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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 29. седници одржаној 17. 09. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Бисерки Стевановић из Ариља, са Изборне листе Покренимо Ариље - Томислав
Николић - Српска напредна странка - Нова Србија - Демократска странка Србије, престаје мандат
одборника у Скупштини општине Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Бисерка Стевановић је дана 24. 07. 2015. године поднела писмену оставку на функцију одборника
Скупштине општине Ариље. Оставка је оверена код органа надлежног за оверу потписа у смислу члана
47.Закона о локалним изборима.
Именована је изабрана за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 6. маја
2012. године, са Изборне листе Покренимо Ариље - Томислав Николић - Српска напредна странка - Нова
Србија - Демократска странка Србије.
Према члану 46. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које
је изабран, подношењем оставке. Пошто је оставка поднета писмено, прдседник Скупштине је поднету
оставку ставио на дневни ред Скупштине на првој наредној седници, са предлогом да то буде друга тачка
дневног реда, одмах након усвајања записника са предходне седнице.
Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду, у року од 48 сати од дана
доношења решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 60/2015, 17. 09. 2015. године
Председник Скупштине општине
Мирослав Миливојевић
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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 29. седници одржаној 17. 09. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Ивану Милићевићу из Ариља, са Изборне листе ПРЕОКРЕТ ЗА АРИЉЕ (СПО, ЛДП)
престаје мандат одборника у Скупштини општине Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Иван Милићевић из Ариља је дана 16. 09. 2015. године поднео писмену оставку на функцију
одборника Скупштине општине Ариље. Оставка је оверена код органа надлежног за оверу потписа у
смислу члана 47.Закона о локалним изборима.
Именовани је изабрана за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 6. маја
2012. године, са Изборне листе Преокрет за Ариље (СПО, ЛДП).
Према члану 46. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које
је изабран, подношењем оставке. Пошто је оставка поднета писмено, прдседник Скупштине је поднету
оставку ставио на дневни ред Скупштине на првој наредној седници, са предлогом да то буде трећа тачка
дневног реда, због чињенице да је прва тачка усвајање записника са претходне седнице, а друга тачка
дневног реда се односи такође на престанак мандата одборника.
Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду, у року од 48 сати од дана
доношења решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 87/2015, 17. 09. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мирослав Миливојевић

На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11),
Скупштина општине Ариље, на 29. седници одржаној 17. 09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине:
- БОЖИДАРУ ЈОВАНОВИЋУ, 1964. г, предузетник из Вигошта, са
СЕЉАКА.
II

Изборнe листе ПОКРЕТ РАДНИКА И
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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.
III
Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
О бразложење
Скупштина општине Ариље је на седници одржаној 26. 06. 2015. године, утврдила је да је, сходно
члану 43. Закона о локалној самоуправи и члану 46. Закона о локалним изборима, Ирени Мијаиловић,
избором на функцију заменика председника општине Ариље, престао мандат одборника у Скупштини
општине Ариље.
Комисија за административна питања је утврдила да је Изборна комисија општине Ариље, Решењем
01 број 013- 3/15, од 31. 07. 2015. године, доделила мандат одборника Божидару Јовановићу, првом следећем
кандидату са Изборне листе Покрет радника и сељака. Такође је утврђено да је наведеном одборнику
издато уверење да је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље. Од кандидата за одборника
прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат.
Са свега напред изнетог Комисија за административна питања је предложила Скупштини
општине Ариље да потврди мандат наведеном одборнику.
Из изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду, у
року од 48 часова од дана доношења овог решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 99/2015, 17. 09. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мирослав Миливојевић

На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11),
Скупштина општине Ариље, на 29. седници одржаној 17. 09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине:
- СЛАВОЉУБУ ОБРАДОВИЋУ, 1975. г, раднику из Добрача, са Изборне листе СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКАдр 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.
III
Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
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О бразложење

Скупштина општине Ариље је на седници одржаној 26. 06. 2015. године, утврдила је да је, сходно
члану 43. Закона о локалној самоуправи и члану 46. Закона о локалним изборима, Милану Николићу,
избором на функцију председника општине Ариље, престао мандат одборника у Скупштини општине
Ариље.
Комисија за административна питања је утврдила да је Изборна комисија општине Ариље, Решењем
01 број 013- 4/15, од 31. 07. 2015. године, доделила

мандат одборника Славољубу Обрадовићу, првом

следећем кандидату са Изборне листе Српска радикална странка- др Александар Мартиновић, који је
потписао сагласност да прихвата мандат одборника у Скупштини општине Ариље. Такође је утврђено да је
наведеном одборнику издато уверење да је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље. Од
кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат.
Са свега напред изнетог Комисија за административна питања је предложила Скупштини
општине Ариље да потврди мандат наведеном одборнику.
Из изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду, у
року од 48 часова од дана доношења овог решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112- 94/2015, 17. 09. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мирослав Миливојевић

На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11),
Скупштина општине Ариље, на 29. седници одржаној 17. 09. 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Ариље:
- ДРАГОШУ ЛУКОВИЋУ, 1974. г, трговцу из Северова, са Изборне листе Двери за живот Србије- Двери
Ариље.
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.
III
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
О бразложење
На 29. седници Скупштине општине Ариље која је одржана 17. 09. 2015. године утврђено је, сходно
члану 46. Закона о локалним изборима, да је Светлани Перишић, због смрти, престао мандат одборника у
Скупштини општине Ариље.
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Комисија за административна питања је утврдила да је Изборна комисија општине Ариље, Решењем
01 број 013- 4/15, од 17. 09. 2015. године, доделила мандат одборника Драгошу Луковићу, из Северова, првом
следећем кандидату са Изборне листе Двери за живот Србије- Двери Ариље.
Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверање да је изабран за одборника у
Скупштину општине Ариље.
Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат.
Са свега напред изнетог Комисија за административна питања је предложила Скупштини општине
Ариље да потврди мандат наведеном одборнику.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду, у
року од 48 часова од дана доношења овог Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 112 - 98/15, 17. 09. 2015. године
Председник Скупштине општине
Мирослав Миливојевић

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39.
и 44. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 29. седници одржаној 17. 09 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу
и избору Комисије за административна питања
I
РАЗРЕШАВА СЕ

Комисија за административна питања Скупштине општине Ариље, именоване

решењем 01 број 112-71/2012 од 30. 05. 2012. године.
II
У Комисију за административна питања БИРАЈУ СЕ:
за председника
•

Бранислава Ћирковић

за чланове
•

Горан Ђоковић,

•

Славомир Марковић

•

Драгољуб Ђунисијевић

•

Будиша Николић
III

Комисија за административна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања
остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника,
изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини општине, разматра питање примене или
ускраћивања имунитета одборника, разматра и друга питања у вези са правима одборника.
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IV
Стручно-административне послове за Комисију врши секретар Скупштине општине.
V
Мандат Комисије траје до истека мандата Скупштине која ју је изабрала.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112- 107/2015, 17. 09. 2015. године

Председник Скупштине општине
Мирослав Миливојевић

