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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупщтина Опщтине 
03 брпј:06 -42/2018 
23. 10. 2018. гпдине 
А р и љ е 
 

З А П И С Н И К 
 

са 21. седнице Скупщтине Опщтине Ариље пдржане 23.10.2018. гпдине, са ппшеткпм у 10,00 сати у сали 
Скупщтине Опщтине Ариље. 
Седницу Скупщтине ппщтине је птвприп председник Скупщтине ппщтине Драгища Терзић. 
 
Записник на седници впди Сузана Цветић. 
 
Председник Скупщтине ппщтине кпнстатпвап је да седници присуствује 34 пдбпрника и да ппстпји 
квпрум за рад и пунпважнп пдлушиваое. 
 
Седници не присуствују пдбпрници: / 
 
Седници, ппред пдбпрника, присуствују: секретар Скупщтине ппщтине Ариље Миљана Вукптић ; 
председник Опщтине Ариље Милпщ Недељкпвић ; заменик председника Опщтине Ариље Бранкп 
Вукајлпвић ; нашелник Опщтинске управе Ариље Гприца Петрпвић ; заменик нашелника Опщтинске 
управе Ариље Ружица Никплић-Василић ; нашелник Одељеоа за инвестиције , јавне набавке и развпјне 
прпјекте Вукић Миливпјевић ;  нашелник Одељеоа за привреду и финансије ОУ Ариље Слава 
Ћирјакпвић ; щеф Одсека за бучет и трезпр Загпрка Миливпјевић ; аналитишар бучета Опщтине Ариље 
Љиљана Димитријевић ; директпр  Предщкплске устанпве ,, Ариље „ Нада Павлпвић ,  представници 
медија и 
 
известипци пп ппјединим ташкама Дневнпг реда: 
 
- Мићун Василијевић , председавајући Административне кпмисије ; 
- Љиљана Димитријевић , аналитишар бучета Ппщтине Ариље ; 
- Загпрка Миливпјевић , щеф Пдсека за бучет и трезпр ;  
- Нада Павлпвић , директпр  Предщкплске устанпве ,, Ариље „ ; 
- Миљана Вукптић , секретар Скупщтине ппщтине Ариље ; 
- Драгища Терзић , председник Скупщтине ппщтине Ариље .  
 
Председник Скупщтине ппщтине предлпжип је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД : 
 

1. Дпнпщеое рещеоа п пптврђиваоу мандата пдбпрника Скупщтине ппщтине Ариље 
 
2. Усвајаое записника са 19. седнице Скупщтине ппщтине 
 
3. Усвајаое записника са 20. седнице Скупщтине ппщтине 
 
4. Извещтај п финансијскпм стаоу у бучету ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2018.  дп 
11. 09. 2018. гпдине 
 
5. Извещтај п реализацији бучета ппщтине Ариље за извещтајни перипд 01. 01. 2018. дп 
30. 09. 2018. гпдине 
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6. Одлука п брпју деце у васпитним групама у предщкплскпј устанпви „АРИЉЕ“ Ариље 
 
7. Предлпг за ппкретаое ппступка измене и дппуне Статута ппщтине Ариље 
 
8. Предлпг рещеоа п именпваоу Управнпг пдбпра Библиптеке Ариље 
 
9. Предлпг рещеоа п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Библиптеке Ариље 
 
10. Одбпрнишка питаоа и предлпзи 
 

 
Предлози  допуне Дневног реда: 

Пдбпрница 
Бранислава 
Ћиркпвић - 
ИЗДВПЈЕНП 
МИШЉЕОЕ :  

Да ппсле 3. ташке Усвајаое записника са 20. седнице СО , 4. ташка буде 
Разрещеое председника Скупщтине ппщтине Ариље Драгище Терзића . 
Пбразлпжеое : Ми дпле пптписани пдбпрници , а на пснпву шл. 24 
Ппслпвника СО Ариље , дана 23. 10. 2018. гпдине , ппднпсимп предлпг за 
разрещеое председника Скупщтине Драгище Терзића , збпг неетишкпг 
ппнащаоа и нарущаваоа дпстпјанства Скупщтине . Драгища Терзић је 
пдласкпм на щкплску екскурзију са матурантима Средое щкпле ,, Свети 
Ахилије „ Ариље ,  извргап руглу Скупщтину Опщтине , Опщтину , пдбпрнике 
и грађане Ариља . Свака дискусија п исправнпсти пбављаоа функције 
председника Скупщтине  ушиниће щтету нащим напприма да градимп 
дпбрп и здравп друщтвп . Оспба кпја не види нищта непбишнп у свпм шину , 
мада неизмернп жали збпг ппследица , мпжда заиста и није свестан да 
оегпв ппступак има име , а тп је тргпвина утицајем . У ппкущају да пправда 
свпј шин и да се защтити пд гнева јавнпсти сазива кпнференцију за нпвинаре 
, на кпју дпвпди ппједине рпдитеље и децу са ппсебним пптребама и тим 
шинпм злпупптребљава децу и тп из најраоивије групе . Оправдаоем и 
пребациваоем кривице на власника лпкалне радип станице јаснп је да није 
свестан ппследица свпг шиоеоа и да ће наставити једнакп да се ппнаща и у 
будућнпсти . Сматрамп да није дпстпјан да пбавља пвакп важну функцију и 
захтевамп пд СО да га разрещи дужнпсти , те ппзивамп и пдбпрнике 
владајуће већине да ппдрже нащ захтев у ппкущају да сперемп срампту и 
сашувамп углед пвпм телу . Следе пптписи пдбпрника пдбпрнишких група :  
Др. Зпран Мићпвић - ,, Прпверенп најбпље „ , Групе грађана ,, Мпжемп 
бпље „ и Српске радикалне странке , укупнп 14 пдбпрника .  

Пдбпрница 
Ирена 
Мијаилпвић :  

У име Групе грађана , предлажем да председник СО Ариље да пставку на 
свпју функцију , затп щтп сматрамп да је злпупптребип друщтвени пплпжај и 
унизип саму функцију и ппзицију председника Скупщтине ппщтине Ариље , 
щтп је с друге стране прппратила јавнпст не самп у Ариљу , негп у шитавпј 
нащпј држави , збпг дугпгпдищое недпследнпсти у заступаоу сппствених 
интереса и спрпвпђеоа истих . Збпг бахатпг ппнащаоа две гпдине према 
нама пдбпрницима пппзиције и пглущаваоа п билп какве наще предлпге и 
претеране дпбрпте кпја се јавила ппднпщеоем пставке бивщег 
председника Опщтине , претерана дпбрпта кпја није дпбра , кап ни ниједна 
крајнпст , није здрава , али је дпбра за пдржаваое фптеље .  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље, са 14  гласпва „ЗА“, са 14  гласпва „ПРПТИВ“ и      5 
уздржаних пдбпрника, пд  присутних 33 пдбпрника, није усвпјила предлпг 
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дппуне Дневнпг реда , да ташка 4. буде Разрещеое председника СП Ариље 
Драгище Терзић .  

 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 19 гласпва „ЗА“, 9 гласпва „ПРПТИВ“ и са  
уздржаних  5 пдбпрника, пд  присутних 33  пдбпрника, усвпјила Дневни ред у 
целини . 

 
Тачка 1. 

Назив: Дпнпщеое рещеоа п пптврђиваоу мандата пдбпрника Скупщтине 
ппщтине Ариље 

Известилац: Мићун Василијевић , председавајући Административне кпмисије : 
Извещтај Кпмисије за административна питаоа СО Ариље - Кпмисија за 
административна питаоа СО Ариље кпнстатује да је СО Ариље на 20. 
седници пдржанпј 11. 09. 2018. гпдине дпнела рещеое брпј 112-89/2018 
кпјим је Милпщ Недељкпвић изабран за председника ппщтине Ариље . 
Овим избпрпм именпванпм је престап мандат пдбпрника у СО Ариље . СО 
Ариље на 20. седници пдржанпј 11. 09. 2018. гпдине је дпнела рещеое брпј 
112-88/2018 кпјим је Бранкп Вукајлпвић изабран за заменика председника 
ппщтине Ариље . Овим избпрпм именпванпм је престап мандат пдбпрника у 
СО Ариље . Кпмисија за административна питаоа је утврдила 1. да је 
Избпрна кпмисија ппщтине Ариље рещеоем брпј 013-6/2018 пд 16. 10. 2018. 
гпдине дпделила мандат Тпдпрпвић Зпрану , рпђенпм 1971. гпдине ,  
диплпмиранпм екпнпмскп-индустријскпм меначеру , из Ариља , са избпрне 
листе Александар Вушић ,, Србија ппбеђује „ , на пснпву испуоених услпва из 
шлана 48. став 3. Закпна п лпкалним избприма , кап и да је наведенпм 
пдбпрнику издатп увереое да је изабран за пдбпрника у СО Ариље . 2. Да је 
Избпрна кпмисија ппщтине Ариље рещеоем брпј 013-7/2018 пд 16. 10. 2018. 
гпдине дпделила мандат Вукптић Милији , рпђенпм 1958. гпдине , 
екпнпмскпм технишару , из Ариља , са избпрне листе Александар Вушић ,, 
Србија ппбеђује „ на пснпву испуоених услпва из шлана 48. став 1. и 2. Закпна 
п лпкалним избприма , шлану СНС- а , ппщтп на кпалиципнпј избпрнпј листи 
Александар Вушић ,, Србија ппбеђује „ нема припадника исте пплитишке 
странке ПОКС - а , кап и да је наведенпм пдбпрнику издатп увереое да је 
изабран за пдбпрника у СО Ариље . Кпмисија за административна питаоа 
предлаже СО Ариље да пптврди мандат пдбпрницима Тпдпрпвић Зпрану , 
рпђенпм 1971. гпдине ,  диплпмиранпм екпнпмскп-индустријскпм меначеру 
, из Ариља и Вукптић Милији , рпђенпм 1958. гпдине , екпнпмскпм технишару 
, из Ариља .  

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрници/е : Милан Никплић - ппвреда Ппслпвника : у реду је пптврђиваое 
мандата пдбпрника , таква је прпцедура . Међутим , избпрне листе  , кад се заврще 
избпри ,  пне су такве дп нпвих избпра . Мпгу да буду прелеташи кпликп гпд хпће , 
али пни су били на избпрнпј листи кап кпалиција испред Српскпг ппкрета пбнпве . 
Овп щтп пище у материјалу , пп питаоу Бранка Вукајлпвића и пнпг кп га меоа , да 
није ималп вище кандидата из ПОКС - а , та листа није ушествпвала на избприма . 
Избпрна листа је запешаћена дп нпвих избпра . Члан Закпна п лпкалним избприма , 
где каже : да се мандат дпдељује првпм следећем кандидату са наведене избпрне 
листе , без пбзира на странашку припаднпст . Тп не пище , реците ми где тп пище у 
Закпну . Мпжете да тумашите , али тп нема везе са Закпнпм . У Закпну стпји да се 
дпдељује првпм следећем са кпалиципне листе пнпј странци кпјпј је пдбпрник 
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припадап . Када нема вище кандидата , на избпрнпј листи , дпдељује се следећпј 
избпрнпј листи пп кплишнику . Не пище нигде да се дпдељује листи билп кпјпј , кпја 
је пп реду .  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 33 гласа „ЗА“, са 0 гласпва „ПРПТИВ“и са  
уздржаних 0 пдбпрника, пд  присутних 33  пдбпрника, пптврдила мандат 
пдбпрнику Тпдпрпвић Зпрану .  
 
Скупщтина ппщтине Ариље је, са 33 гласа „ЗА“, са 0 гласпва „ПРПТИВ“и са  
уздржаних 0 пдбпрника, пд  присутних 33  пдбпрника, пптврдила мандат 
пдбпрнику Вукптић Милији .  
 
 
Одбпрник Вукптић Милија је пплпжип заклетву . Председник СО Драгища Терзић 
шестита на пплпженпј заклетви . Секретар СО Ариље Миљана Вукптић је урушила 
рещеоа п пптврђеним мандатима пдбпрницима Тпдпрпвић Зпрану и Вукптић 
Милији .  

 
Тачка 2. 

Назив: Усвајаое записника са 19. седнице Скупщтине ппщтине 
Известилац: / 

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрници/е: Милан Никплић , Ивана Бркић , Катарина Гашевић , Младена 
Алексић , Звпнкп Петрпвић , Зпран Тпдпрпвић , Ирена Мијаилпвић , Драгпљуб 
Ђунисијевић и председник Ппщтине Милпщ Недељкпвић .  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 17  гласпва „ЗА“,  0 гласпва „ПРПТИВ“ и  
уздржаних 14  пдбпрника, пд  31 присутнпг   пдбпрника , усвпјила записник са 19. 
седнице Скупщтине ппщтине .  
 
Секретар СО Миљана Вукптић је пдгпвприла на ппстављенп питаое пдбпрника 
Милана Никплића и пдбпрнице Ирене Мијаилпвић .  

 
Тачка 3. 

Назив: Усвајаое записника са 20. седнице Скупщтине ппщтине 
Известилац: / 

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрници/е:  Милан Никплић , Бранислава Ћиркпвић .  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18 гласпва „ЗА“,  0 гласпва „ПРПТИВ“ и  
уздржаних 12 пдбпрника, пд   присутних  30 пдбпрника, усвпјила записник са 20. 
седнице Скупщтине ппщтине . 

 
Тачка 4. и Тачка 5. 

Назив: 4. Извещтај п финансијскпм стаоу у бучету ппщтине Ариље за перипд пд 
01. 01. 2018.  дп 11. 09. 2018. гпдине 
 
5. Извещтај п реализацији бучета ппщтине Ариље за извещтајни перипд 01. 
01. 2018. дп 30. 09. 2018. гпдине 

Известилац: Љиљана Димитријевић ,  аналитишар бучета Ппщтине Ариље : 4. Извещтај п 
финансијскпм стаоу у бучету ппщтине Ариље за перипд пд 01. 01. 2018.  дп 11. 09. 
2018. гпдине - пп дпласку нпвпг председника , пн је прганизпвап састанак са 
радницима финансијске службе , да би сагледап реалне мпгућнпсти бучета , а ппвпд 
су били захтеви неких бучетских кприсника  , да се сад у другпм делу гпдине , 
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издвпје нпва средства за те кприснике , кпја нису била мала , мимп пних средстава 
кпја су била планирана ппшетнпм Одлукпм п бучету . На тпм састанку , служба 
финансија је имала јасан став - да нпвих средстава немамп , да се тренутнп бпримп 
са ликвиднпщћу бучета , да имамп других непланираних пкплнпсти кпје су се 
десиле у међувремену , а да питаое ребаланса није тренутнп питаое и пстали смп 
при ставу да ребаланс нећемп радити дп пред сам крај гпдине , када се врще пна 
кпнашна уравнптежеоа прихпда и расхпда . Чести ребаланси су дпказ да се дпбрп 
не планира и да се Одлуке дпнпсе ad hoc . Ребаланси се раде према прпцедури кпја 
се ради и за дпнпщеое бучета . Првп , захтева пдређенп време , другп , мпрају да 
ппстпје пдређени разлпзи . Оправдаое за ребаланс у тпм тренутку ми нисмп имали 
. Бучет је дпнет у закпнскпм рпку 20. 12. 2017. гпдине . У закпнскпм рпку дп 25. 12. 
дпстављен је Министарству финансија са свим пптребним пбрасцима и 
Министарствп финансија није ималп никаквих примедби на планираое бучета . 
Ппшетнпм Одлукпм п бучету , бучет је планиран на 552. 000. 000 динара бучетских 
средстава и 5. 660. 000 динара сппствених средстава  , укупнп 558. 000. 000 динара . 
У међувремену , бучет се малп прпменип . Првп је дпщлп дп прпмене третмана 
прихпда кпје пстваре Предщкплске устанпве пд Министарства пп пснпву 
припремнпг прпграма и пва средства се сада уплаћују на уплатни рашун бучета , 
немају карактер сппствених прихпда , негп се ппсматрају кап бучетска средства . 
Кпнкурисали смп кпд Министарства за рад , заппщљаваое , бпрашка и спцијална 
питаоа за средства спцијалнпг трансфера , за развијаое услуга из пбласти спцијалне 
защтите , пп тпм пснпву смп дпбили 3. 021. 000 динара . Библиптека је дпбила 100. 
000 динара пд Министарства тргпвине за један прпјекат кпји пни спрпвпде . Сада 
структура бучета изгледа : укупнп 561. 335. 000 динара пд шега 560. 095. 000 динара 
бучетских средстава . За пптребе пвпг извещтаја разматрамп самп бучетска средства 
. Дп 11. 09. пстваренп је укупнп текућих прихпда 309. 012. 000 динара и пренетих 
средстава из краја прпщле гпдине 12. 570. 000 динара  , щтп укупнп изнпси 321. 593. 
000 динара или 57,42 % пд планираних средстава за целу гпдину . Прпценат 
пствареоа би требап да изнпси негде пкп 69 % за пвај перипд , щтп знаши да смп ми 
требали да пстваримп 386. 465. 000 динара , а ми смп пстварили 64. 873. 000 динара 
маое . Нащ план се није пстварип за 64. 873. 000 динара дп тпг тренутка . 2017. 
гпдина - укупни текући прихпди су били 320. 000. 000 динара , пренета средства су 
била 15. 000. 000 динара . Већа пдступаоа у прихпднпм и расхпднпм делу ппстпје . 
У прихпднпм делу : 1. Дпнације пд међунарпдних прганизација су се пствариле у 
врлп малпм прпценту . Прпјекат ОПИС предвиђен је у целпсти да се реализује у 
2018. гпдини . Дпнатпр је крајем 2017. гпдине ( 26. 12. 2017. ) уплатип аванс пд 11. 
692. 000 динара за пвај прпјекат . Цеп прпјекат је 23. 638. 000 динара , такп да ми 
мпрамп сами финансирати прпјекат дпк не ппднесемп перипдишни извещтај , да 
нам пдпбре , да дпбијемп средства . 2. Таксе за пзакпоеое пбјеката кпје кпристи 
пва Опщтина  - планирани изнпс пве таксе је 22. 000. 000 динара . Дп 11. 09. 
тепријски је требалп да се пствари пкп 15. 000. 000 динара . Остваренп је 13. 000. 
000 динара маое  прихпда . Лпща ппљппривредна сезпна , ниска пткупна цена 
малине , смаоиле су екпнпмске мпгућнпсти самих грађана . У целпј Србији је мали 
пдзив пп питаоу пвих накнада за пзакпоеое пбјеката за легализацију . ОУ је ппнпвп 
ппслала пппмене свима , пп рещеоима кпја су издата . 3. Капитални дпбрпвпљни 
трансфери физишких и правних лица у кприст Опщтине - углавнпм за путну и 
впдпвпдну инфраструктуру . Планирана средства у пвпм перипду су 20. 000. 000 
динара , а ми смп дп наведенпг датума пстварили самп 2. 270. 000 динара , знаши 
непуних 18. 000. 000 динара маое . Слали смп пппмене , да те пбавезе измире . 4. 
Деп дпбити јавнпг предузећа према Одлуци Управнпг пдбпра јавнпг предузећа у 
кприст Опщтина - деппнија ,, Дубпкп „ није уплатила деп дпбити јпщ из 2015. гпдине 
, у изнпсу 3. 434. 000 динара , кап ни дпбит из 2016. гпдине кпји изнпси 2. 475. 000 
динара . Тп је збпг става Управнпг пдбпра деппније ,, Дубпкп „ да неће да пренесе 
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дпбит Опщтинама , пднпснп пснивашима , дпк кпмунална предузећа са оихпве 
теритприје не измире свпје пбавезе према Деппнији . Они налазе да ЈКП ,, Зелен „ 
дугује деппнији 13. 300. 000 динара . Од свих псниваша , пбавезе су измириле и 
дпбит дпбиле град Чашак и ппщтина Чајетина . Одступаоа кпја се пднпсе на пстале 
прихпде мпгу да се ппсматрају у кпнтексту динамике прилива средстава у бучет . 
Највећи прилив се пстварује на крају гпдине . Прпсешан месешни прилив у 2017. 
гпдини је изнпсип пкп 41. милипн динара , дпк је у децембру бип 69 милипна 
динара . Презентпвали смп рукпвпдству да имамп прпблем у ликвиднпсти , 
недпстатку нпвца у вреднпсти пд 40-50. 000. 000 динара , пднпснп 46. 109. 000 
динара . Преузимаое пбавеза - свим кприсницима пп пбјављиваоу бучета , 
дпстављена су пбавещтеоа п пдпбреним апрппријацијама , кпликп пни за гпдину 
дана мпгу да пптрпще средстава . Дпстављају им се и пбавещтеоа п квптама . Ми 
смп пдредили флексибилнпст , да тп буде пплугпдищои перипд . Ова пбавещтеоа 
кприсницима служе да би дпнели План јавних набавки и да би кренули у прпцес 
јавних набавки . Увек је пптребнп да се прибави пптврда п пбезбеђеним средствима 
, а ту пптврду издаје Одељеое за привреду и финансије и у тпј пптврди се ташнп 
прецизира кпји изнпс средстава , за кпју набавку је ппредељен и на кпјпј ппзицији у 
бучету се пн налази . Закљушеоем угпвпра , преузимају се пбавезе , кпје не мпгу 
бити никакп веће пд пдпбрене апрппријације . Са увпђеоем ЦРФ - а, дпбављаш сам 
из свпје фирме унпси у централни регистар фактура пптраживаое према Опщтини , 
нама теку рпкпви за плаћаое , кпји изнпсе 45 дана , изузев за пбавезе према јавним 
предузећима где је рпк 60 дана . Акп не платимп у пдређенпм рпку фактуру , тп је 
један спфтвер , систем где смп пбележени црвенпм бпјпм и аутпматски се врщи 
пбустава средстава из бучета РС у бучет Опщтине , пбустава трансферних средстава . 
Не смемп да дпзвплимп прекпрашеое рпка за плаћаое пбавеза , јер ћемп пстати 
без средстава . У ппсматранпм перипду , све пбавезе су изврщаване у рпкпвима , а 
рашун ниједнпг тренутка није бип у блпкади . На дан 11. 09. није ималп дпспелих , а 
неизмирених пбавеза . Збпг смаоених прихпда , Опщтина се супшава са прпблемпм 
ликвиднпсти , кпја је нарпшитп упшљива крајем лета и ппшеткпм јесени , а динамика 
прилива средстава није пнаква какву бисмп желели . Закпн даје мпгућнпст да се у 
складу са бучетским системпм , тада пбратимп текућпј бучетскпј резерви бучета 
Републике и да тражимп дпдатна средства збпг ликвиднпсти . Радили смп тп у два 
наврата : једнпм у ппсматранпм перипду , кад нам се у прплећнпм делу није 
изврщавап бучет у дпвпљнпм делу и ппсле перипда 11. 09. Навпдили смп разлпге . 
Кпнашан збир укупних пбавеза изнпси 197. 139. 000 динара . ЗЈН кап јавну набавку 
третира самп пптрпщоу струје . Када пдузмемп 21. 000. 000 динара ( струја ) , 
дплазимп дп цифре да је укупнп задужеое билп 176. 000. 000 динара . Дп 11. 09. 
измиренп је 103. 000. 000 динара , пднпснп 66. 000. 000 динара у пвпј гпдини и 37. 
000. 000 динара ( путна инфраструктура ) крајем прпщле гпдине . На дан 11. 09. је 
псталп 66. 048. 000 динара  неизмирених пбавеза пп пвим тендерима . Ппсле 11. 09. 
смп платили дпдатних 15. 438. 000 динара и да је псталп за измиреое 56. 492. 000 
динара . Изврщеое расхпда - изврщенп са 56,69 % . На дан 11. 09. у бучету Опщтине 
ималп је 4. 065. 135 динара . Непланиране пкплнпсти у вези расхпда - 1. заврщетак 
сппртских терена са трибинама кпд сппртскпг игралищта : Прпјекат смп кпнкурисали 
кпд Министарства пмладине и сппрта , пн вреди 8. 871. 000 динара са pdv - пм , али 
је пбавеза Опщтине  , јер РС даје 7. 393. 000 динара , да плати pdv у изнпсу пд 1. 478. 
000 динара . Овп није билп у бучету , али је щтета прппустити не средити те трибине 
. 2. елементарне неппгпде: 14. 07. је била ванредна ситуација у Вирпву и 
Ступшевићима и 03. 08. на ппдрушју целе Опщтине . У бучету смп планирали 3. 000. 
000 динара за ращшищћаваое на путнпј инфраструктури . Дп 11. 09. ти трпщкпви су 
изащли на 4. 557. 000 динара . Ппсле 11. 09. плаћенп је дпдатних 2. 511. 000 динара 
и у тренутку писаоа Извещтаја , псталп је неизмиренп 1. 156. 000 динара , такп да је 
укупна пбавеза за елементарне неппгпде била 8. 225. 000 динара , 5. 225. 000 
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динара вище негп щтп је планиранп . 3. Вищак радпва кпд рекпнструкције пута 
Мирптин - Бпгпјевићи : пбавеза Опщтине је изнпсила 36. 302. 000 динара , а 
Министарствп привреде 23. 421. 000 динара . Вищак радпва изнпси 7. 834. 316 
динара . Тај пут у Бпгпјевићима су требали делпм да финансирају и грађани у 
вреднпсти пд 5. 896. 000 динара , кпликп има пптписаних угпвпра . Дп 11. 09. пни су 
платили свега 437. 000 динара . Такп да смп ангажпвали јпщ 5. 459. 000 динара . 4. 
Прпјекат ОПИС : дп 11. 09. пптрпщенп је 17. 356. 000 динара , а дпбили смп аванс пд 
11 и нещтп милипна динара  , псталп нам је 5. 664. 000 динара , па ће нам пни тп 
вратити пп дпстављенпм Извещтају . Захтев са Извещтајем смп дпставили дпнатпру 
и шека се пдпбреое пд дпнатпра . 5. Мпст на Великпм Рзаву у Радпщеву : финансира 
га Влада РС , прекп Канцеларије за јавна улагаоа , вреднпст прпјекта је 25. 000. 000 
динара . Заврщни бучет ће бити већи за изнпс pdv - а , прихпдна и расхпдна страна .  

Загпрка Миливпјевић , щеф Пдсека за бучет и трезпр : 5. Извещтај п 
реализацији бучета ппщтине Ариље за извещтајни перипд 01. 01. 2018. дп 
30. 09. 2018. гпдине - Извещтај за 9 месеци : за препсталих 19 дана 
септембра наплаћенп је 29. 214. 000 динара јавних прихпда , па укупни 
прихпди за 9 месеци изнпсе 350. 807. 451 динара или 61, 81 % Плана . У пвпм 
перипду и План прихпда је увећан за наменске трансфере на пснпву угпвпра 
закљушених између Кпмесаријата за избеглице и имиграције РС и ппщтине 
Ариље за изнпс пд 7. 439. 774 динара . У истпм перипду прпщле гпдине 
прихпди су изнпсили 362. 906. 000 динара , за 12. 000. 000 динара вище , а тп 
су средства ушещћа грађана за асфалтираое путева пп МЗ - а . Расхпди су 
изврщени са 341. 655. 000 динара или 60, 07 % Плана . За 19 дана септембра 
расхпди су изврщени у изнпсу пд 24. 127. 000 динара , такп да је на рашуну 
псталп 9. 152. 343 динара .  

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрници/е: Бранислава Ћиркпвић , Драгпљуб Ђунисијевић , Звпнкп Петрпвић , 
Милан Никплић , Ирена Мијаилпвић , Ивана Бркић , Благпје Радељић , Младена 
Алексић , Зпран Тпдпрпвић , Вищоа Сурла Крупникпвић и заменик Председника 
ппщтине Бранкп Вукајлпвић .  
 
Љиљана Димитријевић је пдгпвприла на ппстављена питаоа .  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље,са 21 гласпва ,,ЗА“,са  0 гласпва ,,ПРПТИВ“ и  
уздржаних 9 пдбпрника,пд присутних 30   пдбпрника  , пдлушила је да се ташке 4. и 
5. пбједине и заједнп разматрају .  
 
Ташка 4. Извещтај п финансијскпм стаоу у бучету ппщтине Ариље за перипд пд 01. 
01. 2018.  дп 11. 09. 2018. гпдине - п пвпј ташки Дневнпг реда се не гласа .  

 
Скупщтина ппщтине Ариље је ,са 18 гласпва ,,ЗА“,са 0  гласпва ,,ПРПТИВ“ и  
уздржаних 7  пдбпрника,пд присутних 25 пдбпрника , усвпјила Извещтај п 
реализацији бучета ппщтине Ариље за извещтајни перипд 01. 01. 2018. дп 30. 09. 
2018. гпдине .  

 
Тачка 6. 

Назив: Пдлука п брпју деце у васпитним групама у предщкплскпј устанпви „АРИЉЕ“ 
Ариље 

Известилац: Нада Павлпвић , директпр  Предщкплске устанпве ,, Ариље „ : Закпн п 
систему васпитаоа и пбразпваоа предвиђа да у васпитним групама буде   + 
20 % или - 20 % деце у групи . Ми имамп ппвећан брпј деце у групи . Имамп 
Одлуку кпја је раније ппкривала тај брпј , међутим , сада је дпщлп дп измена 
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, па треба да имамп Одлуку где лпкална сампуправа пдпбрава 20 % деце 
изнад нпрматива , мпже и маое . Имамп деце у 31 васпитнпј групи , укупнп 
629 деце , такп да нам је изнад нпрматива у свакпј групи . Имамп 3 млађе 
јаслене групе 53 деце , 5 старијих јаслених група 94 деце , 4 млађе вртићке 
групе 100 деце , мещпвите групе пд 3-4 гпдине 25 деце , 4 средое вртићке 
групе 97 деце , 4 старије вртићке групе 102 деце , 4 припремне предщкплске 
групе целпдневне 97 деце и 1 шетвпрпшаспвна 17 деце . На терену имамп 5 
група и 44 деце , укупнп 629 деце . Дакле , 200 и нещтп деце вище , у пднпсу 
на пре 4 гпдине , пппуоени капацитети . Услпви у кпјима нам деца бправе , 
крајое је време да се прпмене и да радимп на пбнпви и изградои нпвпг 
пбјекта .  

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрници/е : Звпнкп Петрпвић .  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 23   гласпва „ЗА“, 0 гласпва „ПРПТИВ“, и   0 
уздржаних пдбпрника, пд   присутних  23 пдбпрника,  усвпјила Пдлуку п брпју 
деце у васпитним групама у предщкплскпј устанпви „АРИЉЕ“ Ариље .  

 
Тачка 7. 

Назив: Предлпг за ппкретаое ппступка измене и дппуне Статута ппщтине Ариље 

Известилац: Миљана Вукптић , секретар Скупщтине ппщтине Ариље : Кпд дпнпщеоа измена 
Статута се најпре дпнпси Одлука п ппкретаоу ппступка , а наредна седница би била 
нека где би бип припремљен нацрт Статута , кпји ће радити радна група Управе , 
кпји ће се разматрати на пвпј СО и утврдити кап предлпг . О изменама Закпна п 
лпкалнпј сампуправи , предлпг Статута ппдлеже мищљеоу Министарства лпкалне 
управе . Рпк нам је дп 28. 12. , 6 месеци пд ступаоа пвих измена на снагу , да 
дпставимп предлпг Министарству на мищљеое , кпји ће утврдити СО , а накпн тпга 
се тек мпже усвпјити кпнашан текст Статута . Ппстпје пбласти у кпјима је дпщлп дп 
измена пп Закпну п лпкалнпј сампуправи . Рпк нам је укупан 9 месеци , знаши крајем 
марта следеће гпдине , да имамп Статут кпји је ступип на снагу , а пнда да 
усагласимп Ппслпвник и пстала акта .  

Ушесници у 
расправи: 

Расправе није билп .  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је,са 23 гласпва,,ЗА“, 0 гласпва,,ПРПТИВ“ и  1 
уздржаним пдбпрникпм ,пд  присутних 24 пдбпрника , усвпјила Предлпг за 
ппкретаое ппступка измене и дппуне Статута ппщтине Ариље .  

 
Тачка 8. 

Назив: Предлпг рещеоа п именпваоу Управнпг пдбпра Библиптеке Ариље 

Известилац: Драгища Терзић , председник Скупщтине ппщтине Ариље : Рещеое п именпваоу 
Управнпг пдбпра Библиптеке Ариље - именује се у Управни пдбпр Библиптеке 
Ариље за председника Иван Тещпвић , за заменика председника Виплета Мићпвић , 
за шланпве : Крстп Кпкпвић , Ивана Стјепанпвић и Ана Станисављевић . Мандат 
Управнпг пдбпра траје 4 гпдине .  

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрници/е: Милан Никплић , Ирена Мијаилпвић , Зпран Тпдпрпвић .  
 

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18  гласпва „ЗА“, са 0  гласпва „ПРПТИВ“, и   
уздржаних 9  пдбпрника, пд   присутних 27   пдбпрника,  дпнела Рещеое п 
именпваоу Управнпг пдбпра Библиптеке Ариље .  
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Тачка 9. 

Назив: Предлпг рещеоа п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Библиптеке Ариље 

Известилац: Драгища Терзић , председник Скупщтине ппщтине Ариље : Рещеое п именпваоу 
Надзпрнпг пдбпра Библиптеке Ариље - именује се за председника Драган 
Станпјевић , за шланпве Милица Матићевић и Радисав Вукадинпвић . Мандат 
Надзпрнпг пдбпра траје 4 гпдине .  

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрници/е: Ирена Мијаилпвић .  
 

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је, са 18   гласпва „ЗА“, 0 гласпва „ПРПТИВ“, и   
уздржаних 10 пдбпрника, пд  присутних 28 пдбпрника,  дпнела Рещеое п 
именпваоу Надзпрнпг пдбпра Библиптеке Ариље .  

 
Тачка 10. 

Назив: Пдбпрнишка питаоа и предлпзи 

   
Пдбпрник  Драгпљуб 
Ђунисијевић :  

- Дпставип сам предлпг председнику СО и председнику Опщтине . 
Дпнет је нпви Правилник Министарства прпсвете , науке и 
технплпщкпг развпја и Министарства државне управе и лпкалне 
сампуправе . Гпсппдин Шаршевић и гпсппдин Ружић пптписују пвај 
Правилник , пп кпме се увпди пбавеза у Опщтинскпј управи да 
фпрмира ппщтински Савет рпдитеља . Предлажем да се щтп хитније 
приступи фпрмираоу ппщтинскпг Савета рпдитеља , будући да истпг 
именује СО Ариље . Правилник је пбјављен у СГ брпј 72/18 пд 28. 09. 
2018. гпдине и кпји је ступип на снагу 06. 10. 2018. гпдине . Мпј 
предлпг је да се за неку наредну седницу СО , а мпже и наредну , 
стави на Дневни ред ташка Фпрмираое ппщтинскпг Савета рпдитеља . 
Треба да се стекну услпви , да се спрпведе прпцедура делегираоа 
шланпва , а у складу са шл. 3 наведенпг Правилника - Скупщтина 
ппщтине надлежне Опщтине у рпку пд 15 дана пд пријема Одлуке , 
именује шланпве ппщтинскпг Савета.  
 
- Какав је план у вези дугпваоа грађана Бпгпјевића за пут , пднпснп у 
вези закљушених угпвпра кпја нису исппщтпвали ? 
 
- Дпкле се стиглп са мпстпм у Вранама ? 

Пдбпрник Звпнкп Петрпвић 
:  

1. кпликп је билп птпремнина у 2018. гпдини , кпме су дате и у 
кпм изнпсу ? 
 
2. да ли је Инпваципни центар за ппљппривреду Ариље 
пстварип прихпд у бучету Опщтине Ариље у 2018. гпдини ? 
 
3. да ли је Паркинг пстваривап прихпд у бучету Опщтине Ариље 
у 2018. гпдини ? 
 
4. кпликп је исплаћенп за накнадне радпве дп 30. 09. 2018. 
гпдине ? 
 
5. кпју струшну спрему имају ( назив заврщене щкпле и смер ) 
радници заппслени у Опщтини Ариље пп угпвприма п делу и 
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угпвприма п привременим и ппвременим ппслпвима , кпје 
ппслпве пбављају и кпја струшна спрема и смер се траже пп 
Правилнику п систематизацији за ппслпве кпје пбављају ? 
 
6. кпликп је ЈКП ,,Зелен „ Ариље зарадила у 2018. гпдини пд 
паркинг – сервиса ? Кпликп су у 2018. гпдини били трпщкпви 
паркинг – сервиса ? Тражим да ми се дпставе акта кпја 
регулищу ппшетак и престанак рада паркинг – сервиса , а кпја су 
дпнета у ЈКП ,, Зелен „ Ариље . 
 
7. кпликп је у 2018. гпдини у Библиптеци Ариље ,, Устанпви за 
библиптешкп-инфпрмаципну делатнпст и културни туризам „ 
заппсленп нпвих радника пп свим пснпвама ( угпвпр п делу , 
угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима , рад на 
пдређенп време , рад на непдређенп време ) , на кпјим 
ппслпвима , кпју струшну спрему имају ( назив заврщене щкпле 
и смер )  и кпја струшна спрема и смер се траже пп Правилнику 
п систематизацији ( акп ппстпји ) за ппслпве кпје пбављају ? 
 
8. Приликпм куппвине неппкретнпсти- пбјеката и парцеле кпд 
Ппщте пд Нещпвић Милпрада , парцеле и пбјекат су навпднп 
купљене ради привпђеоа намени Регулаципнпг плана Центар 1 
, кпји је престап да важи 29. 12. 2016. гпдине . Мищљеое 
Опщтинскпг правпбранилащтва да се угпвпр мпже склппити 
ради привпђеоа намени неважећег плана датп је 05. 04. 2017. 
гпдине и тражим пбјащоеое какп се мпже привести намени 
неважећи план . Такпђе није прихватљивп пбјащоеое да се 
ради п грещци у куцаоу , какп ми је пдгпвпренп 24. 09. 2018. 
гпдине .  
 
9. Приликпм куппвине неппкретнпсти – пбјеката и парцеле 
кпд Ппщте пд Нещпвић Милпрада ,  Опщтина Ариље је 
прихватила пбавезу плаћаоа ппреза на пренпс апсплутних 
права , мада је тп закпнска пбавеза прпдавца пп закпнима кпји 
регулищу пбласт наплате ппреза . На тај нашин бучет Опщтине 
Ариље пщтећен је за 103. 750,00 динара . Защтп ? 

Пдбпрник Владе 
Исаилпвић :  

 - Да ли имамп гптпвих прпјеката , да би аплицирали за 2019. гпдину ? 
 
- Предлпг : Имали смп 100 гпдина пд прпбпја Сплунскпг фрпнта , 
Ђашки базар , Сајам науке за децу , а нигде није пбјављенп у 
медијима .  
 
- Сајт - ариљски припритети у 2019. гпдини , предлпзи за бучет , да ту 
буде и нещтп щтп предлпжи пппзиција . Сајт Опщтине Ариље да буде 
ажуран , кпнкретан и да да инфпрмације пптребне грађанима Ариља 
.  

Пдбпрник Милан 
Радпјишић :  

-  На Дивљаци се дещавају удеси у сапбраћају , предлажем да се 
упути апел пплицијскпј станици да се предузму мере , у виду 
сигнализације , пгранишеоа , мереоа брзине . Она кривина је мнпгп 
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ппасна .  
 
- Кинеске прпдавнице у Ариљу - три имају , фискални рашун никп не 
издаје пд оих .Кпд оих су плате пд 18. 000 , 19. 000  , дп 23. 000 
динара , знамп кплики је минималац . Некп пд инспекцијских служби 
тп да прпвери  и да испита п шему се ради .  
 
- Лампипни - су  уз магистрални пут ,  у стаоу кпрпзије , врлп лпще 
изгледају , тп мпже да се направи , защтити , да се префарба .  

Пдбпрник Милан Никплић 
:  

- Да се дпстави списак радника у Опщтинскпј управи кпји су 
заппслени на непдређенп време  и списак радника кпји су 
раднп ангажпвани пп угпвприма . 
 

               -  Шта је урађенп пп питаоу гаса у Опщтини Ариље ? 
Пдбпрник Зпран 
Тпдпрпвић :  

 - Надпвезујем се на питаое Влада Исаилпвића . Тп је питаое за бучет 
. Нисмп имали средстава ни за прпјекат мпста на Рзаву , други кпји је 
планиран у центру града за Вране , па смп кпнкурисали за самп 
прпјектпваое у Министарству привреде , пдабрана су средства и тај 
прпјекат иде . Фали кадрпва људи са лиценцама кпји мпгу да 
прпјектују . Прпблем је нпвац , мали је бучет .  

Пдбпрник Мићун 
Василијевић :  

- Да ппкренем иницијативу за изградоу дпма за старе у Ариљу . Да 
ппщтина са свпјим службама крене у пву пришу , да се уради прпјекат 
, да се пдабере местп . Тп је прекппптребнп нащпј Опщтини . 
 
- Гас - раде људи трасу према Иваоици , ппред транзитнпг пута , 
ташке су пбележене и цеви су дптеране , биће гаса , пн је са 70 динара 
изащап на 100 динара , па мпрамп и даље щуму сећи .   

Пдбпрница Љиљана 
Стамбплић :  

- да ли је гптпв Прпјекат за улицу Браће Михаилпвић и да ли 
има средстава да се ппсеку бпрпви , кпји прете да пбпре зграду 
? 

Пдбпрник Миленкп 
Јпванпвић :  

 - Да ли има у плану да се уради Прпјекат за аутпбуску линију у 
Брекпву ? 
 
-  Кад ће бити враћен аутпбус щкпли у Брекпву , јер ппстпји 
ппаснпст да Брекпвп пстане без щкпле . 

Пдбпрница Ивана Бркић :  - Активнпсти спрпведене у удружеоима кпје је финансирала 
Опщтина Ариље - щта су урадили и дп када су дужни да 
ппднесу Извещтај п изврщеним активнпстима ? 
 
- Да ли су заппслени у Библиптеци Ариље , дужни да се 
придржавају прпграма Савремене устанпве – Библиптека 
Ариља Омладинскпг удружеоа Либервила , пднпснп да ли су  
закљушци и предлпзи дпнети у склппу прпграма пвпг удружеоа 
, уппщте пбавезујући за заппслена лица у Библиптеци Ариље ? 
 
- Да се дпстави Одлука кпјпм је Скупщтина Опщтине Ариље 
укинула ,,Билтен „. 
 
- Да ли су нищтаве Одлуке Привременпг Управнпг пдбпра 
Библиптеке Ариље ? 
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- Да ли ће и када бити рађена улица Небпјще Јеркпвића ? 

Пдбпрница Младена 
Алексић :  

- Да ли се у Ариљу ради мпнитпринг загађенпсти ваздуха ? Кп га 
ради ? 
 
-  Да ли ће екплпщка инспекција ппјашати кпнтрплу лпжеоа 
крпа ( птпаднпг материјала пд текстилних предузећа ) . 
 
- Шта је са нпвцем кпји су људи дпнирали за ппплаве 2014. 
гпдине ? 

Пдбпрник Владан 
Црнкпвић :  

Инфпрмација : Свещтенствп храма ,, Светпг Ахилија „ у Ариљу и 
Група грађана ппкренули су акцију изградое сппмен пбележје 
краљу Драгутину . Ради се п истпријскпј лишнпсти , кпја је 
псниваш пвпг града , кпја се налази на грбу пвпг града . Акција је 
ппкренута , пдређена средства су прикупљена , да мпралнп 
ппдржимп пву акцију и сви људи дпбре впље кпји желе да се 
укљуше у изградоу сппмен пбележја и у складу са свпјим 
мпгућнпстима , финансијски је ппдрже .  

Председник СП Драгища 
Терзић :  

- Обраћаое : Све щтп се дпгађалп у претхпднпм перипду и све 
лажи и неистине изнете п мени пп дневним нпвинама , 
друщтвеним мрежама , принуђен сам да се закпнским путем   
браним и дпкажем , ппднећу пријаве прптив свих људи кпји су 
ушествпвали у хајци прптив мене . За све щтп гпвприм , имам 
шврсте дпказе и сведпке , угпвпре . Ја нисам имап лпщу намеру , 
акп сам билп кпга ппвредип , јавнп се извиоавам . Мислим да 
је самп пплитишка игра у питаоу .  
 
Пдбпрница Ивана Бркић - пп Ппслпвнику : Злпупптребили сте 
ппзицију председника СО да закљушите пву седницу , темпм 
кпјпм смп заппшели пву седницу , Ващим пдласкпм на 
екскурзију . Где је билп Ваще пдбпрнишкп питаое ? Защтп Ви 
злпупптребљавате пву скупщтинску гпвпрницу ?   

 
Драгиша Терзић, председник СО затвприп је 21. седницу Скупщтине ппщтине Ариље. 
Видеп снимак је саставни деп пвпг Записника. 
 
Седница је заврщена 23.10.2018. гпдине у 13:40 сати. 
 
 
 
 
 
 
Секретар Скупщтине Опщтине                                                      Председник Скупщтине Опщтине 
      Миљана Вукптић                                                                                              Драгища Терзић 


