заменика члана – предложио ПРС
6. Љиљана Јовановић, за члана – предложио ПРС
- Дарко Младеновић, за заменика члана – предложио ПРС
7. Татомир Јовичић, за члана – предложила СРС
- Даница Николић, за заменика члана - предложила СРС
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8. Томислав Јовичић, за члана – предложила СПС-ПУПС
- Живко Гавриловић, за заменика члана - предложила СПС-ПУПС
9. Мирче Тошић, за члана – предложио СПО-ЛДП
- Милан Јаковљевић, за заменика члана - предложила СПО-ЛДП
II За секретара Изборне комисије именује се Горица Косић.
- за заменика секретара именује се Миљана Вукотић.
III Изборна комисија општине Ариље спроводи све Законом прописане изборне радње.
IV Седиште Изборне комисије је у згради Скупштине општине Ариље – канцеларија број 15.
V Мандат Изборне комисије траје 4 године и почиње од дана доношења овог решења.
VI Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље.
Образложење
Законом о локалним изборима – чланом 11. 13. и 14. прописано је:
- да су органи за спровођење локалних избора изборна комисија јединице локалне
самоуправе и бирачки одбори;
- да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група, сразмерно броју
одборника;
- да изборна комисија има секретара;
- да председник, чланови изборне комисије и секретар имају заменике;
-да се за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара именује лице
које је дипломирани правник;
- да у решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред
личног имена, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно
страначке коалиције на чији предлог је именован.
Изборна комисија општине Ариље именована је на предлог одборничких група у Скупштини
општине Ариље.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду Београд – Одељење у
Крагујевцу у року од 24 часа од доношења овог решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 035-5/2014, 6. 3. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 54. и
55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09, 52/11 и
55/13) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на 15. седници одржаној 25.2.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу
I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције члана Школског одбора Основне школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу:

представници локалне самоуправе
- Биљана Тешовић
- Ивана Поповић
II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Стеван Чоловић“ у Ариљу:

представници локалне самоуправе
- Ивана Ђукић
- Марија Латиновић
III
Члановима Школског одбора Основне школе из тачке II овог Решења мандат траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе у Ариљу именованог Решењем Скупштине општине Ариље
01 број 112-44/2010 од 15.6.2010. године.

IV
Ово Решење је коначно у управном поступку.

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

Образложење
Основна школа „Стеван Чоловић“ у Ариљу поднела је Скупштини општине захтев да се
разреше функције члана Школског одбора Биљана Тешовић и Ивана Поповић, представници локалне
самоуправе, из разлога што неоправдано одсуствују са седница Школског одбора.
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Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Чланом 55. ставом 2. тачка 2. наведеног Закона прописано је да ће скупштина јединице
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника
или орган управљања установе, ако члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или
несавесним радом онемогућава рад органа управљања.
Са свега напред изнето предложено је као у диспозитиву Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-17/14, 25. 2. 2014. године

Председник Скупштине општине
Проф.др Светислав Петровић

