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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина oпштине 
03 број: 06 - 8 /2019 
29. 03. 2019. године 
А р и љ е 
 

З А П И С Н И К 
 
 
 
 

са 25.  седнице Скупштине oпштине Ариље одржане 29. 03. 2019.  године,  са почетком у  10, 00 сати у 
сали Скупштине oпштине Ариље. 
Седницу Скупштине општине је отворио председник Скупштине општине Драгиша Терзић.  
 
Записник на седници води Сузана Цветић.  
 
Председник Скупштине општине констатовао је да на  седници присуствује 31  одборник и да постоји 
кворум за рад и пуноважно одлучивање.  
 
Седници не присуствују одборници/е: Видоје Милутиновић, Драгољуб Ђунисијевић, Зоран Тодоровић.  
 
Седници, поред одборника, присуствују: секретар Скупштине општине Ариље Миљана Вукотић; 
председник општине Ариље Милош Недељковић; заменик председника општине Ариље Бранко 
Вукајловић; начелник Општинске управе општине Ариље  Горица Петровић; општински правобранилац 
Владимир Савић; члан Општинског већа Раде Трипковић; директор Библиотеке Ариље Марија 
Алексић; председник Спортског Савеза општине Ариље и управник хале Саша Луковић; представници 
медија и  
 
известиоци по појединим тачкама Дневног реда :  
 
-Милош Недељковић, председник општине Ариље;  
-Миљана Вукотић, секретар Скупштине општине Ариље;  
 -Марија Алексић, директор Библиотеке Ариље;  
- Саша Луковић, председник Спортског Савеза општине Ариље и управник хале;  
- Горица Петровић, начелник  Општинске управе општине Ариље;  
- Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље;  
- Ниша Булатовић, заменик председника  Скупштине општине Ариље;  
- Владимир Савић, општински правобранилац.  
 
Председник Скупштине општине предложио је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД:   
  
1. Усвајање записника са 24. седнице Скупштине општине 
2. Предлог Статута општине Ариље 
3. Давање сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке Ариље за 
2018. годину 
4. Давање сагласности на Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље за 2019. 
годину 
5. Предлог Одлуке о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван 
здравствене установе на територији општине Ариље 
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6. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Библиотеке Ариље 
7. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке Ариље 
8. Предлог решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за социјални рад Ариље 
9. Предлог решења о разрешењу и  именовању чланова Управног одбора  Предшколске установе 
„Ариље“ 
10. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Стеван Чоловић“ 
Ариље 
11. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора СШ „Свети Ахилије“ 
Ариље 
12. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Комисије за административна питања 
13. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за одређивање назива улица и 
тргова 
14. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Комисије за родну равноправност 
15. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Савета за праћење Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе 
16. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и притужбе 
17. Предлог решења о именовању Савета за здравље општине Ариље 
18. Питања и предлози одборника 

 
 

 
Предлози  допуне Дневног реда: 
 

Председник 
СО Драгиша 
Терзић:  

 Предлажем допуну Дневног реда - Одлука о усвајању Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији општине Ариље за 2019. годину. Предлажем да ова тачка буде 18. , 
пре тачке Питања и предлози. Очекујемо да нам стигне сагласност од 
Министарства, јер још увек није стигла. Уколико не стигне сагласност, ову тачку 
Дневног реда ћемо скинути.  
Гласање: за 18, против 12, уздржаних 0, присутно 30 одборника.  

Одборник 
Звонко 
Петровић:  

Предлажем као допуну Дневног реда, тачку - Информација о стању привреде у 
општини Ариље. Могли бисмо да видимо колико има запослених, колике су плате, 
који је проценат незапослених, сарадња ОУ са удружењем привредника.  
Гласање:  за 12, против 18, уздржаних 0, присутно 30 одборника.  
 
Предложио бих да из ове СО пође - Иницијатива републичкој власти да  и домаћи 
привредници добијају стимуланс у вредности од 10. 000 евра по запосленом. 
Изједначили би стране и домаће инвеститоре.  
Гласање: за 12, против 18, уздржаних 0, присутно 30 одборника.  

Одборник 
Милан 
Николић:  

Предлог да се скине тачка  Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље за 
2019. годину, зато што немамо материјал, нисмо добили. И да дође сада 
сагласност, не знамо на шта је добијена.  
 
Питање за секретара СО:  Статут- може ли ова СО да врши промене предлога 
Статута? Ако може, да дискутујемо, ако не може, нема шта да се дискутује. Да ли 
локална самоуправа може амандманима да изврши промену Статута? Ако може, 
остаје тачка Статут, ако не може, онда да се скине са Дневног реда.  
Миљана Вукотић, секретар СО: Наравно да има могућности измене. СО  се 
изјашњава о Статуту, може давати и амандмане на њега. Ми смо предлог Статута 
доставили Министарству, које даје мишљење, а не сагласност. У случају давања 
сагласности од Министарства, немамо могућност измене аката. Овде се ради о 
мишљењу Министарства, о препорукама практично, сугестијама у односу на 
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предлог који је усвојило Веће и достављено Министарству и нема никаквих 
сметњи да се дају амандмани, ако су у складу са Законом.  

Одборник 
Владе 
Исаиловић:  

Предлог - Информација о активности и реализацији Одлука у периоду јануар - 
март 2019. године, од стране председника општине, без дискусије.  
Гласање:  за предлог једногласно, присутно 30 одборника.  
Тачка ће бити после усвајања Записника, без права расправе.  

Одборница 
Бранислава 
Ћирковић:  

 Предлог Дневног реда - Мрежа основно - школских установа на територији 
општине Ариље. Спремано је за прошлу седницу и не знам зашто није било, а рок 
је 31. март, што значи да ће Република да нам одреди колико можемо да имамо 
основних школа и где, због вашег нерада, а оштећујете децу и родитеље.  
Миљана Вукотић, секретар СО: Тим који је радио Нацрт Одлуке о мрежи школа, 
извршио је припреме на време. Нацрт је доставио Општинском већу, а оно 
утврдило предлог Одлуке. На захтев Школске управе Ужице, 28. 12. 2018. године 
смо доставили предлог Одлуке на мишљење Министарства. Уз наш предлог иде и 
оцена надлежног саветника Школске управе. У контакту са начелницом, имам 
информацију да то није ни прослеђено Министарству, јер се чека да се прикупе 
предлози Одлука из свих 10 општина са Златиборског округа.  
Гласање: за 13, против 18, уздржаних 0, присутан 31 одборник.  

Одборница 
Ирена 
Мијаиловић:  

 Испред одборничке групе, желим да се тачка Годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Ариље за 2019. годину, скине са Дневног реда, јер немамо материјал.  
 
Да нам дате на данашњој седници објашњење о тендеру, ко је добио тендер за 
преношење седница СО.  
Миљана Вукотић, секретар СО: Уколико неко буде имао материјал и могао да да 
објашњење о тендеру, биће објашњење у току седнице.  

Одборница 
Ивана Бркић:  

 Предлог - Стање у пољопривреди и стање са малином. Да сваки пут на СО имамо 
неку тачку која је везана за пољопривреду и оно што се дешава у том сегменту, 
што се тиче Министарства пољопривреде и активности органа локалне 
самоуправе. Желим да СО Ариље, сваки пут када има заседање, врши притисак на 
тела која су основана на нивоу Републике и општине, тако што ће разговарати о 
овом проблему. Да се сваки пут излази са неким саопштењем у вези тога.  

Одлуке : Скупштина општине Ариље је,  са    19        гласова  ,, ЗА “ , 0     гласова  ,, ПРОТИВ „ 
и   12    уздржаних   одборника,  од присутног   31  одборника,  усвојила Дневни 
ред у целини, са усвојеним предлозима допуне Дневног реда.   

Одборници  Зоран Тодоровић и Драгољуб Ђунисијевић су стигли на седницу СО Ариље.  
 
 
Тачка 1. 

Назив: Усвајање записника са 24. седнице Скупштине општине 

Известилац: / 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић: ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ - Записник не ваља. 
Сваки пут иста прича. Прекршили сте члан 115. Пословника о раду, где у другом 
ставу пише: да се у записник уносе следећи подаци- битни делови дискусија, 
формулација донетих аката, резултати гласања... Овде тога нема, сем резултата 
гласања. Снимак седнице је цензурисан. И то није први пут. Исечени су поједини 
делови, на ЦД - у који ми добијамо исто тако је извршена цензура. То је било на 
прошлој, као и на предпрошлој седници. И то одговорно тврдим. Ово је срамота за 
овај Дом и за председника СО. Избрисан је део дискусије на тачки Дневног реда о 
Иновационом центру, зато што то није одговарало Драгиши Терзићу, шта је речено.  
Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Имате ли Ви примедбу 
на записник? 
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Одборница Бранислава Ћирковић: Имам. Тишина кад ја говорим.  
Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Изричем Вам опомену. 
Сада Вам изричем друго упозорење, на основу кршења Пословника: одборнику који 
својим говором или поступањем нарушава рад на седници или се не држи питања 
које је на Дневном реду. Придржавајте се Пословника. Немојте ме вређати.  
Одборница Бранислава Ћирковић: У чл. 115 пише: ,, Саставни део записника са 
седнице СО је видео запис“. Видео запис је цензурисан, исечени су делови 
дискусија. Цео овај записник је лажан, као и ЦД, фалсификати су. Записник 
потписују председник СО и секретар СО. Ово што радите је срамота за овај Дом. 
Питам одборнике владајуће Коалиције, докле ће да трпе ову самовољу?  
Реплика -  Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Одговорно 
тврдим за овом говорницом, да никада апсолутно нисам вршио никакву цензуру, 
што се тиче медија. Овај исти пренос имали сте и на Радио Ариљу. Тражићу 
немонтиран материјал са предходне седнице, од стране ТВ 5 Ужице која је 
преносила седницу. Не желим да се нешто цензурише, као ни то да ми се ставља на 
терет.  
 
 
Одборник Звонко Петровић: Записник не ваља ништа, али је паметно састављен, 
јер за неколико година из њега неће моћи да се види ништа, а видео снимка или 
неће бити или неће моћи да се отвори. Да ми председник Општине касније у 
обраћању, појасни око Иновационог центра и договора са Стевом Дојчиновским. 
Стево Дојчиновски и Станић никада нису покушали да склопе споразум о 
преузимању. То је покушала АРИ НОВА. То није фирма Стева Дојчиновског и јавни 
бележник је то одбио да овери, због тога што се АРИ НОВА  налази у стечају. 
Отуђивање имовине представља кривично дело. Друго, везано за записник са 
седнице у Бајиној Башти, прибавио сам га, рекли сте да вам је министар омладине и 
спорта рекао да ће доделити 24. 000. 000 динара за трибине. По записнику - пише 
да је он истакао да је неопходно само да упутимо захтев, електронском поштом, на 
адресу кабинета, а не да ће одобрити. Интересују ме даља дешавања. Треће, 
одговори на питања - поставио сам ОУ питање: ко и када ажурира сајт општине? 
Добио сам одговор: имамо лице које ажурира сајт, ни имена, ни презимена. 
Одговор од Предшколске установе који се односи на превоз: позивају се на Закон о 
заштити података. Неће да доставе информације, а у сваком Плану и Програму нам 
достављају те информације. Добио сам као одговор потписане уговоре за 
репрограм за спортску салу - интересује ме да ли је икада ико плаћао било шта за 
коришћење спортске сале. Уговори су на 10 година, дугови су од пре, зашто није 
реаговано раније. Спор са Љубишом Милијановићем - колико је његово 
потраживање? Да ли је то 15. 000. 000 динара или 20. 000. 000 динара, да ли је 
готово евидентно да ћемо ми тај спор изгубити? Најмања вредност је 15. 000. 000 
динара. Због чега је дошло до тога, да ли је  могло да се склопи неко поравнање, да 
се мирним путем реши у то време, јер је тада тражио да се ископа канал, ставе 
решетке и очисти 6 шахти?  Уместо тога, дошли смо до ове ситуације.  
 
 
Одборница Ивана Бркић: Снимак је цензурисан, а записник писан тако како јесте. 
Одговори на одборничка питања - на моја одборничка питања не постоје одговори. 
Нека питања овде нису постављена. Поставила сам била питање одборници 
Катарини, која се бави женским правима и насиљем над женама, да дефинише 
насиље, тога  нема.  И питање шта се ради са паркинг местом испред Хаване, нема 
одговора. Питање за председника Општине - уређење улице Небојше Јерковића, 
пише да постоји идеја да се та улица пребаци у 2А категорију, што значи да су то 
магистрални путеви и да постане део саобраћајнице 196, што је као неки обилазни 



 5 

пут кроз центар Млекаре. Улица је ужасна, а да ли можете да замислите како ће да 
изгледа саобраћај у тој улици и њено одржавање, то је насеље. Плаши ме, јер ви 
све радите без Планова, а имате законску обавезу да планирате. Друго, није дошло 
до извршења трансфера,  који је за активности решавања проблема потреба особа 
са инвалидитетом, добило удружење колеге председника СНС одборничке групе 
Благоја Радељића, да су они вратили новац. Јесу ли проблеми особа са 
инвалидитетом у Ариљу решени сви, па је враћен новац? Имамо рампе, имамо 
помагала, имају посао, имају негу или шта? 
 
 
Одборник Миленко Јовановић: Поставио сам био питање председнику Општине - 
да добијемо извештаје кад је била ванредна ситуација, колико је која МЗ добила 
новца, односно колико је потрошено. У одговору пише да је подељено 7 чистача за 
снег. У МЗ Бреково - председник МЗ Бреково до дана данашњег није обавештен о 
том чистачу, нити се зна коме је дато. Друго, ђубриво - питао сам  шта је са тим, у 
одговору пише да је подељено и набројани су ту неки градови, 22 града. Нема од 
тога ништа. Срамота ме је као одборника да долазим на ову СО.  
 
 
Одборник Милан Николић: Ми немамо записник, имамо само известиоце, нема 
одборника у дискусији. Ево цепам записник. По Пословнику чл. 136 - одборник 
мора добити одговор на постављено питање, а  СО и сви други одборници морају 
бити информисани. На моје питање да ми се доставе записници са Већа за овај 
сазив, добио сам на ЦД - у прекључе и то сам само ја добио. Један записник са Већа 
има 24 куцане стране, што значи да омаловажавате одборнике.  
 
 
Одборник Драгољуб Ђунисијевић: Питао сам за мост у Вранама, нешто сам добио, 
нешто нисам. 30. 03. 2018. године СО је донела Одлуку о изради ПДР за мост у 
Вранама. Јавни увид у Нацрт овог Плана је могућ закључно са 24. априлом 2019. 
године, а да ће се сама јавна презентација Нацрта ПДР обавити у среду 10. априла 
2019. године, са почетком у 11 : 30 h. Друго, Улица Његошева у Вранама - када ће тај 
део код Нила-текса бити готов. Моји  суграђани ће, предпостављам, поднети 
примедбе на овај ПДР.  
 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Захваљујем се за сав материјал, који је обиман, 
који сте ми дали. Посебно се захваљујем на материјалу који је дошао из ЈКП  
,,Зелен“, јер су ми детаљно одговорили. Питање за начелницу - да ли, што се тиче 
путних трошкова у јавним институцијама, Правилницима Закон дозвољава да 
између установа које припадају јавном сектору буду различите методе 
одређивања? Једино је ЈКП ,, Зелен“ ставио да врши корекцију од 3 км до 40 км 
удаљености. На списку има велики број људи који злоупотребљавају путне 
трошкове, јер ја знам где ти људи живе. Друго, каталог звања  је унифицирани 
модел, који треба да помогне свим локалним самоуправама, да свом јавном 
сектору формирају добру систематизацију рада. Нема простора тада да партијски 
измишљате радна места људима, стручне спреме и слично. Путни трошкови за ОШ 
,, Стеван Чоловић“ - неки људи су заокружени, неки нису, шта то значи, јер видим 
бројчане износе и код једних и код других. Трибине - од 7. 000. 000 динара до 24. 
000. 000 динара, о тој разлици се ћути. Она бетончина је постављена у парку. Не 
може да се тражи ревизија радова, нисте имали у самом почетку пројектну 
документацију. Спор са Љубишом Милијановићем - има право на накнаду, због 
нанете штете. Имам записник са Већа, на којој је то била тачка Дневног реда. Треба 
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да кажете народу, да због овог пропуста, у наредним годинама нека капитална 
инвестиција, неки велики пројекат, не могу бити урађени, зато што овом човеку 
морају да се исплате огромна средства. Читам - Драгиша Терзић: Како се зове када 
председник Општине сакрије информације од Већа, вероватно мислите на бившег 
председника. Правобранилац одговара - трговина утицајем. Ако нисте предузели 
ништа од тада, ви сте саучесници у криминалу, који сте помињали за спортску халу.  
 
 
Одборник Владе Исаиловић: Нећу много причати о записнику СО, јер нема неку 
употребну вредност. Записник са Већа има 24 стране, обиман, озбиљан записник. 
Хвала на одговорима, на одборничка питања, на све ми је одговорено. Проблеми - 
мост у Вранама, улица Небојше Јерковића. Похвале за формирање Издвојеног 
одељења Музичке школе Ужице у Ариљу. Наплаћене накнаде за тезге на вашару 
2017. и 2018. године - колико је враћено у улицу Виктора Зевника? За 2 године узето 
је 20. 000 евра од тезги, за два пута по три вашара, а враћено је 0 динара. Чак не 
може да се опере улица  после сваког пијаца, а сад је још и раскопана.  
 
 
Председник СО Драгиша Терзић: Тражићу немонтиран материјал са 24 СО, који ће 
бити достављен свим одборницима и да поново буде пуштен на ТВ 5 Ужице.  
 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са   18    гласова  ,, ЗА “ ,   2   гласа  ,, ПРОТИВ  „ и         
уздржаних 10  одборника  , од присутних 30   одборника  , усвојила Записник са 
24. седнице Скупштине општине.  

 
Тачка 2. 

Назив: Информација о активности и реализацији Одлука у периоду јануар - март 2019. 
године 

Известилац: Милош Недељковић, председник општине Ариље: Завршава се Пројекат моста, 
имовинско-правни односи још увек нису решени. Са десне стране обале решили 
смо имовинско-правне односе, остало је још само са Симићем, који је у Италији. Са 
друге стране, има проблем Варагића, на парцели био објекат који се срушио, у 
катастру се води да постоји, уцртан је. Траже да ми њима исплатимо тај објекат, али 
ми не можемо, јер тај објекат не постоји. Креће се у реализацију изградње око 
потока- приведено је крају, добијени су извођачи, почиње да се прво ради поток на 
Миротину, а касније Котољевац. Ради се Пројекат за даљинско управљање водом, 
где планирамо и замену водоводних цеви, које су од азбеста. Око 25 км имамо да 
заменимо, колико ћемо успети, не знамо. Пројекат је вредан око 1. 000. 000 евра. 
Није још одобрено, али Пројекат треба да предамо у наредних месец дана. Радимо 
око енергетске ефикасности школа, расписан је тендер за те пројекте, за ОШ, СШ  и 
ДЗ. Прикупљају се документације за изградњу обилазнице- проблем куда ће ићи та 
обилазница. Ако иде поред хотела, не можемо урадити трг. Поред Колора- да 
искористимо да се та улица асфалтира, да се уради тротоар  у улици Стевана 
Чоловића, преко аутобуске станице, поред СУП - а, до Малог Рзавца. Једина шанса 
се пружила, да држава нешто инвестира. Око технолошког парка- коначно 
завршено, пребачено је земљиште на Општину. То је било државно земљиште, које 
је користила школа. Треба да нам одобре око 50. 000. 000 динара. Посета јапанске 
делегације- тема састанка је било воће са територије наше Општине. Треба да 
пошаљемо један снимак у њихову амбасаду у Београд. Очекујем да ћемо неки 
договор направити. Министарство за водопривреду и шумарство- уређење корита 
реке Моравице: Нацрт урађен још давних година, мегаломански пројекат, око 15. 
000. 000 евра. Договарали смо се са општином Пожега, на заједничком пројекту око 
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тога. Ако добијемо средства за део речног корита, да ће се вероватно радити, кад се 
буде радио ауто-пут, Латвица, Богојевићи, задовољни смо. Трибине- документацију 
смо послали, очекујемо даљи ток. Предвиђено 2. 500 места за седење. У првом 
предмеру, предрачуну било је 5. 500 тона гвожђа, то је недовољно материјала. 
Пројекат имамо, радићемо, надам се добијању средстава. Чистачи снега- проблем, 
људи се понашају као да је то приватна ствар. Годинама уназад траје тај проблем. 
Мора да се попише, да се направи Комисија и да неко одговара за то.  

Учесници у 
расправи: 

Расправе није било.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље - информација.  

 
Тачка 3. 

Назив: Предлог Статута општине Ариље 

Известилац: Миљана Вукотић, секретар Скупштине општине Ариље: Пре око 6 месеци, ова СО 
је донела Одлуку о покретању поступка за израду Статута, а повод је био измена 
Закона о локалној самоуправи. У међувремену, предлог Статута је достављен 
Министарству локалне управе, где се оно изјаснило, добили смо мишљење са 
неким релативно ситним примедбама, које смо искориговали и јуче нам је стигло 
званично позитивно мишљење Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, када се ради о утврђивању предлога Статута. О надлежности Општине- 
измењен је концепт. Радни статус заменика председника СО- он може бити на 
сталном раду у Општини. Стручна спрема секретара и начелника- урађено 
усаглашавање са Законом о високом образовању. Избор извршних органа- врши се 
истовремено и обједињено, сви се налазе на једном гласачком листићу. О 
надлежности Већа- обавеза достављања Извештаја од стране јавних предузећа, чији 
је оснивач Општина, на тромесечном нивоу, које ће разматрати Веће и пратити 
реализацију њихових програма, а Скупштини општине  је дужно да обавештава на 
кварталном нивоу о раду ових предузећа. Оставке извршних органа- стављају се на 
Дневни ред прве наредне седнице СО. Надлежност у односу на рад ОУ- начелник је 
за свој рад одговоран Већу, не више и СО. Број помоћника председника- према 
броју становника, код нас од 15. 000 до 50. 000 највише 2 помоћника председника. 
Број чланова Већа- 7 изабраних, председник Општине и заменик председника 
Општине су  чланови по службеној дужности. Референдум и грађанска иницијатива 
о јавној расправи су издетаљисане, као и месна самоуправа, односно положај МЗ, 
њено образовање, укидање, органи, Савети, надлежност, распуштање, надзор... 
Сарадња и удруживање Општина- децидно наведене могућности и услови за 
удруживање, поступак. Додељивање звања почасни грађанин- тражи се предходна 
сагласност Министарства локалне управе. У допису Министарства локалне управе 
налазе се углавном техничке примедбе: да се уврсти одредба да ћемо прибављати 
предходну сагласност када се ради о празнику Општине, ако га и када га будемо 
мањали; код сазивања СО- ако то не учини председник СО, онда најстарији 
одборник новог сазива. Одлучила сам се за варијанту да се Статутом не регулишу 
радна тела СО и њихова надлежност, јер је Закон изричит да се то регулише 
Пословником или неким секторским Одлукама код нас. Сугестија је да у Статуту 
наведемо да ће се неким другим актом, Пословником или одлуком МЗ, регулисати 
именовање неких Комисија, које се односе на изборе локалне или на изборе у МЗ, а 
остало тим Статутом.  

Учесници у 
расправи: 

Одборник Мићун Василијевић: Амандман - У складу са ставом одборничке групе 
СПС-СДПС, а у складу са предлогом Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, достављамо вам амандмане на предлог Статута општине Ариље. 
 1. У чл. 9- додаје се став 3, који гласи: Празник општине Ариље утврђује се Статутом 
или посебном Одлуком СО, уз предходну сагласност Министарства надлежног за 
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локалну самоуправу. 
 2. У чл. 31- став 2 и 3- после речи ,, најстарији одборник“, додају се речи ,, новог 
сазива“.  
3. Надлежности СО - у чл. 40 став 1 додаје се тачка 57, која гласи: Именује Изборну 
комисију за спровођење избора за одборнике СО, у складу са Законом. Досадашња 
тачка 57. постаје тачка 58. 
 4. После чл. 44, додаје се члан 44а, који гласи: избор, права и дужности 
председника и чланови општинске Изборне комисије за спровођење избора за 
одборнике СО утврђују се Пословником о раду СО.  
5. Одлука о МЗ - у чл. 102, додају се ставови 2 и 3, који гласе: Одлуком о МЗ уређује 
се састав, услови и  начин именовања, мандат и посебни услови за именовање 
председника и секретара првостепене и другостепене Изборне комисије за 
спровођење избора за Савете МЗ. Одлуком о МЗ уредиће се задаци и овлашћења 
првостепене и другостепене Изборне комисије за спровођење избора за Савете МЗ.  
 
Одборник Звонко Петровић - издвојено мишљење: Амандмани -  
1. У чл. 6 додаје се став 2, који гласи: Имена органа који врше јавна овлашћења, 
назив општине, називе насељених места, улица, тргова и других топонима, као и 
називи правних лица и свих привредних субјеката исписују се српским језиком и 
ћириличним писмом. 
 2. У чл. 9- додати став 3, који гласи: Насељена места да могу имати своје празнике и 
који се утврђују Статутима МЗ. 
 3. Чл. 33- да СО има 33 одборника, ја ћу ово подржати и подржаћу сваког ко 
предложи непаран број мањи од овог. Мишљења сам да је 27 или 29 прави број. 
Само констатација.  
4. У чл. 35- код заклетве: завршава се речима ,, руководећи се интересима грађана“. 
Додати реч ,, свих“ грађана. 
 5. Чл. 38- за благовремено достављање обавештења, тражених података, списа, 
списака и упутстава, у предлогу стоји да је одговоран секретар СО. Додао бих и 
одговорност председника СО.  
6. Чл. 49- у ставу 4, ред први, иза секретар, додати ,, заједно са председником СО“. 
7. Чл. 57- чланови Већа могу бити на сталном раду у општини. Додао бих реч - ,, о 
чему одлучује СО“. 
 8. Чл. 90 - петиција грађана, предлажем да се бришу речи ,, појединца или“. Пише: 
,,Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана“.  
9. У чл. 128, став 1- да се брише реч: ,, надлежно радно тело СО, за давање предлога 
за доношење и промену Статута“.  
У свему осталом, Статут ми је прихватљив.  
 
Одборник Милан Николић: Измене Закона о локалној самоуправи су ступиле на 
снагу 26. јуна. Пише: Јединице локалне самоуправе ће ускладити своје Статуте и 
друге опште акте са овим Законом, у року од 9 месеци од ступања на снагу овог 
Закона. 9 месеци је истекло. Скупштине локалне самоуправе ће доставити предлог 
Статута Министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања 
мишљења најкасније 6 месеци од ступања на снагу овог Закона. И ту сте прекршили 
Закон. Мишљење о усклађености Статута са овим Законом, Министарство надлежно 
за локалну самоуправу ће дати у року од 30 дана, од пријема захтева предлога 
Статута. Уколико Министарство, у том року ништа не уради, онда се сматра да је 
предлог Статута у реду. Ви сте преузели да то уради Веће. А ово што је читао Мићун, 
зашто није у материјалу? 
 
 
Одборница Ивана Бркић: Ћирилично писмо и српски језик - од српске 
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књижевности, све оно што је штампано латиницом се у светским оквирима третира 
као хрватска књижевност. Размишљајте како штитите језик, културу и ћирилицу. 
Питање јавности рада- раније сте кршили Статут, јер општина се обавезала да ће 
издавањем Билтена обезбедити јавност рада. Навели сте да је издавање аката 
Службеног гласника, јавност рада, не, то је ваша обавеза и законска дужност. Ко од 
наших суграђана чита Службени гласник општине Ариље, изузев оних којих се 
нешто тиче? Недостаје јавност рада, немамо јавне расправе, ни референдуме, а то 
постоји да се грађани питају за нешто. Ништа од ових утврђених надлежности не 
радите добро, а потврда за то је да немамо месни самодопринос.  
 
 
Одборник Зоран Мићовић: Држати се Закона је основа свих функција: рад по 
закону, јавност у раду и ефикасност у пословању. Све сте промашили. Имамо 165 
чланова. У чл. 39 је набројано 57 ставова, шта је дужност председника СО. Ништа од 
тога не ради. Понашајте се у складу са Законом и Статутом који је пред вама.  
 
 
Одборник Владе Исаиловић: Одборничка група ,, Можемо боље“ је озбиљно 
схватила доношење овог важног акта у Општини. Тражили смо јавност у раду, хвала 
председнику Општине што је изнео информације о томе шта се ради на територији 
наше Општине. Јавност рада- да стоји и на сајту, да можемо дати примедбе. Укинута 
је функција заштитника грађана, нема га. МЗ- нису направљене добро. МЗ, односно 
председници МЗ - пише: ,, ангажовање председника и чланова Савета и других 
органа МЗ, не може стварати додатне финансијске трошкове МЗ“. У МЗ га сви 
нападају, нема ни трошкове пута. Да заштитимо председника МЗ, од ванредних 
ситуација и слично. До 2021. године треба да урадимо План развоја општине Ариље 
за наредних 10 година, позивамо се на 13 ставки Плана које имамо.  
 
 
Одборник Владан Станковић: Пут који је урађен, Латвица-Миросаљци скретање, 
урађен је перфектно, са добрим тротоаром и осветљењем, шахтама за одвод воде. 
Лично сам причао са Арсовићем и Стојаном из ,, Путева“ о решењу одвода воде, 
које би коштало око 200-300. 000 динара. Случај Милијановића ће Општину да 
кошта 15. 000. 000 динара. Мислим да може да се постигне договор са њим, да 
кошта одвод воде у Мораву око 200-300. 000 динара. За те шахте је предходно неко 
дао сагласност да буду ту.  
 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Са овим документом се закаснило, пробио се 
законски рок. Записник Већа- речи правобраниоца: ,, Латентна опасност је да нас 
све то дебело кошта, нећу потписати поравнање, ни судско. Просечна цена на 
територији у оба вештачења,  83. 000 динара камата месечно, 1. 850. 000 динара до 
овог момента износи камата. 16. 500. 000 динара отишло за случајеве за 2 године 
мога рада, а овај један предмет износи између 15-20. 000. 000 динара“. Човек 
тужио, има право да добије оно што је тражио.  
 
 
Заменик председника Општине Бранко Вукајловић: Већ две, три тачке се помиње 
спор са Милијановићем, неке ствари се прејудицирају. Спор је у току, немамо право 
ни да помињемо цифре, нити унапред да осуђујемо. Предлажем да до краја 
седнице дође општински правобранилац, да каже да је суђење у току.  
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Председник СО Драгиша Терзић: Тражићу да под одборничким питањима и 
предлозима, дође правобранилац и извести о овом случају. СО треба да буде 
упозната са овом тужбом Милијановића. Лично ћу  га позвати да дође на седницу 
СО.  
 
 
Секретар СО Миљана Вукотић: Амандмани су дати по сугестијама Министарства. 
Предлози одборника Звонка Петровића нису незаконити. Што се тиче ћирилице и 
употребе ћириличног писма, мислим да не можемо ограничавати људе које ће 
писмо да користе. А празник МЗ -  неке МЗ су донеле Статуте, али нису их никада 
дале на сагласност, неке МЗ имају своје празнике, не подлежу никаквој сагласности. 
Заклетва- мисли се на све грађане Општине; Чл. 38- супротно Закону би било, 
предвиђена је одговорност секретара и начелника. Чл. 49- то исто се односи, 
Законом предвиђено. Чланови Већа на сталном раду у Општини- то се одлучује 
неким другим актима, акт  о обезбеђивању средстава пролази кроз СО, тако да СО 
свакако одлучује, реч је о извршном органу. Радно тело- зашто неке стручне 
Комисије не би биле предлагачи Статута? Финансирање рада председника МЗ- нема 
у Статуту, Закон је изричит, да је његово обављање функције бесплатно.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 18 гласова  „  ЗА  “, 0  гласова „ ПРОТИВ “ и   
уздржаних 6  одборника ,  од  присутна  24   одборника ,  усвојила амандмане 
СПС-СДПС.  
Секретар СО Миљана Вукотић чита заједно све амандмане одборника Звонка 
Петровића. Следи гласање.   
Одборник Милан Николић- повреда Пословника-о амандманима се гласа 
појединачно.  
Поништава се гласање за амандмане одборника Мићуна Василијевића. Гласање по 
амандманима иде појединачно.  
 
Амандмани СПС-СДПС:  
1. У чл. 9- додаје се став 3, који гласи: Празник општине Ариље утврђује се Статутом 
или посебном Одлуком СО, уз предходну сагласност Министарства надлежног за 
локалну самоуправу. ЗА 18, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАНО 8. 
2. У чл. 31- став 2 и 3- после речи ,, најстарији одборник“, додају се речи ,, новог 
сазива“. ЗА 18, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАНО 9.  
3. Надлежности СО - у чл. 40 став 1 додаје се тачка 57, која гласи: Именује Изборну 
комисију за спровођење избора за одборнике СО, у складу са Законом. Досадашња 
тачка 57. постаје тачка 58. ЗА 18, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАНО 9. 
4. После чл. 44, додаје се члан 44а, који гласи: избор, права и дужности председника 
и чланови општинске Изборне комисије за спровођење избора за одборнике СО 
утврђују се Пословником о раду СО. ЗА 18, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАНО 9. 
5. Одлука о МЗ - у чл. 102, додају се ставови 2 и 3, који гласе: Одлуком о МЗ уређује 
се састав, услови и  начин именовања, мандат и посебни услови за именовање 
председника и секретара првостепене и другостепене Изборне комисије за 
спровођење избора за Савете МЗ. Одлуком о МЗ уредиће се задаци и овлашћења 
првостепене и другостепене Изборне комисије за спровођење избора за Савете МЗ. 
ЗА 18, ПРОТИВ 0, УЗДРЖАНО 9. 
 
Амандмани одборника Звонка Петровића:  
1. У чл. 6 додаје се став 2, који гласи: Имена органа који врше јавна овлашћења, 
назив општине, називе насељених места, улица, тргова и других топонима, као и 
називи правних лица и свих привредних субјеката исписују се српским језиком и 
ћириличним писмом. ЗА 10, ПРОТИВ 18, УЗДРЖАНО 0.  
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2. У чл. 9- додати став 3, који гласи: Насељена места да могу имати своје празнике и 
који се утврђују Статутима МЗ. ЗА 11, ПРОТИВ 18,  УЗДРЖАНО 0.  
3. У чл. 35- код заклетве: завршава се речима ,, руководећи се интересима грађана“. 
Додати реч ,, свих“ грађана. ЗА 11, ПРОТИВ 18,  УЗДРЖАНО 0. 
4. Чл. 38- за благовремено достављање обавештења, тражених података, списа, 
списака и упутстава, у предлогу стоји да је одговоран секретар СО. Додао бих и 
одговорност председника СО. ЗА 11, ПРОТИВ 18,  УЗДРЖАНО 0. 
5. Чл. 49- у ставу 4, ред први, иза секретар, додати ,, заједно са председником СО“. 
ЗА 11, ПРОТИВ 18,  УЗДРЖАНО 0. 
6. Чл. 57- чланови Већа могу бити на сталном раду у општини. Додао бих реч - ,, о 
чему одлучује СО“. ЗА 11, ПРОТИВ 18,  УЗДРЖАНО 0. 
7. Чл. 90 - петиција грађана, предлажем да се бришу речи ,, појединца или“. Пише: 
,,Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана“. ЗА 11, ПРОТИВ 18,  
УЗДРЖАНО 0. 
8. У чл. 128, став 1- да се брише реч: ,, надлежно радно тело СО, за давање предлога 
за доношење и промену Статута“. ЗА 11, ПРОТИВ 18,  УЗДРЖАНО 0. 
 
Скупштина општине Ариље је , са 18 гласова  „  ЗА  “, 11 гласова „ ПРОТИВ “ и   
уздржаних 0 одборника ,  од  присутних  29   одборника ,  усвојила Предлог 
Статута општине Ариље, са усвојеним амандманима одборника Мићуна 
Василијевића.  

 
Тачка 4. и Тачка 5.  

Назив: Давање сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке 
Ариље за 2018. годину 
 
Давање сагласности на Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље 
за 2019. годину 

Известилац: Марија Алексић, директор Библиотеке Ариље: Извештај о раду са финансијским 
извештајем Библиотеке Ариље за 2018. годину -  Библиотека Ариље свој рад 
реализује кроз пет радних јединица: Библиотека, Градска галерија, Соколски дом, 
Туристички инфо центар, општи послови и управа. Своје активности кроз програме 
Библиотеке спроводи КУД ,, Ариље“. Програмске активности : ,, Мајски дани 
културе“ или Дани општине;  фото конкурс на тему ,, Ариље некад и сад“; АРЛЕММ, 
разне промоције књига, позоришне представе,  монографија Љубивоја Јовановића. 
Затим, филмски програм- број гледалаца редовног филмског програма у 2018. 
години износи 2348. У Градској галерији је одржано девет изложби, традиционална 
Ликовна колонија . Ту су и пројекти: ,, Промоција варошице на темељима културе и 
духовности“, ,, Унапређење туристичке инфраструктуре за активни одмор у Регији 
Западна Србија „, археолошка истраживања на локалитету Градина, ,,Адаптација 
локалитета за рекреативни и купалишни туризам општине Ариље“. Библиотека 
Ариље је током 2018. године остварила приходе у укупном износу од 1. 706. 334, 47 
динара.   
 
Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље за 2019. годину - 
Спортска хала је укључена у Библиотеку Ариље.Библиотека  посебну пажњу 
поклања програмима за децу и младе. Програми се односе на организовање разних 
манифестација, смотри, фестивала, литерарних и ликовних радионица.Осим тога, 
Библиотека учествује и у реализацији манифестације АРЛЕММ,подржавајући је од 
њеног самог почетка.  Затим, имали смо организовање манифестације  Ариљске 
зимске радости, после дуже година. Одзив је био велики и ту смо баш задовољни 
како је све протекло. Што се тиче наредног периода, у мају је  планирано 
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одржавање  манифестације Дани општине, а  5. и 6. јула 2019. године је планирана 
манифестација  Дани малине. За Градски хор Свети Ахилије имамо задатак да 
нађемо диригента хора. Соколски дом-издавање сале Соколског дома директно се 
уплаћује на рачун општине. Ту је и Пројекат ,, Адаптација локалитета за рекреативни 
и купалишни туризам општине Ариље“. За спровођење активности на овом пројекту 
потребно је укупно 3. 797. 002 динара. Донација Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација износи 2. 300. 000 динара, док је остатак средстава сопствено 
учешће. Укупан финансијски план Библиотеке Ариље за 2019. годину је 32. 720. 178 
буџетских средстава и 1. 405. 000 сопствених средстава. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Младена Алексић: На предходној седници СО, председник СО је 
покренуо питање тешког кривичног дела које је наводно направила бивша 
председница Општине Мирјана Авакумовић, рекавши да је учинила тешко кривично 
дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицаја и превара сходно чл. 208 
Закона. На основу Закона о доступности информација од јавног значаја и званичних 
докумената, дошли смо до тога шта је тачно, а шта не. Још 1987. године Републички 
катастар за МХЕ је предвидео 6 МХЕ на Великом Рзаву, од којих је једна спорна МХЕ 
Луке. На основу захтева Општине ЕПС- у, ЕПС је издао основне електро-енергетске 
смернице за мрежу на подручју Плана општине Ариље 10. 11. 2006. године, а 23. 03. 
2008. године дао списак локација где је и спорна МХЕ Луке. Комисија за планове на 
седници од 07. 10. 2010. године обавља стручну контролу Нацрта Просторног плана 
на којој присуствује и Славољуб Богићевић, као председник Комисије, чланови: 
Весна Јанковић, Љубе Митрић, Ацо Митрић, Цветић Зоран, Љиља Јакшић, Невенка 
Петровић и магистар Небојша Стефановић, одговорни планер и руководилац израде 
Плана. Ово мишљење је достављено Министарству за заштиту животне средине и 
просторног планирања. Министарство је документа од 10. 12. 2010. године 
прихватило и извршило контролу усклађености Просторног плана општине Ариље 
са Законом о планирању и изградњи. Министарство за заштиту животне средине и 
просторног планирања  30. 10. 2010. године даје предходну сагласност на 
Просторни план општине Ариље, у којем су и МХЕ. Јавни увид Просторног плана је 
обављен од 02. 03. 2011. године до 31. 03. 2011. године. Комисија за планове 24. 05. 
2011. године је прихватила већину примедби са јавног увида, од 21 предложених, 
избацује 7 из Плана, а 3 МХЕ, од којих је једна МХЕ Висока-Луке прихвата са 
обавезом израде ПДР без образложења. Одељење за имовинско-правне послове 
општине Ариље поднело је поново захтев Министарству за сагласност на Просторни 
план општине 05. 09. 2011. године,  у којем су обухваћене и МХЕ. Министарство даје 
сагласност на Просторни план општине Ариље 07. 09. 2011. године.  07. 10. 2011. 
године Веће извршава усклађивање Просторног плана за МХЕ општине Ариље са 
одредбама Просторног плана Републике Србије 2010-2020. године. 30. 11. 2011. 
године усвојен је Просторни план, усаглашен са свим предходним актима. 
Пословником о раду СО чл. 122, сада је то чл. 125, предвиђа да се о амандманима 
предлагача у случају Већа не гласа, већ они постају саставни део предложеног акта, 
да СО није имало законске потребе посебно гласати о амандманима Већа, они су 
ушли у састав предлога. Није било незаконитих радњи у одређивању локација МХЕ, 
да је све урађено транспарентно и по Закону. Не разумем зашто се прави раздор 
међу људима. Мостићи који ће да се праве на Пањици, хоће ли бити изнад или 
испод цеви? Је ли то простор за мостове или за цеви за електропривреду? Има 
места за похвалу, али и за корекције, што се тиче рада Библиотеке Ариље.  
 
 
Одборница Ивана Бркић: Оснивањем ове Библиотеке, заклањали сте се иза приче о 
смањењу броја запослених. Да би добро радили, морате имати довољан број 
запослених. То је било погрешно, као и то што сте Библиотеку спојили са туризмом, 
као и то што сте убацили халу. Једино добро је то што сте ставили директора, који 
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зна шта му је посао. Требали сте да промените само директора, а не да спајате 
културу и забаву. Похвале за активност ,,Култура на дар“, млади позитивно 
реаговали, као и за Ариљске зимске радости. Објекат у центру града,  чији је 
власник Библиотека, откупљен је платама запослених који су имали минималац. 
Имамо проблема са старим објектима, које Библиотека користи. Библиотека се 
користи и као биоскопска сала, и за трибине, за књижевне вечери, за све се користи. 
Сала од 200 места, објекат неуслован за коришћење. У Закону о култури, Закону о 
туризму и у Закону о библиотечкој делатности, постоји институција Управног 
одбора.Привремени Управни одбор је донео лоше одлуке, а једну од њих и порез 
од 10 %, то је накнада коју издавалац смештаја даје за издавање рачуна од стране 
Туристичке организације, без обзира како је дошао до туристе. Уколико га је довела 
ТО Ариље, то је још 5 % за издаваоца смештаја, значи 15 % и плус још и порез 
држави. Ово слово А са малином унутра, везе нема са Библиотеком. Ариље када 
остане без Библиотеке, остаје без статуса општине.  www.visitarilje.com, везе нема са 
Библиотеком. Мајски дани културе- 500. 000 динара сте дали за Џенана да вам пева.  
 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Тражим да се преброји имате ли кворум. Имате, 
добро. Директор је не законски изабран. Пошто је запослено у Библиотеци још 
троје, четворо људи, партијски, како и чиме оправдавате повећање овог броја 
радника и за шта вам треба повећан број радника и да ли вас је неко питао поводом 
овога, какво је ваше мишљење?  
 
 
Одборник Милан Николић: Оспоравао сам, не личност и интегритет директора, већ 
начин избора и испуњеност услова за обављање послова у складу са Статутом 
установе и Законом о култури. Критиковао сам куповину 2 ара, поред Поште, 
општина је то платила 4. 200. 000 динара, са разлогом да ће се ту нешто правити. 
Новац је дат преко адвоката, Милуну Бркићу, имам документа, а не видим да овде 
има планирано нешто да се гради или реновира. Спорт- репрограми направљени на 
10 година, то није решење. МХЕ- као одборник и посланик сам се борио да се првих 
28 МХЕ смањи на 15 МХЕ. Нападате за тих 15 МХЕ, а повећавате за још 3 МХЕ. 
Гласали сте Ниша, Мицо Коковић, Мићуне, Бранко Вукајловић, а Љубодраг Митрић 
је био члан Комисије за планове. Децембра 2012. године СО је донела Одлуку о 
приступању промени Просторног плана, орочено било на 6 месеци, потписао 
Драгиша, председник СО. Предлози за измену Просторног плана- на сајту има, нема 
нигде МХЕ, није усвојено.  
 
 
Одборник Мићун Василијевић: Реплика- Документи о којима је реч, у вези са МХЕ, 
донети су у складу са постојећим и важећим законским прописима и тада када сам 
ја био члан Већа, када је Љубодраг Митрић био члан Комисије за планове и када је 
Светислав Петровић био председник СО. Ако је политички став државе тада био да 
се ово ради, урадили смо тако како смо урадили. Ако неко нешто није урадио како 
треба, онда треба да одговара. О изградњи МХЕ тада 2008., 2009., 2010. године- 
била је прича да буџету Општине иде 5 %. То нас је и повело да подржимо ово.  
 
 
Одборница Ивана Бркић: По Пословнику- чл. 96: Одборници су дужни да поштују 
достојанство СО, да се једни другима обраћају са уважавањем, није дозвољено 
коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница које се односе на 
живот других приватних лица. Када се особи која је присутна, говори у трећем лицу, 
то је увредљив израз.  
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Одборник Милан Николић: Реплика- именом и презименом сам навео људе који су 
гласали за Просторни план. Нико се није бунио. Сад Мићун говори о неком ставу 
државе. 2013. године је министарка Зорана овде долазила и потписала 11 
Протокола о МХЕ. Ускачете са нове 3 МХЕ и дајете могућност да се праве, за 
Селиште, за Миросаљце и за Градину.  
 
 
Одборник Владе Исаиловић: Питање за директорку Библиотеке- Која је ваша 
визија, неки циљ, у смислу стратегије развоја туризма и развоја Златиборског 
округа? Похвале за ваш ангажман на Сајму туризма у Београду. Да ли имате комби 
превоз, водича, место код кога може да се одмори, да ли сарађујете са локалним 
медијима? Имали сте сјајну представу поводом 8. марта, где су карте биле 
подељене, јер је било мало људи. У Пожеги је био филм Боемска рапсодија, а у 
Ариљу није, чак није ни изрекламиран. Питање за управника хале- спорт, на који 
начин видите будућност Спортске хале, да ли вам неко већ редовно плаћа, да ли сви 
уговори плаћају до 26. 03. , јер после губе право на коришћење Спортске хале. 
Преко медија и плаката да нас обавестите о манифестацијама, да вас подржимо у 
што већем броју.  
 
 
Одборница Бранислава Ћирковић - издвојено мишљење: Објекат Библиотеке у 
улици Светог Ахилија бр. 33, који је у власништву Библиотеке, су откупили радници 
Библиотеке који су тада били на минималцу. Став одборничке групе ДС је и то,  да 
се појасни мало. Поново се враћају Мајски дани културе. Дато је 500. 000 динара за 
концерт Џенана Лончаревића. Тај новац је могао паметније да се искористи. Питање 
за директорку Библиотеке: Шта се десило са пројектном документацијом коју је 
Филмски центар урадио за потребе Библиотеке, а то је ,, Пројекат дигитализације 
звука у биоскопу“, као и ,, Пројекат уређења биоскопске сале“. Дужницима 
коришћења хале дато је да у 120 месечних рата, без камате, врате дуг, то је 10 
година. То је благо речено криминал. За општинско руководство- Библиотека има 
потписан уговор са РРА, за писање пројеката за потребе Библиотеке, шта је са 
нашим ЛЕР- ом, изгледа да је постала расадник стручних кадрова које пустимо да 
оду. Похвале за Ариљске зимске радости, уз једну примедбу: садржај за тинејџере 
не постоји.  
 
 
Одборница Вишња Сурла Крупниковић: Похвале за враћање Ариљских зимских 
радости, са истом примедбом за тинејџере, што се тиче програма за њих, јер видим 
да недостаје. У парку недостају справице за децу, да могу да се играју, са гумираном 
подлогом. То би обогатило садржај и за децу и за родитеље.  
 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: МХЕ- десетине централа је у власништву господина 
Николе Петровића, кума председника државе. Више од половине своте, коју су 
грађани плаћали за струју, преливао се власницима МХЕ.  
 
 
Председник СО Драгиша Терзић: Похвале за Културни центар, огроман помак се 
види, од када су ово двоје младих људи на функцијама. Био је велики број изложби, 
враћене су Ариљске зимске радости, велики број деце се одазвао. Покренут 
Пројекат, од Министарства добијено 2. 300. 000 динара, искористиће се за 
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мобилијаре, улепшавање наших излетишта. Ариље је одлично представљено на 
Сајму туризма у Београду. У хали је постављањем новог управника хале, доведено 
нешто у ред. Да управник хале каже шта је било затечено, а како је сад. Да је био 
криминал, имам права да сумњам. МХЕ- читао сам записник са Већа, од 07. 10. 
2011. године, који сам добио од Општинске управе  званично. Читао сам записник 
са седнице на којој није усвојен Просторни план тада и читао сам амандман који је 
дат на Већу, који је  мењао План који је стигао од Министарства. За локације МХЕ 
које су предвиђене овим Планом, избацити додатну обавезу израде ПДР, већ да је 
за све локације потребно радити Урбанистички пројекат. То је измењено у Плану, на 
Већу, од 07. 10. 2011. године и да се дода став којим се дозвољава могућност 
изградње МХЕ и на другим локацијама које нису предвиђене овим Планом, али да 
се тада мора радити ПДР, уколико је МХЕ веће снаге од 100 kw. 
 
 
Одборница Ивана Бркић: По Пословнику - имамо утврђене тачке Дневног реда и 
излагаче. Нема потребе да се управник хале позива да излаже, а немамо извештаје 
о раду. Чл. 85- рад по тачкама и нескретање са теме, повреда по Пословнику.  
 
Одборница Младена Алексић: ,, Мирјана Авакумовић је учинила тешко кривично 
дело злоупотребе положаја, трговине утицаја и превара сходно чл. 208 Закона „, 
рекао председник СО. Опет раздор, управник хале да исприча шта је затекао. 
Немојте на овај начин да делите људе.  
 
 
Одборник Звонко Петровић:  Општина је одложила дуговања репрограмом на 10 
година дужницима, који нису плаћали једно четири, пет година. Зашто је урађен 
репрограм на 10 година, зашто није на мање, како се дошло у ситуацију да се 
толико дуго нешто не плаћа, а да се толерише? 
 
 
Одборник Зоран Мићовић: Треба урадити добро грејање у Спортској хали, говорио 
сам о грејању са топлотним пумпама и да се замене сијалице које троше 70 kw са 
лед-диодним, које троше 12 пута мање. Пројекат можемо урадити, тако што ћемо 
добити средства од државе, због енергетске ефикасности. Управнику хале све 
најбоље у даљем раду, добро је да се нешто у хали довело у ред.  
 
 
Директорка Библиотеке Марија Алексић: Садржај за тинејџере у оквиру Ариљских 
зимских радости - нисмо имали доста садржаја посвећеног тинејџерима, али 
свакако намеравамо да ширимо програм манифестације. Мобилијар у парку- кроз 
Пројекат адаптације локалитета, који радимо, имамо планирану замену, односно 
репарацију постојећег мобилијара на Градској плажи, оно што је за репарацију да се 
среди, а оно што није, да се склони и да се ту постави нови дрвени мобилијар, он је 
већ наручен, спроведена је набавка тих добара: 2 клацкалице, сет клацкалица, 2 
сета љуљашки и кула са тобоганом, све дрвено и безбедно за децу. Оно што се 
склони са Градске плаже, може да се постави у Градски парк. Гумене подлоге- 
вероватно би финансирала Општина, није ни велики трошак, мислим, изводљиво је, 
само да се организујемо. Мајски дани културе- без залагања наших колега, не 
бисмо их вратили, и Дани општине и Мајски дани културе треба да се обележе на 
адекватан начин. Пројекти рађени 2014. године за биоскопску салу- код нас су у 
архиви, рађени су за сале, распоред седења и озвучења. Објекат Соколског дома 
очајнички захтева комплетну реконструкцију. Стручњаци из Завода, када су 
утврдили улегнуће међуспратне конструкције у Библиотеци, издали су мере 
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техничке заштите, а недостају нам велика средства за израду пројектне 
документације. У потрази смо за донаторима који би финансирали и тај део 
послова. Пројекат од 2014. године се мора ревидирати, цене нису исте као данас. 
Установа јесте потписала уговор са Регионалном развојном агенцијом Златибор за 
писање пројеката, сарадња је одлична. Сада нам попуњавају две апликације, 
отворене за 2 конкурса. Помогли су нам око 3 пројекта. Идеја о ревитализацији 
Ариљских зимских радости је потекла од председника Управног одбора Ивана 
Тешовића. Развој општине у области туризма- треба прво средити локалитете, како 
бисмо могли да их понудимо домаћим и страним туристима. Почели смо и прошле 
године да сређујемо Водену пећину. Имамо једног лиценцираног туристичког 
водича и планирамо да понудимо туристичке туре, културно-историјске и обиласке  
природних добара у Ариљу. Представа за 8. март- делили смо улазнице запосленим 
колегиницама у јавним установама. Не можемо да доводимо скупе представе, јер 
не можемо то да платимо са 200 места. Филм ,,Боемска рапсодија“- наш биоскоп 
има један формат у којем можемо да пуштамо филмове, али тај филм не постоји у 
формату у којем би могли да га пустимо у нашем биоскопу. Превози се организују и 
у Народно позориште Ужице и на оне које организује Културни центар Ивањица. 
Повећан број запослених у Установи- у Инфо центру смо тиме успели да 
организујемо рад Туристичког инфо центра у две смене, од 07:30 h до 20:00 h.Ту је 
још једна колегиница која ради стандардно радно време, као организатор 
туристичких производа и надлежна је за ту радну јединицу. Провизија коју смо 
почели да обрачунавамо 01. 07. 2018. године, за издавање смештаја, не износи 15 
%, већ 5 % ако издаваоци смештаја пронађу госте, а 10 % ако им госте пошаље 
Туристички инфо центар. Тај новац леже на наш рачун, од тога плаћамо боравишну 
таксу, порезе, даје се зарађени новац издаваоцу смештаја, водимо евиденције. 
Законом о туризму и Законом о угоститељству, издаваоци смештаја могу без 
посредника, легално, да издају свој смештај. Локације мостића на реци Пањици- 
биће у самом кањону, тако да неће бити угрожени од стране свих објеката који се 
низводно граде.  
 
 
Управник хале Саша Луковић: Зашто је одређено 10 година за не наплаћена 
потраживања 3. 000. 000 динара? Рок отплате је велики, слажем се. Али, да је 
стављен  рок од  две, три године, ти клубови не би могли да се такмиче, да би могао 
да добије 500, 600. 000 динара, требао би да да 200. 000 динара годишње. Не би 
имали новца за смештај, такмичење у лиги...Стање које сам затекао је хаотично. 
Приликом прављења хале, настали су уговори којима је одређено да неки клубови 
плаћају, а неки не, видећемо зашто је то тако направљено. Ценовник је остао исти, 
300 динара за сат за такмичарске екипе, а 2. 000 динара за рекреативце. Па ви 
видите колико је времена прошло, кад се дошло до цифре од 3. 000. 000 динара. 
Није плаћено од када је направљена хала. Испадање из лиге КК ,, Клик“ због прича о 
не извршеној контроли противпожарног апарата- контрола је урађена за 2017.,  
2018. и за 2019. годину, не желим да се провлаче неке приче које нису истините. 
Радићемо на  томе да се регулише грејање те хале, пошто није регулисано, за 
Пројекат и лед расвета. Да се разграниче спортска хала и Спортски Савез- спортска 
хала је намењена за пружање услуга корисницима клубова, спортских удружења, за 
манифестације, за концерте... Спортски Савез-  постоји 18 чланова, клубови, 
Комисија за доделу новчаних средстава тим клубовима, који на основу 
апликационог формулара подносе та средства, све регулисано Законом о спорту од 
2016. године.  
 
 
Председник Општине Милош Недељковић: Репрограм на 10 година- зато што 
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спортски клубови немају никакав капитал. Ако их тужимо, немамо шта да добијемо. 
Општина не сме да отпише та потраживања. Од када је направљена, спортска хала 
никада није била профитабилна.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 22  гласа „ ЗА “, 0  гласова „ ПРОТИВ “ и           
уздржана 3  одборника ,  од   присутних  25   одборника ,   дала  сагласност  на 
Извештај о раду са финансијским извештајем Библиотеке Ариље за 2018. годину.  
 
Скупштина општине Ариље је , са 21  гласом „ ЗА “, 0  гласова „ ПРОТИВ “ и           
уздржана 4  одборника ,  од   присутних  25   одборника ,   дала  сагласност на 
Програм рада са финансијским планом Библиотеке Ариље за 2019. годину.  

 
Тачка 6. 

Назив: Предлог Одлуке о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица 
умрлих изван здравствене установе на територији општине Ариље 

Известилац: Горица Петровић, начелник  Општинске управе општине Ариље: Овом Одлуком 
уређује се начин одређивања мртвозорника и поступак стручног утврђивања 
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији 
општине Ариље. За нашу територију, Веће може одредити највише 6 мртвозорника. 
За мртвозорника може бити одређено лице: које је доктор медицине; које има 
положен стручан испит; које има најмање годину дана искуства на пословима 
доктора медицине; које има пребивалиште на територији општине Ариље. Јавни 
конкурс за избор мртвозорника расписује Општинска управа, у складу са Законом и 
овом Одлуком и он садржи: опис послова мртвозорника; услове које кандидат 
треба да испуњава; временски период обављања послова; документацију коју је 
неопходно приложити; рок и начин за достављање пријава; податке о року и органу 
надлежном за одлучивање по пријави. 

Учесници у 
расправи: 

Расправе није било.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 24  гласа „ ЗА “,  0  гласова „ ПРОТИВ “, и са       
уздржаних 6  одборника , од  присутних 30   одборника ,  усвојила Предлог Одлуке 
о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван 
здравствене установе на територији општине Ариље.  

 
Тачка 7.  

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 
Библиотеке Ариље 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Објашњење за све 
наредне тачке- Решења о именовању радних тела СО, управних, надзорних и 
школских одбора извршено је у складу са Коалиционим споразумом. Савету за 
здравље је истекао мандат, тако да се предложеним решењем именују председник 
и сви чланови.  
 
Разрешава се Иван Тешовић са функције председника Управног одбора Библиотеке 
Ариље. Именује се у Управни одбор Библиотеке Ариље Драган Станојевић, на 
функцију председника. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: Поставља се прво у 
Управни одбор Драган Станојевић, а у исто време је он и председник Надзорног 
одбора Библиотеке. Зар није логично прво га разрешити из Надзорног одбора, па 
поставити за председника Управног одбора? Питам правнике да ми кажу. Ово је 
извесно намирење унутар Коалиције, то је моје мишљење и то ће да важи за све ове 
одборе.  
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Секретар СО Миљана Вукотић: Нема разлога за разрешавање са прве функције, док 
се не именује на другу функцију.  
 
 
Одборница Ивана Бркић-издвојено мишљење: Закон о култури и Закон о 
библиотечко-информативној делатности, кажу: чл. 41-чланове Управног одбора 
именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности. Не пише из редова странака на власти. Све Одлуке које је 
донео Привремени Управни одбор нису правно валидне,јер не постоји институција 
Привременог Управног одбора, већ вршилац дужности члана Управног одбора, 
вршилац дужности председника, не и Привременог Управног одбора.  
 
 
Одборник Звонко Петровић: Ко су ови људи који се именују на места у одборима? 
Сем имена и презимена, неке знам, неке не знам, да ми неко образложи и по чему 
су заслужили да буду ту. Зашто се ови разрешавају? Због лошег рада, због поднете 
оставке, у реду за двоје због смрти, а за остале не знам. Имамо и истог човека који 
је истовремено члан Школског одбора и одбора у Предшколској установи.  
 
 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Ово није за Драгана, он ни струком мислим не 
одговара овде, требао би да буде то неко ко са радом ове Установе има везе.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 17  гласова „ ЗА “, са 1   гласом  „ ПРОТИВ “, и        
уздржаних  7  одборника , од  присутних  25  одборника,  усвојила  Предлог 
решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Библиотеке Ариље- 
разрешава се Иван Тешовић са функције председника Управног одбора 
Библиотеке Ариље, именује се у Управни одбор Библиотеке Ариље Драган 
Станојевић, на функцију председника.  

 
Тачка 8. 

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора 
Библиотеке Ариље 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Разрешава се Драган 
Станојевић са функције председника Надзорног одбора Библиотеке Ариље. Именује 
се Радован Вранић на функцију председника Надзорног одбора Библиотеке Ариље. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Ивана Бркић: Не извргавајте руглу неке институције. Шта тај човек зна о 
пословању? Неко кога постављате, треба да има неке везе са тим.  
 
 
Одборник Звонко Петровић: Требало је написати који Радован Вранић, познајем их 
3: банкар, фудбалер или овај који има 3 месеца.  
 
 
Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: Без образложења су 
зашто се разрешавају људи са функција и чланства и да се каже који је тај Радован 
Вранић. Личи ми све на намирење, да би се пружила подршка одређеном човеку.  
 
Председник СО Драгиша Терзић: Радован Вранић, економиста по струци, из СПС.  
 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 18   гласова „ ЗА “, са  6  гласова „ ПРОТИВ “ , и    
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уздржана 2  одборника ,  од  присутних  26    одборника ,  усвојила Предлог 
решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке 
Ариље- разрешава се Драган Станојевић са функције председника Надзорног 
одбора Библиотеке Ариље, именује се Радован Вранић на функцију председника 
Надзорног одбора Библиотеке Ариље. 

 
Тачка  9.  

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за 
социјални рад Ариље 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Разрешава се Снежана 
Крејовић са функције председника Управног одбора Центра за социјални рад у 
Ариљу. Именује се Мито Лукић на функцију председника Управног одбора Центра 
за социјални рад у Ариљу. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: У 3. тачки пише мандат 
именованог члана Управног одбора траје до истека мандата члановима који су 
именовани решењем из 2016. године. Не постоји разлог због чега се разрешава 
функције докторка Снежана Крејовић. Ради се о помоћи само једном лицу, која је 
захтевана од директорке и коју је одбио Управни одбор. Она ничим није 
осрамотила своју струку, врло компетентна за ову функцију, радила је и у прошлом 
сазиву. Ово је намирење социјалистичке странке.  
 
 
Одборница Ивана Бркић: Чланови Управног одбора, поред тога што треба да 
задовоље ваше партијске амбиције, треба да се баве развојем предузећа,  установе 
у којој се налазе, да имају видике. Немате апозицију, тај и тај, па зарез професија, 
чиме се човек бави. Шта их, изузев партијске подобности, квалификује на ова места?  
 
 
Одборник Благоје Радељић: Промене се врше на основу Коалиционог споразума. 
Себе уздизати, друге понижавати, не пада ми на памет. Не подцењујте друге људе, 
које не познајете. О нашем раду судиће се на изборима.  
 
 
Одборница Ивана Бркић- реплика: Не патетишем, добили сте изборе и 
одговорност. Треба прво да поштујете Законе, да се на челу Управног одбора 
Библиотеке налази неко ко има везе са културом. Да се поред имена, напише шта га 
квалификује за то место.  
 
 
Одборник Милан Николић: По Коалиционом договору. Написати ко је, кад је 
рођен, где живи, да знамо о коме се ради, квалификација.  
 
 
Одборница Младена Алексић: Разрешава се Снежана Крејовић, она је доктор 
наука, уз њено име неминовно иде и њена титула. То што други титуле немају, па не 
могу да уз име напишу, то је њихова ствар. Намиривањем Коалиционог споразума, 
стављате не компетентне људе да раде. Водите рачуна кога и где стављате, а ако 
немате довољно стручних људи, кажите, има ко има те људе.  
 
 
Одборник Звонко Петровић: Поштујем расподелу према Коалиционом споразуму, 
ако сте потписали Коалициони споразум. На изборима ће се све рећи, да ли је 
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добро рађено или није, а може и председник странке, ако утврди да није добро 
рађено, да распусти одбор.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је ,са 15  гласова „ ЗА “,  са 2   гласа „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 6  одборника ,  од  присутна  23  одборника ,  усвојила  Предлог 
решења о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за социјални рад 
Ариље- разрешава се Снежана Крејовић са функције председника Управног 
одбора Центра за социјални рад у Ариљу, именује се Мито Лукић на функцију 
председника Управног одбора Центра за социјални рад у Ариљу. 

 
Тачка  10.  

Назив: Предлог решења о разрешењу и  именовању чланова Управног одбора  
Предшколске установе „Ариље“ 

Известилац: Ниша Булатовић, заменик председника  Скупштине општине Ариље: Разрешава се 
Љиљана Лазовић чланства у Управном одбору Предшколске установе ,, Ариље“ у 
Ариљу. Именује се за члана Управног одбора Предшколске установе ,,Ариље“ у 
Ариљу Милица Новаковић, као представник јединице локалне самоуправе. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: Што није написано ко су 
ови људи, макар занимање. Госпођа се разрешава из Управног одбора 
Предшколске установе, па се онда она именује у Школски одбор СШ ,, Свети 
Ахилије“ . Решење Управног одбора Предшколске установе донето 31. 08. 2016. 
године, да ли је ово по Закону? Нисте дали разлоге, зашто се разрешава, због 
поднете оставке, исељења из општине, не испуњавања услова. 
 
 
Одборник Звонко Петровић: Радован Јаковљевић ми је рекао, када сам га питао ко 
је Милица Новаковић, да девојка има 28 година, члан СНС, дипломирани машински 
инжењер, најбољи студент у генерацији. Група грађана ће гласати за њу.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19 гласова  „ ЗА “ , са 1 гласом  „ ПРОТИВ “ , и    
уздржана 3   одборника , од  присутна 23 одборника ,  усвојила Предлог решења о 
разрешењу и  именовању чланова Управног одбора Предшколске установе 
„Ариље“- разрешава се Љиљана Лазовић чланства у Управном одбору 
Предшколске установе ,, Ариље“ у Ариљу, именује се за члана Управног одбора 
Предшколске установе ,,Ариље“ у Ариљу Милица Новаковић, као представник 
јединице локалне самоуправе. 

 
Тачка 11. 

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ 
„Стеван Чоловић“ Ариље 

Известилац: Ниша Булатовић, заменик председника  Скупштине општине Ариље: Разрешавају 
се чланови Школског одбора Основне школе ,, Стеван Чоловић“ у Ариљу, 
представници јединице локалне самоуправе: Љубинко Тодоровић, Светлана 
Ћирјаковић и Весна Трипковић. За чланове Школског одбора Основне школе 
,,Стеван Чоловић“ у Ариљу, именују се, као представници јединице локалне 
самоуправе: Павле Лукић, Милинко Кушић и Саша Луковић. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: Законом о основама 
васпитања и образовања, чл. 117 регулисано је како се поставља и разрешава 
Школски одбор, 5. тачака у оквиру члана. Ниједан разлог из чл. 117 није испуњен за 
разрешавање Школског одбора. Нови чланови Школског одбора су секретар 
Спортског Савеза и председник Спортског Савеза. Фискултурна сала се може дати у 
закуп, само ако школа поседује вишак простора, уз сагласност Дирекције  за 
имовину и уз сагласност оснивача, може да се распише лицитација. На овај начин 
што покушавате да уђете у фискултурну салу је срамотан. Као родитељ се не слажем 
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са овим, да се клубовима даје на коришћење фискултурна сала, због безбедности 
деце и хигијене.  
 
 
Одборник Милан Николић: Љубинко Тодоровић је ваљда биран испред родитеља, 
син му ради као наставник у школи или је испред локалне самоуправе. Напишите ко 
је. Издавање фискултурне сале иде уз надокнаду, а општина и школа могу имати 
само 20 % те надокнаде, остало иде у Републику.  
 
 
Председник Општине Милош Недељковић: Са Основном школом немамо никакву 
сарадњу. Више пута смо позивали директора школе Божидара Стојића на састанак, 
да разговарамо око хале, да и друга деца могу да користе халу. Од Министарства 
смо добили ту сагласност и дали њему да погледа, он је рекао да треба да одлучи 
Школски одбор. На крају су одлучили да нам то не дају, тражили смо за децу, да се 
баве спортом, нисмо за нас. Имали смо неколико Пројеката, који су пропали због 
лоше сарадње.  
 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Да су се правили  снимци у Школском одбору, то је 
неочекивано да кажете, то је кривично дело. Са Божом може да се сарађује, где је 
настала грешка, то ви морате да знате.  
 
 
Одборник Владе Исаиловић: Неко нешто да снима, то није у реду. 1200 деце има 
ова школа. Сарадња мора да постоји између Општинске управе и Школског одбора.  
 
 
Одборница Мица Коковић: Несарадња са директором Основне школе, Пројекти не 
остварени. Било је пројеката за физику, хемију, биологију, географију... Извештај 
директора Основне школе и Средње школе- наставна средства, да ли их има у 
кабинетима. Колико знам, била су оскудна наставна средства. Питаћу директора 
Основне школе, шта је урадио за ових неколико година, док је на месту директора 
школе, по том питању. Наша школа је пре 3 године добила добра средства за 
кабинет физике, за кабинет информатике. Увек треба конкурисати тамо где има тих 
средстава. Свака средства су добродошла.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је ,  са 15 гласова  „ ЗА “, са 1 гласом „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 9  одборника , од  присутних  25   одборника ,  усвојила  Предлог 
решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Стеван 
Чоловић“ Ариље- разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе 
,,Стеван Чоловић“ у Ариљу, представници јединице локалне самоуправе: 
Љубинко Тодоровић, Светлана Ћирјаковић и Весна Трипковић, за чланове 
Школског одбора Основне школе ,, Стеван Чоловић“ у Ариљу, именују се, као 
представници јединице локалне самоуправе: Павле Лукић, Милинко Кушић и 
Саша Луковић. 

 
Тачка 12. 

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора СШ „Свети 
Ахилије“ Ариље 

Известилац: Ниша Булатовић, заменик председника  Скупштине општине Ариље: Разрешава се 
Петар Новитовић чланства у Школском одбору Средње школе ,, Свети Ахилије“ у 
Ариљу. Именује се Љиљана Лазовић за члана Школског одбора Средње школе 
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,,Свети Ахилије“ у Ариљу, као представник јединице локалне самоуправе. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: Јел се Петар Новитовић 
разрешава, јер није подобан, иако је ваш члан, зато што припада елити, зато што је 
дипломирани инжењер пољопривреде или је поднео оставку? Шта је разлог 
његовог разрешавања? 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са  16 гласова  „ ЗА “ , са  2  гласа „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 7  одборника ,  од  присутних   25  одборника ,  усвојила Предлог 
решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора СШ „Свети Ахилије“ 
Ариље- разрешава се Петар Новитовић чланства у Школском одбору Средње 
школе ,, Свети Ахилије“ у Ариљу,  именује се Љиљана Лазовић за члана Школског 
одбора Средње школе ,, Свети Ахилије“ у Ариљу, као представник јединице 
локалне самоуправе. 

 
Тачка 13. 

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању члана Комисије за административна 
питања 

Известилац: Ниша Булатовић, заменик председника  Скупштине општине Ариље: Разрешава се 
Весна Џелебџић чланства у Комисији за административна питања. Именује се 
Милован Пјевовић за члана Комисије за административна питања.   

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: Не постоји разлог зашто 
се разрешава Весна Џелебџић чланства у Комисији.Тражићу да ми се доставе сва 
решења Административне комисије од почетка њеног мандата, 09. 06. 2016. године.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 13  гласова  „ ЗА “ , са 2   гласа  „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 6 одборника ,  од  присутног 21   одборника ,  усвојила Предлог 
решења о разрешењу и именовању члана Комисије за административна питања- 
разрешава се Весна Џелебџић чланства у Комисији за административна питања,  
именује се Милован Пјевовић за члана Комисије за административна питања.   

 
Тачка 14. 

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за одређивање 
назива улица и тргова 

Известилац: Ниша Булатовић, заменик председника  Скупштине општине Ариље: Разрешавају 
се чланови Комисије за одређивање назива улица и тргова - Милосав Младеновић и 
Зоран Тодоровић. У Комисију за одређивање назива улица и тргова именују се - 
Милијан Недељковић, Милош Недељковић и Владан Борисављевић. 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Милан Николић: Предлажем да поред Милијана Недељковића Шикија, 
Милоша Недељковића председника Општине, уместо Владана Борисављевића, 
буде Драгиша Терзић. Они су сви у сродству. Немате кога да изаберете, направите 
конкурс, јавиће се људи. Решите ово.  
 
 
Одборник Зоран Мићовић: Ово је озбиљна Комисија, дајте нешто да уради. 
Стотине ових Комисија је било, никада нису изашле са озбиљним предлогом о 
именовању улице. Улица Виктора Зевника- улица се зове по зликовцу који је овде 
убијао и силовао калуђерице, који је прошао кроз Ариље и оставио траг. Захтевам 
да се такав зликовац склони из Ариља.  
 
 
Одборник Благоје Радељић: Милош Недељковић је у Комисију постављен по 
функцији, као председник Општине.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са  23 гласа  „ ЗА “ , са  0  гласова „ ПРОТИВ “ , и    
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уздржана 4  одборника ,  од  присутних  27   одборника ,  усвојила Предлог 
решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за одређивање назива 
улица и тргова- разрешавају се чланови Комисије за одређивање назива улица и 
тргова - Милосав Младеновић и Зоран Тодоровић, у Комисију за одређивање 
назива улица и тргова именују се - Милијан Недељковић, Милош Недељковић и 
Владан Борисављевић. 

 
Тачка 15. 

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању члана Комисије за родну 
равноправност 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Драгици Чаловић 
престаје мандат члана Комисије за родну равноправност због смрти. Именује се 
Милада Гордић за члана Комисије за родну равноправност. 

Учесници у 
расправи: 

Одборница Бранислава Ћирковић: Овако треба да изгледа решење. Наводи се 
зашто престаје мандат или зашто се неко разрешава.  
 
Одборница Ивана Бркић: Да би родна равноправност значила економско 
оснаживање жена, не сме бити само слово на папиру. Има велике шансе да то 
остане, ако у Комисију ставите 3 жене. Република Србија је према Европској Повељи 
о родној равноправности основала Одбор за равноправност полова Народне 
Скупштине Републике Србије, који има 45 чланова, од чега су 5 чланова мушкарци. 
Савет за равноправност полова Владе Републике Србије има 24 члана, од чега 2 
мушкарца. Мој предлог је да на место члана Комисије буде постављен председник 
СО Драгиша Терзић, из разлога да људи који имају политички утицај и политичку 
моћ се нађу у чланству и раду таквих Комисија, како би се упознали са проблемима 
родне равноправности, јер живимо у друштву у којем се сматра да жени треба 
одузети  моћ, јер и када се налазе у квотама од 10 %, налазе се у својству заменица. 
 
 
Председник СО Драгиша Терзић: Хвала Вам на предлогу.  
 
Одборница Ивана Бркић: Излазим са озбиљним предлогом, може ли да се гласа за 
мој предлог, да Драгиша Терзић буде члан Комисије? 
 
 
Председник СО Драгиша Терзић: Не прихватам да будем члан у Комисији. Хвала на 
предлогу.  
 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 18  гласова  „ ЗА “ , са 0   гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 8  одборника ,  од  присутних 26  одборника ,  усвојила Предлог 
решења о разрешењу и именовању члана Комисије за родну равноправност- 
Драгици Чаловић престаје мандат члана Комисије за родну равноправност због 
смрти,  именује се Милада Гордић за члана Комисије за родну равноправност. 
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Тачка 16.  

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању члана Савета за праћење Етичког 
кодекса понашања функционера локалне самоуправе 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Оливери Недељковић 
престаје функција председника Савета за праћење Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе због смрти. Именује се: Бобан Пеливановић, 
досадашњи члан, на функцију председника Савета и Весна Симовић, за члана 
Савета. 

Учесници у 
расправи: 

Одборник Милан Николић: Не знам ко су чланови Савета. Председнику СО питање- 
Колико су седница имали као Савет, да ли су се састајали, ако нису, дужни сте да им 
сазовете седницу, имало је разлога. Која је сврха ове Комисије, чујем да никада није 
заседала? 3 године није заседала.  
 
 
Одборница Ирена Мијаиловић: Наш човек, члан те Комисије, Љубе Лукић, рекао 
нам је да није позван ниједном на састанак Комисије за 3 године. Имало је прилика 
када је требало та Комисија да заседа и да неки свој став изнесе у СО. То је одраз, 
квалитет вашег рада. Да ли сте питали Бобана да буде овде у Комисији?  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 18  гласова  „ ЗА “ , са 0   гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних  7 одборника ,  од  присутних   25 одборника ,  усвојила Предлог 
решења о разрешењу и именовању члана Савета за праћење Етичког кодекса 
понашања функционера локалне самоуправе- Оливери Недељковић престаје 
функција председника Савета за праћење Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе због смрти,  именује се: Бобан Пеливановић, 
досадашњи члан, на функцију председника Савета и Весна Симовић, за члана 
Савета. 

 
 
Тачка 17. 

Назив: Предлог решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и 
притужбе 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Разрешава се Милош 
Недељковић функције председника Комисије за представке и притужбе. Бира се 
Љубиша Виторовић за председника Комисије за представке и притужбе. 

Учесници у 
расправи: 

 Одборница Бранислава Ћирковић- издвојено мишљење: Шта је овај господин 
Виторовић по занимању? Ова Комисија треба да се састоји од правника. Јел 
проблем написати квалификацију овог господина, који се предлаже за председника 
Комисије? 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са  18 гласова  „ ЗА “ , са  1  гласом „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 6  одборника ,  од  присутних  25  одборника ,  усвојила Предлог 
решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и притужбе- 
разрешава се Милош Недељковић функције председника Комисије за представке 
и притужбе,  бира се Љубиша Виторовић за председника Комисије за представке 
и притужбе. 

 
 
 
 
 
 
Тачка 18.  
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Назив: Предлог решења о именовању Савета за здравље општине Ариље 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Образује се Савет за 
здравље општине Ариље, који чине председник Савета и четири члана. У Савет за 
здравље бирају се -  за председника Валентина Марјановић, представник локалне 
самоуправе, а за чланове - Винка Поповић, представник Републичког фонда за 
здравствено осигурање; Сања Топаловић, представник Дома здравља Ариље; Др. 
Оливера Јањић, представник Завода за јавно здравље Ужице; Љиљана 
Радосављевић, представник локалне самоуправе; Љиљана Драговић, представник 
локалне самоуправе. 

Учесници у 
расправи: 

 Расправе није било.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19  гласова  „ ЗА “ , са  0  гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 6   одборника ,  од  присутних  25  одборника ,  усвојила Предлог 
решења о именовању Савета за здравље општине Ариље- бирају се   за 
председника Валентина Марјановић, представник локалне самоуправе, а за 
чланове - Винка Поповић, представник Републичког фонда за здравствено 
осигурање; Сања Топаловић, представник Дома здравља Ариље; Др. Оливера 
Јањић, представник Завода за јавно здравље Ужице; Љиљана Радосављевић, 
представник локалне самоуправе; Љиљана Драговић, представник локалне 
самоуправе. 

 
 
Тачка 19. 

Назив: Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље за 
2019. годину 

Известилац: Драгиша Терзић, председник Скупштине општине Ариље: Пошто нам до овог 
момента није стигла сагласност Министарства, предлажем СО да скине ову тачку са 
Дневног реда СО.  

Учесници у 
расправи: 

 Расправе није било.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 18  гласова  „ ЗА “ , са  0  гласова „ ПРОТИВ “ , и    
уздржаних 7   одборника ,  од  присутних 25   одборника ,  скинула тачку са 
Дневног реда.  

 
 
Тачка 20. 

Назив: Одборничка питања и предлози 

Општински правобранилац 
Владимир Савић-случај: 
тужба Милијановић 
Љубише, Ступчевићи. 
 

Председник СО Драгиша Терзић: Замолио бих медије, тако ми рекао 
општински правобранилац, пошто је овај спор у току и пошто би 
могао да утиче на епилог, ако би могли да искључимо камере за ово 
обраћање општинског правобраниоца. Хвала.  
 
 
Учесници у расправи: Одборници - Владан Станковић, Милан 
Николић, Зоран Мићовић, Ивана Бркић, Младена Алексић, Зоран 
Тодоровић, члан Већа Раде Трипковић, општински правобранилац 
Владимир Савић,  председник Општине Милош Недељковић.  

Одборница Бранислава 
Ћирковић:  

 - Да ли може да се, у оквиру Коалиције, по нашем Пословнику, 
разбија по странкама које чине Коалицију, односно да ли странке које 
чине Коалицију, могу да праве одборничке групе и да ли могу да 
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праве одборничке групе  странке које у моменту избора нису 
учествовале на изборима, него су формиране касније. 
 
- Да се доставе извештаји о изведеним радовима на путу Богојевићи - 
Миротин:   финансијски извештај,  као и вредност додатних радова. 
Трећи пут захтевам одговор на ово питање. 
 
- Тражила сам месечни план хигијенизације. Достављен ми је 
одговор- да ми достављају Програм хигијенизације на годишњем 
нивоу. Месечни план се прави месечно, а све у зависности од 
временских околности и могућности реализације послова. Ми смо 
имали 26. 02. седницу СО, ја сам за тај фебруар могла да добијем 
месечни план, као и за март. Ваљда постоји визија шта ће да се ради 
за два месеца, а не од данас до сутра.  
 
- Да ми се доставе сва решења Административне комисије, од њеног 
оснивања 09. 06. 2016. године до данас. 
 
- Председник сам Савета родитеља- јуче смо у Основној школи имали 
Савет. Изнете су неке примедбе на рад Општине. Ово је све упућено 
председнику. Савет родитеља Основне школе је покренуо 
иницијативу за формирање продуженог боравка на коју Општина 
није одговорила до данашњег дана. Питање је кад имате намеру да 
одговорите на ту иницијативу.  
 
- За прославу Светог Саве, Основна школа ,, Стеван Чоловић“- деца су 
дискриминисана од стране Општине. Све друге школе су добиле 
донацију од Општине у виду слаткиша, сокића, за прославу Светог 
Саве, а наша деца нису добила ништа. Послат је захтев од стране 
школе, да се та вредност која је утрошена за то послужење, да школи 
у оквиру донације за опремање, за куповину учила и остало.  
 
- Школа вам је упутила три Пројекта, то су: за опремање, наставничке 
учионице, за дигитализацију школе и за набавку службеног возила. 
До синоћ, када је била седница Савета родитеља није одговорено.  
 
- Општина није одредила представнике локалне самоуправе за 
тимове и тела која се формирају у школи, а која захтевају и 
представника локалне самоуправе, што значи да ниједан тим и тело 
не могу да се формирају, не могу да раде без тих представника.  
 

Одборник Милан 
Радојичић:  

 - Имам један предлог. Био сам на рендгену у нашем Дому здравља и 
у разговору су ме замолили људи који горе раде, на том делу Дома 
здравља, око рендген апарата. У врло лошем стању је. Кажу да му 
има изнад 30 година. Да замолим у име тих људи, да нађемо некако 
начина, да се нешто учини, поводом тога да се то набави, да ли 
донацијом, да ли нечијом куповином, да ли се Ужицу обратити или 
овде. Молим да нешто учините, поводом тог питања.  

Одборник Звонко 
Петровић:  

- Као одборничко питање или као предлог да се стави на Дневни ред 
за идућу Скупштину. Ради се о МХЕ ,, Јовановићи“, на реци Пањици у 
Добрачама. Ако иде као моје питање, тражио бих комплетан 
извештај, а ако сматрате да је боље тако да онда иде као 
Информација за следећу Скупштину. Било је на Инсајдеру.  
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Одборник Владе 
Исаиловић:  

Хигијенизација града- центар града је чист, чим мало закорачите 
даље, друга прича. Када ће да крене то пролећно чишћење ризле, јер 
та ризла иде у сливнике? 50 метара од нас овде, испод Крстинине 
куће, тако зовемо ову низбрдицу, ту је депонија. Исто тако је код 
школске радионице, као и комплет улица Виктора Зевника. Када ће 
да крене тај План и Програм рада? Да иницирамо то прво пролећно 
чишћење и са  оним кабастим материјалом. Нека комунално 
предузеће то организује.  
 
Председник Општине Милош Недељковић: У понедељак стиже та 
машина за ризлу, тако да крећу од понедељка.  

Одборник Милан Николић:  - Данас имамо нова лица која снимају седницу, раније су некад 
снимала седнице. Када ће бити емитовано, када ће бити реприза? 
Предходна ТВ 5 Ужице је снимак емитовала сутрадан, реприза у 
недељу, снимак је ишао на youtube, на друштвене мреже, добијали 
се ЦД снимци, тако да је то преношено. Имали сте тендер за ову 
годину, на којем је добио наша фирма КЛИК КОМЕРЦ ДОО Ариље. 
Планирана средства 1. 000. 000 динара. Власник КЛИК КОМЕРЦ-а је 
дао понуду од 400. 000 динара, а за исту ствар пре годину и по дана је 
дао понуду 1. 700. 000 динара. У набавкама постоји и изузетно ниска 
цена. Сматрам да та цена није реална, а шта иза тога стоји, то ћемо 
видети. Дати су услови да има једну камеру и 2 новинара. Видимо да 
овде немамо дискете, имамо 2 камере, једног који опслужује. Где ће 
бити преношено, када, какав ће бити квалитет, ми то не знамо. 
Нереално је да неко да понуду 400. 000 динара, за ову годину, да 
преноси СО и сва друга извештавања у Ариљу везано за локалну 
самоуправу. ТВ 5 је дао понуду 800 и нешто хиљада динара, што је по 
мени реално, са оним чиме располажу, како раде и шта дају. 
Можемо ми да будемо локалпатриоти, волим да неко добије из 
Ариља, али мора да има услове, да се то прикаже, да се зна кад се 
прикаже, односно емитује. ТВ 5 је давао 25-6 дискета, овде се траже 
само 3 нарезане дискете, не знамо кад ће бити реприза  и дал ће 
бити. Сваки тендер правите да неко буде задовољен, а овом власнику 
КЛИК-а ћете на неки други начин надоместити ову разлику. Можда, 
али могу да сумњам.  
 
- Путни трошкови за сва особља- од школа, Општинске управе итд... 
За раднике, професоре и раднике Општинске управе- сви су 
наплаћени. Нећу да наводим. Живи у Ариљу, навео да живи ван 
Ариља.Свако се хвата да искористи тај превоз. Кад се сабере, само за 
раднике и професоре цифра је 11. 000. 000 динара на годишњем 
нивоу. А да не говоримо везано за ђаке, мислим да је ту негде 12. 
000. 000 динара за ђаке. Видите колики су нам трошкови за превоз. 
Закон је у реду, али мора да буде јединствено на територији 
Општине. Имамо 50, 60 тужби из Основне школе, за путне трошкове. 
Њих 60 да добије око 80. 000 динара, то је 5. 000. 000 динара, 
Општина то плаћа. Одакле паре овом буџету и грађанима, да плаћају 
такве ствари.  
 

Одборница Ивана Бркић:  - Питање за телевизијске преносе, из разлога што доводимо  у 
питање поштовање Статута општине Ариље, уколико немамо 
довољну покривеност и ако не могу сви грађани да се информишу.  
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- Код резервоара прве зоне на Рудинама, исечени су борови. Ко је 
надлежан за то и шта се дешава са том грађом после? 
 
- Да похвалим изношење смећа, радници чисте, а чисте и оно место 
са кога односе смеће, чисте и улице.  
 

Председник СО Драгиша 
Терзић:  

Јавна набавкa за медије је расписана, мени је драго што је то добила 
наша кућа из Ариља,  КЛИК. Имају дозволу, налазе се на регионалном 
гледању. Тендер служи за то, ниска понуда. Ја гледам програм КЛИК-
а, преноси се. Кажете неозбиљно ниска понуда. Човек има на уговору 
како и на који начин то преноси. Реаговаћемо ако  не будете 
задовољни. Неки одборници су тражили да се испод имена стави 
комплетно све, а размислите да ли то може да стане испод имена. 
Понуда КЛИК-а је била 394. 000 динара. Молим власника КЛИК-а да 
ни случајно нешто не цензуришете. Молим вас као председник СО, 
пустите све онако како треба. У недељу ће бити снимак, а у 
понедељак реприза. Дакле, други дан од снимања седнице СО, а 
трећи дан је реприза. У недељу у 15 часова биће емитовано. Реприза 
је у понедељак у 15 часова.  

 
Драгиша Терзић,   председник СО  затворио је 25. седницу Скупштине општине Ариље.  
Видео снимак је саставни део овог  Записника. 
 
Седница је завршена  29.  03.  2019.  године у    17 : 00  часова. 
 
 
 
 
 
Секретар Скупштине Општине                                                          Председник Скупштине Општине 
          Миљана Вукотић                                                                                                       Драгиша Терзић 


