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На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" број 129/07и 47/2018 ), члана 39. тачка 12. и члана 66. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10 и 5/14) и члана 74. и 75. Пословника Скупштине општине
Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 8/2016 и 10/2016),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председника општине Ариље
због поднете оставке

I
Зорану Тодоровићу из Ариља, престаје мандат председника општине Ариље, по поднетој
оставци закључно са 11. 09. 2018. године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
Образложење
Дана 11. 09. 2018. године, председник општине Ариље, Зоран Тодоровић, поднео је у писаној
форми оставку на функцију председника општине.
Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи уређено је да о поднетој оставци
председника општине, председник скупштине обавештава одборнике на почетку прве наредне
седнице скупштине општине.
Статут општине Ариље у члану 66. прописује да председнику Општине престаје функција пре
истека времена на које је изабран оставком или разрешењем.
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Чланом 75. Пословника Скупштине општине Ариље регулисано је да председник општине оставку
подноси у писаној форми.
Скупштина општине је констатовала да је председник општине Ариље Зоран Тодоровић, поднео
оставку у писаној форми, у складу са чланом 75. Пословника СО 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 III број 112- 93/2018, 11. 09. 2018. године

Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић

Страна 4 oд 18

13. септембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 16

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 47/18) и
члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/2008, 6/2010 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018. године, разматрала је
Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 01. 01. 2018. до 30. 06. 2018.
године, и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 01. 01.
2018. до 30.06. 2018. године

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 01. 01.
2018. до 30. 06. 2018. године, који је поднела Општинска управа општине Ариље - Oдсек за буџет и
трезор.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 400 - 176 /2018, 11. 09. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011),
члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",
бр.129/07), члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине Ариље ("Сл.гласник општине Ариље, бр. –
пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Ариље(„Сл. гласник општине
Ариље“, бр. 17/2013),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018 године, донела је
ОДЛУКУ О ДОПУНИ О Д Л У К Е
О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ,
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
ОПШТИНЕ AРИЉЕ

Члан 1.
Допуњује се Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода
/Сл. Гласник општине Ариље број 11 /2017/, тако што се
-после члана 8. додају нови чланови:
Члан 8.a)
Општинска управа општине Ариље издаје потврду о праву на прикључак на општинску
водоводну мрежу на основу закљученог уговора са будућим корисником доказа о измиреним
уговорним обавезама и потврде Месне заједнице о измиреним обавезама.
Висина накнаде за прикључак на водоводну мрежу утврђена је на основу просечних стварних
трошкова изградње секундарне водоводне мреже на територији општине Ариље и износи:
- за стамбене објекте 780 ЕУР-а у динарској противврености по средњем курсу НБС на дан
плаћања ;
-за пословне објекте 1000 ЕУР-а у динарској противврености по средњем курсу НБС на дан
плаћања.
Одредбе става 2.овог члана не односе се на МЗ Миросаљци, где цена за прикључак на
водоводну мрежу износи 1300 ЕУР-а у динарској противврености по средњем курсу НБС на дан
плаћања , што чини стварне трошкове учешћа грађана у изградњи водоводне мреже у Месној
заједници.
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Члан 8.б)
Накнада из става 2. члана 8.а) плаћа се jеднократно, пре добијања потврде о измиреним
обавезама, или на 6 једнаких месечних рата , с тим што прва рата доспева одмах по потписивању
уговора.Плаћање на рате односи се само на стамбене објекте.
У случају једнократног плаћања накнада се умањује за 10%.
У случају плаћања на рате корисник је дужан да приликом закључења уговора достави
средства обезбеђења и то за запослене административна забрана на зараду са потписаном меницом , а
за незапослене оверену и потписану меницу са два жиранта са овереним административним
забранама.
Члан 8в.
Одредбе чл. 8а и 8б односе се на изграђену водоводну мрежу у насељу.
За изградњу нове и проширење већ постојеће водоводне мреже односи будућих корисника и
општинске управе биће дефинисани посебним уговорима.
-после члана 70. додају нови чланови:
Члан 70.a)

Општинска управа општине Ариље издаје потврду о праву на прикључак на општинску
канализациону мрежу на основу закљученог уговора са будућим корисником , доказа о измиреним
уговорним обавезама и потврде Месне заједнице о измиреним обавезама.
Висина накнаде за прикључак на канализациону мрежу утврђена је на основу просечних
стварних трошкова изградње канализационе мреже на територији општине Ариље и износи:
- за стамбене објекте 890 ЕУР-а у динарској противврености по средњем курсу НБС на дан
плаћања ;
-за пословне објекте 1000 ЕУР-а у динарској противврености по средњем курсу НБС на дан
плаћања ;
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Члан 70.б)
Накнада из члана 70.а) плаћа се једнократно, пре добијања потврде о измиреним обавезама,
или на 6 једнаких месечних рата , с тим што прва рата доспева одмах по потписивању
уговора.Плаћање на рате односи се само на стамбене објекте.
У случају једнократног плаћања накнада се умањује за 10%.
У случају плаћања на рате корисник је дужан да приликом закључења уговора достави
средства обезбеђења и то за запослене административна забрана на зараду са потписаном меницом , а
за незапослене оверену и потписану меницу са два жиранта са овереним административним
забранама.
Члан 70.в)
Одредбе чл. 70.а) и 70.б) односе се на изграђену канализациону мрежу у насељима, којима
газдује ЈКП Зелен.
За изградњу нове и проширење већ постојеће канализационе мреже односи будућих
корисника и општинске управе биће дефинисани посебним уговорима.
Члан 2.
У осталим деловима Одлука остаје неизмењена и на снази.
Одлука о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних
вода ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“.
Општина Ариље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
01 број: 352-77/2017, 11. 09. 2018 године
АРИЉЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07),
члана 11. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Ариље ("Службени гласник општине
Ариље" број 12/14 и 4/15) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље"
број 6/2008, 6/2010 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018. године, разматрала
је Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Ариље за извештајни период од 1. 01.
2017. - 31. 12. 2017. године, и донела

РЕШЕЊЕ
о прихватању Извештаја о раду општинског правобранилаштва општине Ариље за
извештајни период од 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. године

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду општинског правобранилаштва општине Ариље за
извештајни период од 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 020 - 40/2018, 11. 09. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07),
чланa 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016), члана 37.
Одлуке о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље («Службени гласник
општине Ариље» број 1/06) и члана 39.тачка 9. Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11.09. 2018. године, разматрала је
Одлуку Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље о именовању директора и донела
РЕШЕЊЕ
o именовању директора ЈП „Рзав“ Ариље

I
ИМЕНУЈЕ СЕ ЗА ДИРЕКТОРА Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље Зоран
Бараћ дипломирани електроинжењер из Чачка, на период од четири године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 023- 23/2018, 11. 09. 2018. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број
6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
1. Скида се са дневног реда 19. седнице СО Ариље, захтев Агенције за бежичне телекомуникације
ПУНДОСАТ Ариље да у називу радио станице користи име општине „АРИЉЕ“, тако што би радио
станица носила назив „РАДИО РЗАВАЦ АРИЉЕ“
2. Да би Скупштина општине одлучивала о захтеву из тачке 1. овог закључка потребно је да се захтев
допуни документацијом о регистрацији Агенције и радио станице и програмском шемом радио
станице.
Доставити:
- Драгољуб Вучетић, Трг партизана 10
-Архиви

ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине III број 020- 43/2018, 11. 09. 2018. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На снову члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 и
5/14) и члана 129. Пословника Скупштине општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“
број 8/16 и 10/16-исправка),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаноју 11. 09. 1018. године, донела је
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
одредбе члана 9. Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине
Ариље(„Службени гласник општине Ариље“ број 4/2015, 3/18 и 12/18)
I
Скупштина општине Ариље је донела Одлуку о управљању комуналним отпадом на територији
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 4/2015, 3/18 и 12/18). Чланом 9. Одлуке
дефинисан је обухват територије општине Ариље са којег је пружалац услуге (ЈКП „Зелен“ Ариље)
дужан да врши сакупљање и транспорт комуналног отпада и то:
„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
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
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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:
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.“

II
Одредбе члана 9. став 4, у делу који се односи на обухват дела МЗ ТРЕШЊЕВИЦА, треба
тумачити тако да су корисници комуналне услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада, по
основу територијалне припадности,правна и физичка лица која имају објекте:
- поред регионалног пута Лопаш- Радаљево, на деоници кроз Трешњевицу
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- поред пута ка Радаљеву до куће Анта Милетића, укључујући наведеног власника објекта
-поред пута који полази од регионалног пута Лопаш- Радаљево ка засеоку Ражиште до куће Радисава
Милетића, укључујући наведеног власника објекта
-поред пута који полази од регионалног пута Лопаш- Радаљево поред аутомеханичарске радњи
Зорана Д. Поледице и даље до куће Миливоја Радовановића, укључујући наведеног власника
- поред пута који полази од регионалног пута Лопаш- Радаљево до предузећа „ИТРО- КОП“
укључујући наведено предузеће.“

III
Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“.

Општина Ариље
Скупштина општине
III Број 352- 71/2018 од 11. 09. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

На снову члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 и
5/14) и члана 129. Пословника Скупштине општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“
број 8/16 и 10/16-исправка),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 1018. године, донела је
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
одредбе члана 7. Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине
Ариље(„Службени гласник општине Ариље“ број 4/2015, 3/18 и 12/18)

I
Скупштина општине Ариље је донела Одлуку о управљању комуналним отпадом на територији
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 4/2015, 3/18 и 12/18). Чланом 7. Одлуке
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прописано је: „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).“, а чланом 8. исте Одлуке „Овом Одлуком
се дефинише конкретни обухват територије општине са које се врши сакупљање и транспорт
комуналног отпада.“

II
Полазећи од цитираних одредби Одлуку о управљању комуналним отпадом на територији општине
Ариље, члан 7. ове Одлуке треба тумачити на начин да свако правно и физичко лице има право и
обавезу да користи комуналну услугу сакупљања и транспорта комуналног отпада по основу
територијалне припадности, ако је власник или корисник стамбеног или пословног објекта који се
налази у границама обухвата територије општине Ариље са које се врши сакупљање и транспорт
комуналног отпада.

III
Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“.

Општина Ариље
Скупштина општине
III Број 352- 43/2018 од 11. 09. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

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 47/2018) и члана 39.
Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника Скупштине општине Ариље
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да Радану Арсовићу из Ариља, са Изборне листе „Александар Вучић- Србија
побеђује“, престаје мандат одборника у Скупштини општине Ариље, због поднете усмене оставке.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ариље».
Образложење

Радан Арсовић је дана 11. 09. 2018. године, на 19. седници СО Ариље, поднео усмену оставку
на функцију одборника Скупштине општине Ариље. Скупштина је, у складу са чланом 46. Закона о
локалним изборима, на истој седници утврдила да је одборнику престао мандат.
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
III број 013- 5/2018, 11. 09. 2018. године
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" број 129/07 и 47/2018) , члана 39. тачка 12. и члана 67. Статута општине Ариље ("Службени
гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата заменика председника општине Ариље

I
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Бранку Вукајловићу из Добрача, заменику председника општине
Ариље по сили Закона 11. 09. 2018. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
Образложење
Дана 11. 09. 2018. године Скупштина општине Ариље донела је решење о престанку мандата
председника општине Ариље по поднетој оставци.
Према члану 50. Закона о локалној самоуправи разрешењем председника општине престаје
мандат заменика председника општине и општинског већа.
Статут општине Ариље у члану 67. прописује да разрешењем председника Општине престаје
мандат заменика председника Општине и Општинског већа.
Чланом 78. Пословника Скупштине општине Ариље регулисано је да разрешењем
председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа.
Са свега напред изнетог, аналогном применом наведених одредби на случај оставке председника
општине, 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 III број 112- 91/2018, 11. 09. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић
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На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" број 129/07) , члана 39. тачка 12. и члана 67. Статута општине Ариље ("Службени гласник
општине Ариље број 6/08 и 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 19. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата Општинског већа општине Ариље

I
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ Општинског већа општине Ариље по сили Закона 11. 09. 2018.
године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине
Ариље".
Образложење
Дана 11. 09. 2018. године Скупштина општине Ариље поднела је решење о престанку
мандата председника општине Ариље, по поднетој оставци.
Према члану 50. Закона о локалној самоуправи разрешењем председника општине престаје
мандат заменика председника општине и општинског већа.
Статут општине Ариље у члану 67. прописује да разрешењем председника Општине престаје
мандат заменика председника Општине и Општинског већа.
Чланом 78. Пословника Скупштине општине Ариље регулисано је да разрешењем
председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа.
Са свега напред изнетог, аналогном применом наведених одредби на случај оставке председника
општине, 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 III број 112- 90/2018, 11. 09. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић

Страна 18 oд 18

