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На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 52. Статута општине 
Ариље (''Службени гласник општине Ариље'', број 13/19) и члана 41. и 42. Пословника 
Скупштине општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље'', број 20/19), 

Скупштина општине Ариље, на 2. седници одржаној 26. 08. 2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о 
избору Председника општине Ариље 

 
 

1. Предраг Маслар из Ариља изабран је за Председника општине Ариље, на 

мандатни период од четири године. 
 

2. Председник општине је на сталном раду почев од 26. 08. 2020. године и остварује 

право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа Општине. 
 

3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Ариље престаје мандат 
одборника Скупштине општине због преузимања функције која је у складу са законом 
неспојива с функцијом одборника. 

 

4. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ариље''. 

 
 
 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ е 
 

Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине садржан је у 
одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи (("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којима је утврђено да председника 
општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 

Председник Скупштине општине Ариље је у складу са чланом 43. став 3. Закона о 
локалној самоуправи Скупштини општине Ариље, предложио кандидата за Председника 
општине Маслар Предрага, из Ариља изабраног за одборника са Изборне листе 

„Александар Вучић - за нашу децу“. 
Кандидат за Председника општине је дао писану сагласност да прихвата кандидатуру 

за Председника општине. 
Поступак тајног гласања за Председника општине Ариље спровела је Комисија за 

спровођење избора за председника општине Ариље, заменика председника општине Ариље 
и чланова Општинског већа општине Ариље, изабрана на седници Скупштине општине, у



 

 

следећем саставу: Јелена Јовановић, са изборне листе Александар Вучић - за нашу децу; 
Санела Ковачевић, са изборне листе КОАЛИЦИЈА: СНП- ДРАГИША ТЕРЗИЋ и СДПС- 
РАДАН МАРЈАНОВИЋ; Мирослав Миливојевић, са изборне листе Милан Стаматовић - 
Здрава Србија за Здраво Ариље. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Маслар Предрага за 
Председника општине Ариље, гласало је 25 одборника, од укупно 33 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 26. 08. 2020. године на седници 
Скупштине општине Ариље, Комисија за спровођење избора за председника општине 
Ариље, заменика председника општине Ариље и чланова Општинског већа општине Ариље, 
утврђује да је Предраг Маслар, из Ариља изабран за Председника општине Ариље. 

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику  
општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат 
одборника у скупштини општине. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. истог члана 
Закона о локалним изборима утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве с функцијом одборника, као и да ако наступи овакав случај скупштина општине на 
првој наредној седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник 
општине и заменик председника општине на сталном раду. 

 

На основу наведеног, донето је 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 истог. 

 
 

Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број 112- 128/2020 од 26. 08. 2020. године 
АРИЉЕ 

 
 

Председник Скупштине општине, 
Радиша Стефановић



 

 

 
 

 

Скупштина општине Ариље, на основу члана 43. став 4. Закона о  локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 53. Статута општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље'', број 
13/19) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Ариље (''Службени  гласник 
општине Ариље'', број 20/19), 

Скупштина општине Ариље на 2. седници одржаној 26. 08. 2020. године године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 
избору Заменика председника општине Ариље 

 
 

1. Бранко Вукајловић из Добрача, изабран је за Заменика председника општине 
Ариље, на мандатни период од четири године. 

 
2. Заменик председника општине je на сталном раду од 27. 08. 2020. године и 

остварује право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа 
општине Ариље. 

 
3. Утврђује се да даном избора за Заменика председника општине, Бранку 

Вукајловићу престаје мандат одборника Скупштине општине Ариље, због преузимања 
функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника. 

 
4. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Ариље“. 

 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ е 

 

Правни основ за доношење решења о избору Заменика председника општине 
садржан је у одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) у вези члана 43. став 1. 
Закона о локалној самоуправи којима је утврђено да кандидат за председника општине 
предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира 
скупштина општине на исти начин као председника општине, односно бира се из реда 
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника скупштине општине. 

 
Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 43. став 4. Закона о 

локалној самоуправи Скупштини општине Ариље, предложио кандидата за заменика 
председника 

општине Бранка Вукајловића, из Добрача, изабраног за одборника са Изборне листе ЗА 
КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА БОЉЕ АРИЉЕ (ПОКС-МФ)- Бранко Вукајловић



 

 

Кандидат за Заменика председника општине Бранко Вукајловић дао је писану 
сагласност да прихвата кандидатуру за заменика председника општине. 

 

Поступак тајног гласања за Заменика председника општине Ариље спровела је 
Комисија за спровођење избора за председника општине Ариље, заменика председника 
општине Ариље и чланова Општинског већа општине Ариље, изабрана на седници 
Скупштине општине, у следећем саставу: Јелена Јовановић, са изборне листе Александар 
Вучић - за нашу децу; Санела Ковачевић, са изборне листе КОАЛИЦИЈА: СНП- ДРАГИША 
ТЕРЗИЋ и СДПС-РАДАН МАРЈАНОВИЋ; Мирослав Миливојевић, са изборне листе Милан 
Стаматовић - Здрава Србија за Здраво Ариље. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Бранка Вукајловића за Заменика 
председника општине Ариље, гласало је 25 одборника, од укупно 33 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника. 
На основу утврђених резултата гласања, дана 26. 08. 2020. године на седници Скупштине 
општине Ариље, Комисија за спровођење избора за председника општине Ариље, заменика 
председника општине Ариље и чланова Општинског већа општине Ариље, утврђује да је 
Бранко Вукајловић, из Добрача изабран за заменика председника општине Ариље. 

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику  
општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат 
одборника у скупштини. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. Закона о локалним 
изборима утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран 
преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 
одборника, као и да ако наступи овакав случај скупштина општине утврђује да је одборнику 
престао мандат. 

Како је одборник Бранко Вукајловић, изабран за заменика председника општине, то  
му је у складу са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, престао мандат 
одборника. 

Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник 
општине и заменик председника општине на сталном раду. 

 

На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду року од 30 дана од дана пријема истог. 

 
Општина Ариље 

Скупштина општине 

III број 112- 130 /2020 од 26. 08. 2020. године 
АРИЉЕ 

 
Председник Скупштине општине, 

Радиша Стефановић



 

 

Скупштина општине Ариље, на основу члана 45. став 1. Закона о  локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 57. Статута општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље''  број 
13/19) и члана 38. и 42. Пословника Скупштине општине Ариље (''Службени  гласник 
општине Ариље'' број 20/19) на седници одржаној 26. 08. 2020. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о 
избору чланова Општинског већа општине Ариље 

 
I 

БИРАЈУ СЕ за чланове Општинског већа Општине Ариље: 

 
1. Милутин Стефановић, дипломирани економиста из Грдовића 

 
2. Љиљана Лазовић, професор технике и информатике из Ариља 

 

3. Драган Станојевић, правник унутрашњих послова из Ариља 
 
4. Милован Пјевовић, наставник руског језика и књижевности из Ариља 

 
5. Радосав Раковић, мастер инжењер пољопривреде из Трешњевице 

 
6. Бранислав Стефановић, дипломирани машински инжењер из Ариља 

 
7. Небојша Каљевић, трговац из Ариља. 

 
II 

Мандат члановима Општинског већа траје 4 године. 

 
III 

Чланови Општинског већа нису на сталном раду. 
 

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Ариље". 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

III број 112- 129 /2020, 26. 08. 2020. године 
АРИЉЕ 

 

Председник Скупштине општине, 

Радиша Стефановић 
 

 
 



 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ е



 

 

 Правни основ за доношење Решења о избору чланова Општинског већа општине 
Ариље садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено да 
''Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника“. Такође, 
чланом 57. Статута општине Ариље (''Службени гласник општине Ариље'' број 13/19) и 
чланом 39. Пословника Скупштине општине Ариље (''Службени  гласник општине Ариље'' 
број 20/19) утврђено је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине и 7 чланова Општинског већа које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника. 

Кандидат за Председника општине/Градоначелника је у складу са чланом 45. став 2. 
Закона о локалној самоуправи, чланом 57. Статута општине Ариље и чланом 40. 
Пословника Скупштине општине Ариље, Скупштини општине, предложио кандидате за 
чланове Општинског већа за. Кандидати за чланове Општинског већа, дали су писане 
сагласности да прихватају кандидатуру за чланове Општинског већа. 
Поступак тајног гласања за чланове Општинског већа спровела је Комисија за спровођење 
избора за председника општине Ариље, заменика председника општине Ариље и чланова 
Општинског већа општине Ариље, изабрана на седници Скупштине општине, у следећем 
саставу: Јелена Јовановић, са изборне листе Александар Вучић - за нашу децу; Санела 
Ковачевић, са изборне листе КОАЛИЦИЈА: СНП- ДРАГИША ТЕРЗИЋ и СДПС-РАДАН 
МАРЈАНОВИЋ; Мирослав Миливојевић, са изборне листе Милан Стаматовић - Здрава 
Србија за Здраво Ариље. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 7 чланова Општинског већа 
општине Ариље, гласало је 25 одборника, од укупно 33 одборника, што представља већину 
од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 26. 08. 2020. године на седници 
Скупштине општине Ариље, Комисија за спровођење избора за председника општине 
Ариље, заменика председника општине Ариље и чланова Општинског већа општине Ариље, 
утврђује да су изабрани чланови Општинског већа општине Ариље. 

 
Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 57. Статута општине 

Ариље, утврђено је да чланови општинског већа могу бити на сталном раду у општини. 
Изабрани чланови Општинског већа нису на сталном раду у општини Ариље. 

 

На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву.



 

 

 
 

 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 
54/11 и 12/20) и члана 40. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» 
број 13/19), 

Скупштина општине Ариље, на 2. седници одржаној дана 26. 08. 2020. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Изборне комисије општине Ариље 

I У Изборну комисију општине Ариље, именују се: 

1. Ружица Николић Василић, за председника – предлагач одборничка група 

Александар Вучић - за нашу децу 
 

Данка Топаловић,за заменика председника- предлагач одборничка група 
Александар Вучић - за нашу децу 

 
 

2. Славе Вуколић , за члана – предлагач одборничка група 
Александар Вучић - за нашу децу 

 
 

Славка Максимовић, за заменика члана – предлагач одборничка група 
Александар Вучић - за нашу децу 

 
 

3. Мишел Милинковић, за члана – предлагач одборничка група 

Александар Вучић - за нашу децу 
 

Драгана Тодоровић, за заменика члана – предлагач одборничка група 
Александар Вучић - за нашу децу 

 

4. Рајко Николић, за члана – предлагач одборничка 

група Александар Вучић - за нашу децу 

 
 

5. Милун Бркић, за члана–предлагач одборничка група 

Покрет обнове Краљевине Србије- Омладински покрет Ариља (ПОКС-ОПА) 
 

Тома Петровић, за заменика члана – предлагач одборничка група 
Покрет обнове Краљевине Србије- Омладински покрет Ариља (ПОКС-ОПА) 

 
 

6. Чедо Вукотић, за члана – предлагач одборничка група 

ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)- 
Драган Марковић Палма



 

 

Ђорђе Марковић, за заменика члана – предлагач одборничка група 

ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)- 
Драган Марковић Палма 

 
 

7. Братислав Стефановић, за члана – предлагач одборничка група 

АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ- ПОБЕДАЗА АРИЉЕ 

 
Иван Божовић, за заменика члана - предлагач одборничка група 

АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ- ПОБЕДАЗА АРИЉЕ 

 
 

8. Драгана Поклопић, за члана – предлагач одборничка група 

КОАЛИЦИЈА: СНП- ДРАГИША ТЕРЗИЋ и СДПС-РАДАН МАРЈАНОВИЋ 
 

Валентина Марјановић, за заменика члана-предлагач одборничка група 
КОАЛИЦИЈА: СНП- ДРАГИША ТЕРЗИЋ и СДПС-РАДАН МАРЈАНОВИЋ 

 
9. Звонко Петровић, за члана – предлагач одборничка група 

Милан Стаматовић - Здрава Србија за Здраво Ариље 
 

Божидар Јовановић, за заменика члана-предлагач одборничка група 
Милан Стаматовић - Здрава Србија за Здраво Ариље 

 
 

II За секретара Изборне комисије именује се Миљана Вукотић. 

- за заменика секретара именује се Сузана Цветић. 
 

III Изборна комисија општине Ариље спроводи све Законом прописане изборне 
радње. 

IV Седиште Изборне комисије је у згради Скупштине општине Ариље – канцеларија 
број 19. 

V Мандат Изборне комисије траје 4 године и почиње од дана доношења овог 
решења. 

 

VI Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

III број 013- 27 /2020, 26. 08. 2020. године 

 
 

Председник Скупштине општине 
Радиша Стефановић



 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
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. 

По одлуци Скупштине општине Ариље, Изборна комисија општине Ариље има 9 
чланова. 

Из изнетог Скупштина је донела решење о именовању осам чланова Изборне 
комисије и секретара, као и њихових заменика. Девети члан Изборне комисије биће 
иманован по предлогу одборничких група које за то испуњавају услове, односно које имају 
најмање четири одборника. 

 
 Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 

часа од доношења решења. 
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