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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Број 18

На основу члана 48. и 49. Закона о локалоним изборима ( „Службени гласник РС“
број 129/07 и 54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Слубени 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 21. Седници одржаној 23. 10. 2018. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
I

Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу,
рођеном 1971. године, дипломираном економскоиндустријском менаџеру из Ариља , са
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II

Мандат одборника траје до истека мандата одборника коме је је престао мандат.
III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Ариље“.
Образложење
Скупштина општине Ариље на 19. седници одржаној 11.09.2018. године донела је
решење о престанку мандата председника општине Ариље Зорану Тодоровићу, због
поднете оставке. У складу са чланом 48. Став 3. Закона о локалним изборима именовани је
поднео захтев Изборној комисији општине Ариље за доделу мандата одборника. Изборна
комисија општине Ариље утврдила је да Зоран Тодоровић испуњава услове за поновну
доделу мандата и донела му решење о додели мандата III број 013-6/2018 од 16.10.2018.
године.
Комисија за административна питања поднела је извештај Скупштини у коме наводи: да
је Скупштина општине Ариље је, на 20. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела
решење III број 112-89/2018, којим је Милош Недељковић из Ариља, изабран за
председника општине Ариље и да је именованом престао мандат одборника; да је Изборна
комисија општине Ариље решењем III број 013- 6/18, од 16. 10. 2018. године, доделила
мандат Тодоровић Зорану, рођеном 1971. године, дипломираном економскоиндустријском
менаџеру из Ариља, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
припаднику Српске напредне странке, на основу испуњених услова из члана 48. став 3.
Закона о локалним изборима.
Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверeње да је изабран за одборника у
Скупштини општине Ариље.
Из изнетог донето је решење као у диспозитиву.
Република Србија
Општина Ариље
Скупштина општине
III број 112-102/2018, 23. 10. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић, с.р.
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На основу члана 48. и 49. Закона о локалоним изборима ( „Службени гласник РС“
број 129/07 и 54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Слубени 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 21. Седници одржаној 23. 10. 2018. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље
I

Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Ариље Вукотић Милији, рођеном
1958. године, економском техничару из Ариља , са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II
Мандат одборника траје до истека мандата одборника коме је је престао мандат.
III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Ариље“.
Образложење
Скупштина општине Ариље је, на 20. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела
решење III број 112-88/2018, којим је Бранко Вукајловић изабран за заменика председника
општине Ариље. Овим избором именованом је престао мандат одборника у Скупштини
општине Ариље.
Комисија за административна питања поднела је извештај Скупштини у коме наводи:
да је Скупштина општине Ариље је, на 20. седници одржаној 11. 09. 2018. године, донела
решење III број 112-88/2018, којим је Бранко Вукајловић изабран за заменика председника
општине Ариље и да је именованом престао мандат одборника; да је Изборна комисија
општине Ариље решењем III број 013- 7/18, од 16. 10. 2018. године, доделила мандат
Вукотић Милији, рођеном 1958. године, економском техничару из Ариља, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, припаднику Српске напредне странке, на
основу испуњених услова из члана 48. став 1. 2. и 4. Закона о локалним изборима, пошто на
коалиционој изборној листи нема припадника исте политичке странке (Покрет обнове
Краљевине Србије), те се мандат додељује првом следећем кандидату са наведене Изборне
листе, без обзира на страначку припадност.
Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверeње да је изабран за одборника у
Скупштини општине Ариље.
Из изнетог донето је решење као у диспозитиву.
Република Србија
Општина Ариље
Скупштина општине
III број 112-103/2018, 23. 10. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић, с.р.
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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 6/2008,
6/2010 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 21. седници одржаној 23. 10. 2018. године, разматрала је
Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 1. 01. 2018. - 30.09. 2018. године,
и донела
РЕШЕЊЕ

о прихватању Извештаја о реализацији буџета општине Ариље за период 01. 01. 2018.
- 30. 09. 2018. године
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период 01. 01. 2018. до 30. 09.
2018. године, који је поднела Општинска управа општине Ариље.
II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
04 број 400 - 451/2018, 23. 10. 2018. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић, с.р.

Страна 4 oд 9
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На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању (
„Службени гласник РС“ број18/10 и 101/17), 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 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина општине Ариље
на 21. седници одржаној 23. 10. 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„АРИЉЕ“ У АРИЉУ
Члан 1.
Утврђује се да се у васпитне групе у Предшколској установи „Ариље“ Ариље може
уписати највише 20% већи број деце, од броја који је прописан Законом о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 18/10 и 101/17).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Ариље“.
Република Србија
Општина Ариље
Скупштина општине
III број 60-2/2018, 23. 10. 2018. године
АРИЉЕ
Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић, с.р.

Страна 5 oд 9
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На основу члана 123. Статута општине Ариље («Службени гласник Општине Ариље» број
6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље на 21. седници одржаној дана 23.10. 2018. године доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка за измену и допуну Статута Општине Ариље
Прихвата се предлог Општинског већа и покреће поступак измена и допуна Статута општине
Ариље које се односе на:
- питања која се уређују статутом
- надлежност Општине
- права одборника
- надлежност Скупштине
- сазивање седница Скупштине по захтеву
- радни статус заменика председника Скупштине
- степен стручне спреме секретара Скупштине
- начин избора извршних органа
- надлежност Општинског већа
- поступање по предлогу за разрешење председника општине
- поступање по поднетој оставци извршних органа односно њиховог члана
- надлежност Општинске управе
- услове које треба да испуњава лице које се поставља за начелника Општинске управе
- орган коме је начелник одговоран за свој рад и рад управе
- помоћнике председника општине
- надлежност у поступку доношења акта о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске
управе
- одредбе о референдуму, грађанској иницијативи и јавној расправи
- месну самоправу (образовање и укидање месне заједнице, органи, избори за савет МЗ,
надлежност савета МЗ, распуштање Савета МЗ, пружање помоћи у обављању послова МЗ, надзор над
радом МЗ
- прикупљање и обраду података о правним и физичким лицима у поступцима пред органима
општине
- поступак и надлежност у случају несагласности општег акта са статутом
- сарадњу и удруживање општина (поступак, садржина споразума, права и обавезе, надлежност
заједничких органа или организација)
- предходну сагласност надлежног министарства код додељивања звања „почасни грађанин“ и
остале одредбе неопходне ради усклађивања Статута са Законом о изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи.
Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 010 -1/2018, 23. 10. 2018. године
Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић, с.р.

Страна 6 oд 9
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На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службенигласник РС" број
129/07), члана 18.Закона о библиотечко-информативној делатности («Службенигласник
РС» број 52/11) и члана 39.Статута општинеАриље ("СлужбенигласникопштинеАриље"
број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на седници 21.одржаној 23. 10. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Управног одбора
Библиотеке Ариље
I
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Библиотеке Ариље:
За председника
- ИванТешовић
За заменика председника
- Виолета Мићовић
За чланове:
- Крсто Коковић
- Ивана Стјепановић
- Ана Станисављевић.
II
Мандат Управног одбора траје 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Ариље".
Даном ступања на снагу овог решења престаје мандат председнику и члановима
Привременог Управног одбора Библиотеке Ариље.
Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштинаопштине
01 број 112- 84/18, 23. 10. 2018. године
ПредседникСкупштинеопштине,
ДрагишаТерзић, с.р.

Страна 7 oд 9
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Број 18

На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службенигласник РС" број 129/07 и
47/18), члана 19.Закона о библиотечко-информативној делатности («Службенигласник РС» број
52/11) и члана 39.Статута општине Ариље ("СлужбенигласникопштинеАриље" број 6/08, 6/10 и 5/14),
Скупштина општине Ариље, на 21.седнициодржаној 23. 10. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора
Библиотеке Ариље
I
ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Библиотеке Ариље:
За председника
- ДраганСтанојевић
За чланове
- МилицаМатићевић
- РадисавВукадиновић.
II
Мандат Надзорног одбора траје 4 године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
III број 112- 84/18, 23. 10. 2018. године

Председник Скупштине општине,
Драгиша Терзић, с.р.

Страна 8 oд 9
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Република Србија
Општина Ариље
Скупштина општине
01 број: 432-1/2018
16.10. 2018. године
АРИЉЕ

ИСПРАВКА
Предлогa Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Латвица
У Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Латвица, објављеном у
„Службеном гласнику општине Ариље“ број 11/2018, од 14. 05. 2018. године, ако је проглашена на
основу извештаја о спроведеном референдуму Одлуком о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју месне заједнице Латвица ( „СлужбеномгласникуопштинеАриље“ број
12/2018) врши се исправка члана 9. али нија 1 и иста гласи:
„ – изнето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-57, модел 97, контролни број-004-ПИБ
послодавца, -14“

Председник Скупштине,
Драгиша Терзић, с.р.

Страна 9 oд 9

