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На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и
54/11), 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 27. седници одржаној 25. 05. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Сретену Брковићу из Погледи, са Изборне листе Српска радикална
странка - др Александар Мартиновић, престаје мандат одборника у Скупштини општине
Ариље, због смрти.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 46/2015, 25. 05. 2015. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и
54/11),
Скупштина општине Ариље, на 27. седници одржаној 25. 05. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Ариље:
- РАДОЉУБУ ВУЧИЋЕВИЋУ, 1953. г. грађевинском инжењеру, из Ариља, са Изборне листе
Српска радикална странка - др Александар Мартиновић.
II
Мандат одборнику из тачке I овог решења почиње да тече даном потврђивања мандата
и траје до истека мандата сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 30. јуна
2012. године.
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III
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112-73/2015, 25. 05. 2015. године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
_________________________________________________________________________________
На основу члана 4.и 13. Закона о комуналним делатностима(Службени гласник РС број 88/11.),
члана 32.Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/07), члана 20.тачка 2.)
и тачка 3.),члана 43.став 5. Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС број 36/09. и
88/10.) и члана 39. Статута општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број 6/08.и
6/10 и 5/14)
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25.05.2015 године донела је
ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се општи услови и начин обављања комуналне делатности,
управљање комуналним отпадом, дефинисање квалитета услуга,обухвата деловања,
доступности и континуитета, као и надзор над вршењем истих.

•
•
•
•
•

Члан 2.
Управљање комуналним отпадом на територији општине Ариље се организује примарном
селекцијом комуналног отпада од стране произвођача отпада,сакупљањем комуналног отпада
на месту одлагања у комуналне судове од стране надлежне институције и транспорт
селектованих фракција комуналног отпада у Регионалну депонију “Дубоко”, Ужице, чиме се
омогућава поновно искориштење и рециклажа комуналног отпада.
Управљање комуналним отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по
угрожавање живота и здравља људи и животне средине и то спречавањем:
загађења површинских и подземних вода, ваздуха и земљишта
стварања опасности по биљни и животињски свет
стварања опасности од настајања удеса, експлозија и пожара
стварања негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности
стварања недозвољених нивоа буке и непријатних мириса
ПОВЕРАВАЊА ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ, ОБАВЕЗЕ И УСЛОВИ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 3.
Јединица локалне самоуправе поверава Јавном комуналном предузећу “Зелен” (у даљем
тексту Пружалац услуге) обављање комуналне делатности управљање комуналним отпадом.
Члан 4.
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Пружалац услуге је дужан да радом и пословањем обезбеди:
Трајно и несметано пружање комуналне услуге управљање комуналним отпадом корисницима
под законским условима;
Уговорени обим и квалитет услуге управљања комуналним отпадом, тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуге, здравствену и хигијенску исправност у складу са
законским одредбама;
Редовно одржавање и заштиту комуналних објеката и опреме који служе за обављање
комуналне делатности управљање комуналним отпадом;
Развијање и унапређивањеје квалитета управљања комуналним отпадом, унапређуивање
организације и ефикасност рада;
Члан 5.
Пружалац услуге доставља јединици локалне самоуправе и Агенцији за заштиту
животне средине годишњи извештај о управљању комуналним отпадом до 31.03. текуће године
за претходну годину на прописаним обрасцима.
Члан 6.
Ако пружалац услуге обавља још неку делатност поред оне која му је поверена овом
Одлуком, дужан је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе.
Члан 7.
Корисник комуналне услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада је свако правно
и физичко лице које по основу уговора или територијалне припадности има право и обавезу да
користи ову услугу (у даљем тексту корисници услуге).
Члан 8.
Овом Одлуком се дефинише конкретни обухват територије општине са које се врши
сакупљање и транспорт комуналног отпада.
Члан 9.
Обухват територије општине Ариље са којег је Пружалац услуге дужан да врши
сакупљање и транспорт комуналног отпада је следећи:
Подручје Месне заједнице Ариљe и делови Месних заједница: Грдовићи, Вране, Церова,
Поглед, Вигоште, Богојевићи, Латвица, Ступчевићи, Трешњевица , Миросаљци, Драгојевац и
Вирово .
Месне заједнице које нису обухваћене услугом изношења комуналног отпада, могу
закључити уговор о изношењу комуналног отпада са Пружаоцем услуга.
Граница обухвата је следећа:
МЗ СТУПЧЕВИЋИ
Транзитни пут ка Ивањици део од Латвице до Клисуре
1. Скретање са транзитног пута десно у улицу ка брду ка ЗР „Вецо“
2. Скретање са транзитног пута десно у улицу ка засеоку Котољевац до ЗР „Мигро“
3. Скретање са транзитног пута у улицу ка МЗ Миросаљци до хладњаце “Галеника”
4. Скретање са транзитног пута лево у улицу ка ЗР „Моравица“, окретање код ЗР „Моравица“
5. Скретање са траанзитног пута десно на „Ступачком потоку“ у улицу ка брду окретање код
куће Миладина Илића
6. Скретање са транзитног пута лево у улицу ка кући Станић Душана
7. Скретање са транзитног пута лево у улицу ка кући Станић Милована
МЗ ТРЕШЊЕВИЦА
Регионални пут Лопаш -Радаљево део од Миросаљаца до Радаљева
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1. Улица ка Радаљеву, окретање код куће Анта Милетића
2. Скретање са рег. пута у улицу ка засеоку „Ражиште“до куће Радисава Милетића
3. Скретање са рег. пута у улицу ка аутомеханичарској радњи Зорана Д.Поледице окретање код
куће Миливоја Радовановића
4. Скретање са рег. пута у улицу ка фирми „ИТРО КОП“
МЗ МИРОСАЉЦИ
Регионални пут Лопаш – Радаљево део од Драгојевца до Трешњевице
1. Рег. пут ка Трешњевици до куће Стовраговић Родољуба
2. Скретање са рег. пута у улицу ка Котражи до хладњаче „ДРЕНОВАЦ“
3. Скретање са рег. пута у улицу ка засеоку „Вранићи“до куће Николић Средоја
МЗ ДРАГОЈЕВАЦ
Регионални пут Лопаш- Радаљево део од Церове до Миросаљаца
Скретање са рег. пута у улицу ка засеоку “Пантићи” до радионице Биорчевић Зорана
МЗ ВИРОВО
Регионални пут Лопаш – Радаљево од Лопаша до Церове
1. Регионални пут до циглане “НЕИМАР”
2. Скретање са рег. пута у улицу ка Морави до куће Илије Недељковића
3. Скретање са рег. пута у улицу ка засеоку “Недељковићи”поред хладњаце Радише
Недељковића до раскрснице према кући Радише Недељковића где се врши окретање а у
повратку скреће у улицу ка кући Радула Недељковића и кружно излази на рег. пут.
МЗ БОГОЈЕВИЋИ
Транзитни пут Ариље -Ивањица
1. Скретање са транзитног пута у улицу ка засеоку Јовичићи
2. Скретање са транзитног пута у улицу ка засеоку Мијушковићи, излазак на транзитни пут
кружно поред хладњаче Милинковић и кафане „Златно буранце”
3. Скретање са транзитног пута у улицу ка хладњачи “ПРОДАН-КОМ”
4. Скретање са транзитног пута у улицу ка засеоку “Стјеница” поред хладњаче “Ари Нова”до
хладњаче Василијевић.
МЗ ЛАТВИЦА
Транзитни пут Ариље – Ивањица
1. Скретање са транзитног пута у улицу ка засеоку “Стјеница” до куће Љубише Новаковића
2. Основна школа “Јездимир Трипковић“.
МЗ ВРАНЕ
Постојећи обухват проширује се слећом територијом:
1. Скретање из улице Вука Караџића у улицу ка кући Рајка Радоњића кружно до Панчићеве
улице.
МЗ ПОГЛЕД
Постојећи обухват проширује се слећом територијом:
Страна 5 oд 21

21. август 2015. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 4

Регионални пут Краварица-Висока део од Мотела “Млинарев сан” до МЗ Радобуђа, до моста на
малом Рзаву
Граница обухвата утврђене у ставу 4. дужни су да се придржавају и корисници и
пружаоци услуга.“
Графички приказ граница обухвата је саставни део ове Одлуке.
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Члан 10.
Комунални отпад је отпад из домаћинства (кућни отпад), као и други отпад који је због
своје природе или састава сличан кућном отпаду, из каталога отпада индексног броја 2001.
Одвојено сакупљање фракција комуналног отпада подразумева:
1.Сува фракција: папир и картон, индексног броја 200101, метал (различити метални
предмети мањих димензија) индексног броја 20014 и,пластика (пластичне кесе, флаше и друго)
индексног броја 200139.
2.Мокра фракција (комунални отпад који није у чврстом стању, односно различити
кућни отпад у течном стању): остаци јестивих улља и масти, индексног броја 200125, остаци
мешаног комуналног отпада индексног броја 200301, отпад са пијаца индексног броја 200302,
отпад од чишћења улица индексног броја 200303, сачувани хладан пепео и комунални отпад
који није друкчије специфициран индексног броја 200399.
Члан 11.
Сви корисници услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада,су дужни да на лицу
места врше примарну селекцију (одвајање) комуналног отпада на суву и мокру фракцију и да
такав одвојени комунални отпад одлажу у за то намењене комуналне посуде и то:
1.Сува фракција , папир, картон, индексног броја 200101, метал, индексног броја 200140,
и пластика индексног броја 200139 се одлаже у типске комуналне посуде запремине од 240 л.
2.Мокра фракција-комунални отпад који није у чврстом стању, а то су различити кућни
отпад у течном стању: остаци јестивих уља и масти, индексног броја 200125, остаци мешаног
комуналног отпада индексног броја 200301,отпад са пијаца индексног броја 200302, отпад од
чишћења улица индексног броја 200303, сачувани хладан пепео,комунални отпад који није
друкчије специфициран индексног броја 200399 се одлаже у типске комуналне посуде
запремине 120 л.
Члан 12.
Комуналне типске посуде за суву фракцију, пластичне канте запремине од 240 л за
кориснике услуга у индивидуалним домаћинствима, односно типске пластичне вреће за
кориснике услуга у објектима колективног становања, обезбеђује општина Ариље пројектом
“Сепарација за спас планете” које ће бити распоређене корисницима услуге на кориштење без
накнаде. Корисници услуге у индивидуалним домаћинствима морају чувати посуде од
оштећења, а у случају оштећења, пружалац услуге ће набавити комуналну посуде о трошку
корисника услуге.
Ближи услови начина коришћења посуда из става 1 биће регулисани појединачним
уговорима између Пружаоца услуга и корисника.
Комуналне типске посуде за мокру фракцију запремине од 120 л обезбеђују сами
корисници услуге у индивидуалним домаћинствима, на основу инструкције пружаоца услуга.
Није дозвољено држати нетипизиране комуналне посуде (старе металне посуде, канте и
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слично).
Физичка и правна лица која немају комуналне посуде из става 3 запремине од 120 л,
дужни су их набавити у року од 2 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 13.
На подручју општине Ариља, где се врши сакупљање и изношење комуналног отпада,
изграђују се посебна места, заштитни боксови, у којима ће бити постављени комунални судови,
затворени контејнери, запремине од 1100 л, укупно 3 на свакој локацији и то: за суву фракцију
комуналног отпада 1/један/ и за мокру 2 /два/.
Заштитни боксови су изграђени од бетона, висине 0,40м са три стране, а предња страна
ће бити отворена ради приступа комуналног возила. На бетонски зид поставља се ограда од
поцинкованих профила максималне висине 0,60м. Подни део сајта се бетонира, издиже изнад
терена до 10 цм, са обореним ивицама,ради лакшег манипулисања контејнерима. На заштитним
боксовима су постављене табле са одговарајућим натписима, а бетонски део бокса је зелене
боје.
Заштитни боксови са 3 контејнера ће бити изграђени на следећих 46 локација:
КП број 94 КО Ариље, КП број 61 КО Ариље, КП број 162/8 КО Ариље, КП број 244/5 КО
Ариље, КП број КО Ариље 244/5, КП број 716/4КО Ариље, КП број 110/1, КП број 99/8 КО
Ариље, КП број 450, КП 227/4 КО Ариље, КПброј 192 КО Ариље,КП број 189 КО Ариље, КП
број77/6 КО Ариље, КПброј 236/2 КОброј Ариље, КПброј 48/1 КО Ариље, КПброј 252/1 КО
Ариље, КПброј 300/1 КОброј Ариље, КПброј 91/4КО Ариље, КПброј 247/1 КО Ариље, КПброј
99/10 КО Ариље, КП број235/2 КОАриље, КПброј 244/1 КО Ариље, КПброј 452 КО Ариље,
КПброј456/6 КО Ариље, КПброј 48/1 КО Ариље, КПброј 525/1 КО Ариље, КПброј 112/1 КО
Ариље, КПброј 9/1 КО Ариље, КПброј 114/3 КО Ариље, КПброј 193/2 КО Ариље, КП број
1346 КО Церова, КП број 845/1 КО Церова, КПброј 627 КО Миросаљци, КПброј 1109 КО
Миросаљци ,КПброј 2010/1КО Ступчевићи, КПброј 1491/4 КО Трешњевица, КПброј 1459/1
КО Трешњевица, КПброј 1209/2КО Драгојевац, КПброј 73 КО Вирово.
Члан 14.
Локације на којима ће се постављати комуналнe посудe за физичка лица у стамбеним
зградама одређује Пружалац услуге. У приватним кућама ту локацију одређује власник куће,
водећи рачуна о могућности приступа комуналног возила до комуналне посуде.
Правна лица сама одређују локацију комуналних посуда у кругу свог пословног
простора, водећи рачуна о могућности приступа комуналног возила до комуналне посуде.
На појединим локацијама где је отежан приступ комуналним возилима, Пружалац услуге
ће поставити контејнере од 1,1м³ на удаљености од 150 м од најдаљег корисника.
Члан 15.
Правна лица, у складу са чланом 11. ове Одлуке су дужнa да врше селекцију комуналног
отпада, али имају право да суву фракцију комуналног отпада (папир, картон метал и пластику)
предају оператеру са дозволом за сакупљање (транспорт и/или одлагање), по сопственом
избору. Мокру фракцију комуналног отпада, правна лица су у обавези да предају ЈКП “ЗЕЛЕН”
Ариља.
Члан 16.
Трговински и угоститељски објекти, који се налазе у Улици Светог Ахилија,су дужни да
комунални отпад селектују на суву и мокру фракцију.
Корисници услуга из става 1 одлагаће суву фракцију комуналног отпада у типске посуде
које ће добити на коришћење без накнаде и исте су дужни држати унутар сопственог објекта
због немогућности постављања комуналних посуда у главну улицу.
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Мокру фракцију комуналног отпада корисници услуга из става 1. дужни су да одлажу у
комуналне вреће, и исте су дужни држати унутар сопственог објекта.
Трговински и угоститељски објекти који се налазе у Улици Светог Ахилија су дужни да
комунални отпад одложен у типске посуде и вреће износе испред објеката најкасније до 10
часова у дане које одреди пружалац услуга.
Стамбени објекти који се налазе у Улици Светог Ахилија не могу користити мале уличне
корпе за смеће, као комуналну посуду за одлагање комуналног отпада.
Организатори спортско-рекреативних, забавних и других јавних скупова морају
обезбедити одговарајуће посуде за одлагање комуналног отпада који настаје обављањем
делатности, као привремено решење.
За отпад који се нађе на јавној површини ван посуда за одлагање отпада на месту
организовања активности из предходног става, сматраће се да припада организатору који у
потпуности сноси одговорност за настали отпад, и сносиће све трошкове уклањања таквог
отпада.
Уколико Корисници услуга не поступају на начин из предходног става и тиме
проузрокују непријатан мирис за околину, надлежни инспектор ће наложити уклањање истог.
Члан 17.
Правна лица, предузетници и физичка лица, које се налазе на дефинисаној територији
обухвата сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада из члана 9. ове Одлуке не могу
бити изузета од наплате ове комуналне услуге по било ком основу.
Критеријум наплате сакупљања транспорта и одлагања комуналног отпада је за све
кориснике корисна нето површина, осим привредних субјеката који испуњавају услове да
склопе уговор са пружаоцем услуга.
Корисна нето површина се утврђује на основу одговарајуће документације (грађевинска
дозвола, употребна дозвола, уговор о купопродаји и уговор о поклону). Уколико се корисна
нето површина не може утврдити на напред наведени начин, приступа се мерењу спољних
димензија објекта, и добијена површина се умањује за 20% од укупне површине.(код зиданих,
монтажних и дрвених објеката).
У површину стамбеног простора не урачунава се површина неусељених подрума и
тавана-поткровља, тераса, балкона, лођа, степеништа, гаража и ходника.
Члан 18.
Привредни субјекти који у свом пословном кругу имају посуде за одлагање комуналног
отпада не мање од 1м3, склапају уговор са пружаоцем услуга скупљања, транспорта и одлагања
комуналног отпада и врше плаћање услуге на основу количине комуналног отпада. Јединица
мере количине отпада је м3.
Уколико привредни субјект не закључи уговор из става 1. са пружаоцем услуга,
примењује се као критеријум наплате сакупљања транспорта и одлагања комуналног отпада
корисна нето површина.
Члан 19.
У случају престанка делатности, привредни субјекти су дужни да у року од осам дана
доставе Пружаоцу услуге решење АПР-а, о престанку обављања привредне делатности.
Члан 20.
Посебна категорија корисника услуге изношења комуналног отпада су корисници
викенд кућа, корисници који живе ван општине Ариље, а имају стамбене објекте у Ариљу и сл.
За време привременог боравка у објекту из става 1. овог члана, корисник може:
-обавестити пружаоца услуга о времену боравка и коришћења комуналних услуга и
вршити плаћање услуге у периоду боравка у општини Ариље и то по месечној цени за сваки
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започети месец ако је време боравка краће од месец дана; или
-пријавити се пружаоцу услуге и вршити плаћање услуге у износу од 50% од важеће
цене по ценовнику пружаоца услуга сваког месеца.
Уколико корисник не поступи у складу са ставом 2.овог члана, пружалац услуга ће
вршити наплату комуналне услуге континуирано по цени услуге сталних корисника.
Члан 21.
Пружалац услуге је дужан да динамику пражњења комуналних посуда организује тако
да не дође до нагомилавања и расипања комуналног отпада изван комуналнх судова.
Динамика пражњења комуналних судова се врши једном седмично.
Уколико постоји потреба за чешћим пражњењем комуналних посуда, исте ће се
празнити о трошку корисника услуга.
Пружалац услуге може уговорити са правним лицем или предузетником да се услуга
врши по позиву или на други начин .
Члан 22.
Пружалац услуге је дужан да:
Услугу пражњења и одвожења комуналног отпада врши на начин који обезбеђује заштиту
животне средине и спречавање настајања непријатних мириса, нарочито у летњем периоду.
2. Одржава хигијенски чистим судове за одлагање комуналног отпада који су у његовом
власништву, прањем комуналних посуда у периоду од октобра до маја једном у два месеца, а у
летњим месецима једном месечно.
3. Редовно одржава исправност и функционалност комуналних возила , спречавајући цурење
мокрих фракција на тло или расипање комуналног отпада
4. У случају загађења насталог током транспорта отпада, очисти и отклони расути отпад.
5.
Члан 23.
Корисници услуге су дужни да:
1. Одлажу комунални отпад искључиво у комуналне посуде и да обезбеде довољан број посуда
за одлагање у складу са својим потребама,
2. Врше селекцију комуналног отпада на чврсту и мокру фракцију у складу са чланом 11.ове
Одлуке.
Члан 24.
Забрањено је одлагати у комуналне посуде друге врсте отпада, као што су
индустријски(текстилни и слично) и комерцијални отпад, посебни токови отпада (електрични и
електронски производи, делови возила, гуме, акумулатори и батерије, производи који садрже
азбест, амбалажни отпад од средстава за заштиту биља, уништавање корова и
др.).
Правна и физичка лица збрињавају овај отпад на основу Закона о управљању отпадом.
1.

Члан 25.
Забрањено је одлагање грађевинског отпада и отпада насталог од рушења, укључујући и
ископану земљу, бетон, циглу, цреп, керамику, дрвене делове и слично у посуде за комунални
отпад.
Грађевински отпад из става 1. овог члана се одлаже на простор за који локацију
обезбеђује јединица локалне самоуправе.
Члан 26.
За уклањање лешеве угинулих животиња са јавних површина, примењује се Закон о
ветеринарству.
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Члан 27.
Локална самоуправа, преко комуналнe инспекције и инспекције за заштиту животне
средине, врши инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке на основу Закона о
комуналним делатностима.
Локална самоуправа врши надзор, преко надлежног органа, над радом Пружаоца услуга
комуналне делатности и закона о управљању комуналним отпадом.
Права и дужности комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине
Члан 28.
Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине има право и дужност да у
вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију Пружаоца услуга и
других правних и физичких лица;
2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица код Пружаоца услуга и других правних и физичких
лица;
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне
просторије ради прикупљања неопходних података;
4. наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на
основу закона;
5. наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање
недостатака у обављању комуналне делатности;
6. прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналне услуге, укључујући и
оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге;
7. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ
или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни
преступ или кривично дело;
8. наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
9. наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима;
10. забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
11. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
12. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера;
13. забрани решењем одлагање комуналног отпада супротно начину који је утврђен Одлуком;
14. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског
материјала ван за то одређене локације;
15. забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока и
наложи решењем закључивање уговора са Пружаоцем услуга о изношењу комуналног отпада;
16. забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;
17. забрани решењем уништавање комуналних објеката и опреме;
18. спроводи друге прописане мере и поступке управљања отпадом утврђене законом и
подзаконским актима.
Комунални инспектор и ниспектор за заштиту животне средине је дужан да узме у
поступак пријаве правних и физичких лица у вези са пословима из надлежности комуналне
инспекције и да у року од осам радних дана о резултатима поступка обавести подносиоца
пријаве.
О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор и инспектор за заштиту
животне средине саставља записник, у складу са законом.
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Записник се обавезно доставља Пружаоцу услуга комуналне делатности, односно другом
правном или физичком лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид.
Члан 29.
Пружалац услуга, као и друга правна и физичка лица дужни су да комуналном
инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и
располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од
значаја за вршење надзора.
Овлашћења инспектора
Члан 30.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета вршење
комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и других
предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно сопственику, ако је
присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без
саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други предмети
уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана
и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће
одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се
возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место
које је за то одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује посебним актом локалне самоуправе и може
да обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге
доспеле трошкове.
Пружалац услуга комуналне делатности као поверилац доспелог потраживања у чијим
се рукама налази дужниково возило, ствар и други предмет уклоњен по налогу надлежног
органа, има право задржати га док му не буде исплаћено потраживање.
Жалба против решења из ст. 1 и 2 овог члана не одлаже његово извршење.
Члан 31.
Ако комунални инспектор или инспектор за заштиту животне средине приликом
вршења надзора утврди да пропис није примењен или да је неправило примењен, у року који
не може бити дужи од 8 дана од дана извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене
неправилности и одредиће рок за њено отклањање.
На решење комуналног инспектора или инспектора за заштиту животне средине може
се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана достављања решења, сем ако је
законом друкчије предвиђено.
О жалби веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора или инспектора за заштиту
животне средине.
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Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.

Члан 32.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са другим инспекцијским службама
Републике Србије, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од
значаја за обављање послова комуналне инспекције.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршај одговорног лица у јединици локалне самоуправе
Члан 33.
Новчаном казном од 25.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у
јединици локалне самоуправе уколико не поступи по решењу из члана 28. став 1. тач. 5) ове
Одлуке.
За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана казна из
става 1. овог члана и казна затвора до 30 дана.
За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у надлежном органу управе,
односно у јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна овлашћења,
може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења послова у трајању до једне
године.
Преступи
Члан 34.
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно
лице ако:
1. као Пружалац услуга комуналне делатности не организује или престане да организује
комуналну делатност на начин предвиђен чланом 4. ове Одлуке;
2. као Пружалац услуга комуналне делатности не исказује пословне резултате на начин
предвиђен чланом 6. ове Одлуке.
За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 50.000 до 100.000 динара.
Одговорном лицу из става 2. овог члана може се за привредни преступ из става 1. овог
члана, поред прописане казне, изрећи и заштитна мера забране обављања одређених
делатности.
Прекршаји правног лица
Члан 35.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 24. ове Одлуке;
2. не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед објеката,
постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања неопходних података;
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3. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени
противно прописима;
4. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;
5. спаљује отпад изван за то одређеног постројења;
6. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;
7. одлаже комунални отпад на местима која нису одређена за ту намену;
8. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима;
9. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
10. не врши раздвајање комуналног отпада од осталих врста отпада који настају обављањем
делатности;
11.не врши раздвајање сувог и мокрог комуналног отпада, као и осталих врста отпада, ако је
то организовано у оквиру комуналне делатности;
12. поступи супротно члану 16. Одлуке.
13. не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање утврђених
обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 25.000 до 50.000 динара.
Прекршаји предузетника
Члан 36.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 24. ове Одлуке;
2. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени
противно прописима;
3. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за ту намену;
5. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;
6. одлаже комунални отпад противно прописима и на местима која нису одређена за ту намену;
7. не врши раздвајање сувог и мокрог комуналног отпада као и осталих врста отпада који настају
обављањем делатности;
8. не врши раздвајање компоненти комуналног отпада ако је то организовано у оквиру комуналне
делатности;
9. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима;
10. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
11. баца гореће предмете у комуналне контејнере;
12.уништава комуналне објекте и опрему;
поступи супротно члану 16. Одлуке.
13. не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.
Прекршаји физичког лица
Члан 37.
Новчаном казном од 10.000 до 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 24. ове Одлуке;
2. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени
противно прописима;
3. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за ту намену;
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5. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне посуде;
6. одлаже комунални отпад противно прописима и на местима која нису одређена за ту намену;
7. не врши раздвајање сувог и мокрог комуналног као и осталих врста отпада;
8. не врши раздвајање компоненти комуналног отпада ако је то организовано у оквиру комуналне
делатности;
9. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима;
10. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
11. баца гореће предмете у комуналне контејнере;
12.уништава комуналне објекте и опрему;
поступи супротно члану 16. Одлуке;
13.не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о управљању комуналним
отпадом на територији општине Ариље 01 број 352-10/2012 од 09.03.2012 године
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном гласнику
општине Ариље``.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 352-44/2015, 25.05. 2015 године
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“,
број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље
( Општински сл.гласник бр 6/8, 6/10 и 5/14 ), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној
дана 25. 05. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
АРИЉЕ
Члан 1.
У Одлуци о општинском правобранилаштву општине Ариље („Службени гласник
општине Ариље“ број 12/2014), у члану 10. став 2. мења се и гласи:
„За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије
који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет,
положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање 3 година
радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.“
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Члан 2.
У члану 11. став 2. мења се и гласи:
„Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси
Скупштини општине извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНАЕ АРИЉЕ
01 број 021-3/2015, 25. 05. 2015 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број
62/06 и 41/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и
члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10 и
5/14),
Скупштина општине Ариље на 27. седници одржаној 25. 05. 2015. године донела је

OДЛУКУ
о усвајању Измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини за 2015. годину

I
УСВАЈА СЕ Измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини за 2015. годину.
II
Саставни део ове Одлуке је текст Измене и допуне Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 320-19/2015, 25. 05. 2015. године
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Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

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 и
6/10),
Скупштина општине Ариље, на 27. седници одржаној 25. 5. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о додели општинских јавних признања у 2015. години

I
Скупштина општине Ариље, додељује
ПОВЕЉУ
ДОКТОРУ МИЛАНУ ЋИРКОВИЋУ, за допринос развоју кардиохирургије у Републици
Србији
Милан Ћирковић рођен је у Ариљу 05. 07. 1969. године. Основну школу и Гимназију
завршио је у Ариљу и добитник је Вукове дипломе, а Медицински факултет у Београду 1994.
са просечом оценом 9,07.
Након дипломирања почео је да ради у Институту за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“. Специјализацију опште хирургије на Медицинском факултету Универзитета у
Београду завршио је 2002, а 2007. године уписао субспецијализацију из кардиохирургије.
Марта 2010. године био је на стручном усавршавању из хируршког решавања акутних и
хроничних болести торакалне аорте у САД, а у марту 2014. године на стручном симпозијуму
из ове области такође у САД-у.
Прву самосталну кардиохирушку операцију урадио је 1998. године. Током рада на
Институту „Дедиње“ урадио је преко 2500 операција на отвореном срцу. Поље ужег
интересовања је хирургија торакалне аорте и урадио је преко 200 операција на торакалној
аорти.
Члан је Српског лекарског друштва и Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије.
Аутор је и коаутор неколико радова публикованих у домаћим и страним часописима.
Међу најбољим је стручњацима кардиохирургије у Републици Србији. Ожењен је и отац
је четворо деце.
И поред великих професионалних обавеза и презаузетости, увек максимално излази у
сусрет пацијентима из ариљског краја.
ПОХВАЛУ
ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЈАСМИЛ“ за изузетне резултате постигнуте у текстилној
производњи
Ово предузеће основано је 1992. године, данас запошљава 520 радника, има продају у 9
земаља. Има две заштићене робне марке, Јасмил и Extreme Intimo. Јасмил се продаје кроз
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велепродају, а Extreme Intimo кроз ланац специјализованих радњи којих данас има више од
100. Производни погони се налазе у Ариљу и Пландишту.

ПОХВАЛУ
ЂАЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ АХИЛИЈЕ“ АРИЉЕ за изузетне
резултате у хуманитарним акцијама
Ђачки парламент се ангажује у организацији хуманитарних активности кроз различите
видове помоћи, у сарадњи са општином Ариље и општинским организацијама.
Током протеклих година организовали су хуманитарне акције: „Певај и буди хуман“, „И
твоје лице звучи познато“, акцију прикупљања помоћи Дечијем свратишту у Београду,
учествовали у низу истих као неопходан елемент организације и подршке, активно се
ангажовали у прикупљању помоћи за настрадале у мајским поплавама 2014. године. Поред
тога, представници Ученичког парламента су организовали и фудбалски турнир у циљу
прикупљања додатне помоћи за пострадале.
ПОХВАЛУ
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ БУДУЋНОСТ“ АРИЉЕ за остварене резултате у спорту
Давне 1920. године, на иницијативу групе заљубљеника у најлепшу споредну ствар на
свету, основан је ФК „Орао“ Ариље који је име „Будућност“ добио након Другог светског рата.
Већ 95 година се едукује, спортски развија на стотине наших суграђана у овом клубу. Из
својих редова клуб је изнедрио фудбалере који су наступали и у репрезентативним
селекцијама. Тренутно, захваљујући агилној управи са председником Миланом
Стојадиновићем, подршци Скупштине општине Ариље, Председника општине и привредника
Ариља, клуб остварује запажене резултате: сениори клуба су прваци Златиборске окружне
лиге и у сезони 2015/2016 ће се такмичити у вишем степену такмичења зона „Дрина“, а уједно
су остварили и пласман у четврт финале купа ФСРЗС- Крагујевац; млађе селекције пионири
,петлићи и школа фудбала такође се успешно такмиче у својим категоријама. Клуб у свим
селекцијама заједно са школом фудбала окупља око 130 чланова.
ПОХВАЛУ
ОБРАДОВИЋ ДЕЈАНУ из Ариља за подвиг године
Обрадовић Дејан рођен је 1982. године у Ариљу, радник је Сектора за ванредне ситуације
МУП-а Србије. Октобра 2014. године приликом изливања великих количина амонијака у
једном пословном објекту у Ариљу, ризикујући живот, својом интервенцијом спречио је
еколошки инцидент већих размера.
ПОХВАЛУ
ПАНТИЋ ПАНТЕЛИЈИ, пољопривреднику из Миросаљаца за изузетне резултате у воћарству
Пантелија Пане Пантић је рођен 1957. године у Миросаљцима. После одслуженог војног рока
1977. године почиње активно да се бави пољопривредом на породичном имању. Сам у шали
зна да каже да се пољопривредом бави од када је проходао. Данас је воћар, који производи
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малине на површини од око 1,5 ха и јабуке на око 5 ха. Постиже просечне приносе у
производњи јабука од 15-20 т/ха

ПОХВАЛУ
СПАСОЈЕВИЋ МАТИЈИ, УЧЕНИКУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ за
изузетне резултате у култури
Матија Спасојевић, млади виолиниста, рођен 2004. године, са само пет година одлази од
родитеља да би као талентовано дете похађао школу у Ћуприји. Са непуних шест година осваја
две међународне награде, а до сада их је освојио укупно једанаест. 2014. године освојио је прво
место на „Охридским бисерима“. У јануару 2015. године би оје на пријему у кабинету
председника Републике Србије, као најмлађи, а уједно и најбољи ученик у Србији.
Редовно учествује на концертима у Коларчевој задужбини и Српској Академији Наука и
Уметности са својом школом.

Република Србија
Општина Ариље
Скупштина општине
01 број17-2/2015, 15.05.2015.
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 192. Закона о општем управном поступку, члана 25. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр.83/14), члана 54.Статута општине
Ариље („Службени гласник Општине Ариље“ бр. 6/08, 6/10 и 5/14), Одлуке о буџету Општине
Ариље за 2015.годину (Службени гласник Општине Ариље број 12/14), Одлуке о расписивању
Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Општине Ариље ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2015. години 01 број 400-56/15 од 08.04.2015 године,
Предлога Комисије за расподелу средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из
буџета Општине Ариље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у
2015. години 01 број 400-56/15 од 02.06.2015 године, Председник општине Ариље, дана
3.06.2015. године, донео је :
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Ариље ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

I
Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката производње
медијских садржаја, у укупном износу од 1.500.000,00 динара, расподељују се следећим
подносиоцима пројеката:
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1. Клик комерц д.о.о. Ариље, 1.000.000,00 динара,
2. Студио за видео продукцију „Ча видео“, Чачак,, 250.000,00 динара
3. Бемин мјузикл о.д. Ариље, 250.000,00 динара

II
Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката производње
медијских садржаја нису одобрена подносиоцу „Новинска агенција Бета прес д.о.о.“ Београд, с
обзиром да се предложени пројекат односи на праћење рада органа локалне самоуправе и
пласирање информације (вести и саопштења), а не на производњу и емитовање медијских
садржаја од јавног инетереса.
III
Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката производње
медијских садржаја нису одобрена следећим подносиоцима пројеката с обзиром да нису
благовремено поднели пријаве пројеката: ИМД Вести, портал Инфоера, Ужице; Radio City o.d.,
Ниш; ИМД Вести, недељник Вести, Ужице; Студио ЗООМ, Ужице; Привредник, Ужице.
IV
Решење ступа на снагу даном објављивања.
Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту Општине Ариље, на интернет адреси
www.arilje.org.rs и у Службеном гласнику Општине Ариље.
Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.
Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем који је добио средства за
суфинансирање пројектних активности.
V
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без
одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са
додељеним средствима (Образац 1-2 Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе
да одустају од средстава која су им додељена.
Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Председник општине
01 број 400-56/15 од 3.06.2015

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић
На основу члана 192. Закона о општем управном поступку, члана 25. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр.83/14), члана 54.Статута општине
Ариље („Службени гласник Општине Ариље“ бр. 6/08, 6/10 и 5/14), Одлуке о буџету Општине
Ариље за 2015.годину (Службени гласник Општине Ариље број 12/14), Одлуке о расписивању
Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Општине Ариље ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2015. години 01 број 400-56/15 од 08.04.2015 године,
Решења Општинског већа општине Ариље 01 број 400-56 од 20.06.2015 године, Предлога
Комисије за расподелу средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета
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Општине Ариље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015.
години 01 број 400-56/15 од 23.06.2015 године, Председник општине Ариље, дана 24.06.2015.
године, донео је:
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Ариље ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години
I
Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката производње
медијских садржаја, у укупном износу од 1.500.000,00 динара, расподељују се следећим
подносиоцима пројеката:
1. „Клик комерц д.о.о.“ Ариље, број пријаве 382, износ од 1.000.000,00 динара,
2. „Бемин мјузикл 93 о.д.“ Ариље, број пријаве 421, износ од 250.000,00 динара
3. „Студио за видео продукцију ЧА видео“ Чачак, број пријаве 423, износ од 250.000,00 динара
II
Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката производње
медијских садржаја нису одобрена подносиоцима пројеката:
1. „Новинска агенција Бета прес д.о.о.“ Београд, број пријаве 415, с обзиром да се предложени
пројекат односи на праћење рада органа локалне самоуправе и пласирање информације (вести
и саопштења), а не на производњу и емитовање медијских садржаја од јавног инетереса.
2. „ИМД Вести д.о.о., портал Инфоера“, Ужице, број пријаве 433. Предложени пројекат одговара
циљевима и критеријумима из јавног позива, али сам предлог пројекта не даје значајан
доринос информисању грађана општине Ариље с обзиром да је предвиђено емитовање
садржаја само на интернет порталу.
3. „Радио CITY о.д.“, Ниш, број пријаве 435. Предложени пројекат одговара циљевима и
критеријумима из јавног позива, али сам предлог пројекта не даје значајан доринос
информисању грађана општине Ариље с обзиром да је предвиђено емитовање садржаја само на
интернет порталу.
4. „ИМД Вести д.о.о., недељник Вести“, Ужице, број пријаве 436. Предложени пројекат одговара
циљевима и критеријумима из јавног позива, али не види се значај информисања о
туристичким потенцијалима општине Ариље на регионалном нивоу и у окружењу општине
Ариље (на подручју где се дистрибуира недељник „Вести“).
5. „Студио за продукцију и емитовање ТВ програма ZOOM“ Ужице, број пријаве 437.
Предложени пројекат одговара циљевима и критеријумима из јавног позива, али сам предлог
пројекта не даје значајан доринос информисању грађана општине Ариље с обзиром да је
предвиђено емитовање садржаја само на интернет порталу.
6. „СЗР ПРИВРЕДНИК“, Ужице, број пријаве 440. Предложени пројекат одговара циљевима и
критеријумима из јавног позива, али сам предлог пројекта не даје значајан доринос
информисању грађана општине Ариље, поготову услед чињенице да се пројекат углавном бави
темама (буџет) које су законска надлежност Општине Ариље и које и Општина Ариље
самостално може да објављује преко своје званичне интернет презентације. Такође у једном
делу пројекат се бави и праћењем рада органа локалне самоуправе.
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IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту Општине Ариље, на интернет адреси
www.arilje.org.rs и у Службеном гласнику Општине Ариље.
Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.
Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем који је добио средства за
суфинансирање пројектних активности.
V
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без
одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са
додељеним средствима (Образац 1-2 Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе
да одустају од средстава која су им додељена.
Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Председник општине
01 број 400-56/15 од 24.06.2015
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић
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