Република Србија
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупщтина Опщтине
03 брпј:06 -4/2019
26. 02. 2019. гпдине
Ариље
ЗАПИСНИК
са 24. седнице Скупщтине Опщтине Ариље пдржане 26.02.2019. 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 31 пдбпрник и да ппстпји
квпрум за рад и пунпважнп пдлушиваое.
Седници не присуствују пдбпрници: Зпран Мићпвић,Вищоа Сурла Крупникпвић, Младена Алексић.
Седници, ппред пдбпрника, присуствују: секретар Скупщтине ппщтине Ариље Миљана Вукптић;
председник Опщтине Ариље Милпщ Недељкпвић; заменик председника Опщтине Ариље Бранкп
Вукајлпвић; нашелник Опщтинске управе Гприца Петрпвић; нашелник Одељеоа за привреду и
финансије Слава Ћирјакпвић; шлан Опщтинскпг већа Раде Трипкпвић; директпр ЈКП ,, Дубпкп“ Ужице
Мпмир Милпванпвић; директпр Туристишке прганизације регије Западна Србија Мирпслав Рађен,
представници медија и
известипци пп ппјединим ташкама Дневнпг реда:
- Драгиша Терзић, председник Скупштине ппштине;
- Мпмир Милпванпвић, директпр ЈКП ,, Дубпкп“ Ужице;
- Мирпслав Рађен, директпр Туристичке прганизације регије Западна Србија;
- Слава Ћирјакпвић, начелник Одељеоа за привреду и финансије;
- Миљана Вукптић, секретар Скупштине ппштине;
- Милпш Недељкпвић, председник Општине;
- Милан Радпјичић, председник Савета за ппљппривреду.

Председник Скупщтине ппщтине предлпжип је следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1.
Усвајаое записника са 23. седнице Скупщтине ппщтине
2.
Предлпг рещеоа п престанку мандата шлана Опщтинскпг већа, пп ппднетпј пставци
3.
Извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма
ппслпваоа ЈКП „Дубпкп“ Ужице за перипд пд 01. 01. 2018. дп 31. 12. 2018. гпдине
4.
Даваое сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке прганизације регије Западна Србија за 2019.
гпдину
5.
Предлпг Одлуке п лпкалним кпмуналним таксама на теритприји ппщтине Ариље
6.
Предлпг Одлуке п накнадама за кприщћеое јавних ппврщина на теритприји ппщтине Ариље
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7.
Предлпг Одлуке п мрежи предщкплских устанпва
8.
Предлпг Одлуке п измени Одлуке п кпмуналним делатнпстима
9.
Предлпг Одлуке п измени Одлуке п такси превпзу на теритприји ппщтине Ариље
10.
Предлпг рещеоа п именпваоу директпра Центра за спцијални рад Ариље
11.
Предлпг рещеоа п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра привреднпг друщтва СИГАС ДОО
Ппжега
12.
Предлпг рещеоа п упптреби назива Опщтине „АРИЉЕ“ у називу тргпвинске радое, Љиљана
Грујић, Аранђелпвац
13.
Избпр шлана Опщтинскпг већа
14.
Предлпг рещеоа п разрещеоу и именпваоу шлана Штаба за ванредне ситуације ппщтине
Ариље
15.
Инфпрмација п стаоу у впћарству на ппдрушју ппщтине Ариље
16.
Инфпрмација п раду Инпваципнпг центра за ппљппривреду Ариље
17.
Одбпрнишка питаоа и предлпзи

Предлпзи дппуне Дневнпг реда:
Одбпрница
- Да ппсле 1. тачке, буде 2. тачка Оставка председника СО Драгише Терзића.
Бранислава
Гласаое: за 10 пдбпрника, прптив 20 пдбпрника, уздржана 2 пдбпрника.
Ћиркпвић:
-Ппсле 14. тачке да буде тачка п устанпвљаваоу нпве културне манифестације
Шпјићијада са сатиричним прпгрампм.
Гласаое: за 11 пдбпрника, прптив 20 пдбпрника, уздржан 1 пдбпрник.
- Ппсле тачке п Штабу, да председник Општине ппднесе Извештај п трибинама у
парку.
Гласаое: за 11 пдбпрника, прптив 20 пдбпрника, уздржан 1 пдбпрник.
- Извештај председника Општине п путу у Грчку, заштп се ишлп, делегација кпја
је ишла.
Гласаое: за 10 пдбпрника, прптив 20 пдбпрника, уздржана 2 пдбпрника.
- Инфпрмација п изградои турске фабрике екп-кпже.
Гласаое: за 9, прптив 20, уздржана 3 пдбпрника.
- Да ли ћемп дпбити материјал за пве две тачке: Инфпрмација п стаоу у
впћарству и Инфпрмација п раду Инпваципнпг центра за ппљппривреду?

Одбпрница
Ирена
Мијаилпвић:
Одбпрник
Звпнкп
Петрпвић:
Одбпрник
Владе

Одбпрник Благпје Радељић-ппвреда Ппслпвника, шл. 96: председник Скупщтине
ппщтине треба да брани дпстпјанствп Скупщтине.
- Да се прпмене чланпви Кпмисије за вантелесну пплпдоу.У Кпмисији не треба
да буду младић или девпјка. У Кпмисији треба да буде више заступљенп
медицинских радника.
Гласаое: за 12 пдбпрника, прптив 19 пдбпрника, нема уздржаних пдбпрника.
- Ппсле 16. тачке да буде 17. тачка Инфпрмација п криминалним делатнпстима у
Сппртскпм Савезу ппштине Ариље, да известилац буде председник Општине или
председник СО.
Гласаое: за 12 пдбпрника, прптив 19 пдбпрника, нема уздржаних пдбпрника.
-Предлпг Одлуке ради упућиваоа захтева надлежнпм Министарству, да се
измени категприја развијенпсти ппштине Ариље.
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Исаилпвић:
Одбпрник
Милан
Никплић:

Гласаое: за 12 пдбпрника, прптив 19 пдбпрника, нема уздржаних пдбпрника.
- Да 15. тачка п стаоу у впћарству буде 3. тачка Дневнпг реда. Није ппштенп да
пва тачка буде на ппследоим местима Дневнпг реда.
Гласаое: за 12 пдбпрника, прптив 19 пдбпрника, нема уздржаних пдбпрника.

- Статут, истиче ппследои рпк за усвајаое Статута. 27. 01. истекап рпк пп свим
критеријумима.
Гласаое: за 12 пдбпрника, прптив 19 пдбпрника, нема уздржаних пдбпрника.
Одлуке:
Скупштина ппштине Ариље је, са 19 гласпва „ЗА“, 11 гласпва „ПРОТИВ“ и са 1
уздржаним пдбпрникпм, пд присутних 31 пдбпрника, усвпјила Дневни ред у
целини.
У току расправе о предлозима допуне Дневног реда, на седницу је стигла одборница Младена
Алексић.

Тачка 1.
Назив:
Известилац:
Учесници у
расправи:

Усвајаое записника са 23. седнице Скупштине ппштине

/
Одбпрници/е: Ивана Бркић, Благпје Радељић, Мићун Василијевић, Зпран
Тпдпрпвић, Милан Никплић, Ирена Мијаилпвић, Владе Исаилпвић, Драгпљуб
Ђунисијевић.
Одбпрница Ивана Бркић: пп Ппслпвнику - пдбпрник Радељић није разумеп мпје
излагаое, кпје се пднпси на тп да ппщтина Ариље дпбија мали бучет.
Одбпрник Звпнкп Петрпвић - шл. 96 Ппслпвника: пдбпрници су дужни да ппщтују
дпстпјанствп СО.
Председник СО Драгиша Терзић: Да се једни другима пбраћају с уважаваоем.

Издвпјенп
мишљеое
пдбпрнице
Браниславе
Ћиркпвић:
Одлуке:

Тачка 2.
Назив:
Известилац:

Одбпрница Бранислава Ћиркпвић: пп Ппслпвнику шл. 97 став 2: Није у реду пришати
п некпме кп није ту, не мпже да се брани. Ппмиоаое Мирјане Авакумпвић није у
реду. Да председник СО ппведе рашуна п ппмиоаоу људи кпји нису пвде.
Дпк не направите прави записник, щта све треба да садржи, јављаћу се све дп тада.
Лаж је да ппстпји видеп запис, не мпже да се птвпри. Самп пище ушесници у
расправи, а биле су јакп битне расправе.

Скупштина ппштине Ариље је, са 16 гласпва „ЗА“, са 0 гласпва „ПРОТИВ“ и са
уздржаних 8 пдбпрника, пд 24 присутна пдбпрника, усвпјила Записник са 23.
седнице Скупштине ппштине Ариље, уз наппмену да се прпвери и изврши
кпнтрпла CD-a, да ли ради, пднпснп да ли мпже да се пусти на рачунару.

Предлпг решеоа п престанку мандата члана Општинскпг већа, пп ппднетпј
пставци
Драгиша Терзић, председник Скупштине ппштине: Ппднета ми је пставка писаним
путем. Већник је ппднеп пставку из лишних разлпга, са закљушнп 26. 02. 2019.
гпдине, престаје му мандат. Имаћемп ппд ташкпм 13. Избпр шлана Опщтинскпг већа.
Објавиће се у Службенпм гласнику ппщтине Ариље.
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Учесници
расправи:
Одлуке:

у Одбпрници/е: Расправе није билп.

Скупштина ппштине Ариље је, са 21 гласпм „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“ и 3
уздржана пдбпрника, пд присутних 24 пдбпрника усвпјила Предлпг решеоа п
престанку мандата члана Општинскпг већа, пп ппднетпј пставци.

Тачка 3.
Назив:

Извештај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из
Прпграма ппслпваоа ЈКП „Дубпкп“ Ужице за перипд пд 01. 01. 2018. дп 31. 12.
2018. гпдине
Известилац:
Мпмир Милпванпвић, директпр ЈКП ,, Дубпкп“ Ужице: ЈКП ,, Дубпкп“ Ужице
дппрема птпад сппственим камипнима из 6 лпкалних сампуправа псниваша, а
сппственим камипнима птпад дппремају Лушани, Кпсјерић и Ужице. У 2018. гпдини у
ЈКП ,, Дубпкп“ је дппремљенп 86. 548,43 тпна птпада, щтп је 94 % у пднпсу на
кплишину примљенпг птпада из Прпграма ппслпваоа ЈКП ,, Дубпкп“ Ужице за 2018.
гпдину. Од пве кплишине птпада примарнп селектпванпг птпада је дппремљенп 5.
775, 17 тпна, щтп је 89 % у пднпсу на планирану кплишину. У центру за селекцију је
третиранп 8. 987, 22 тпна птпада, щтп је 62 % у пднпсу на планирану кплишину.
Кплишина издвпјених секундарних сирпвина у центру за селекцију је 6. 846, 07 тпна,
щтп је у пднпсу на планирану кплишину 90 %. Прпценат издвајаоа рециклабилних
сирпвина у центру за селекцију у 2018. гпдини је 7, 91 %, а планиранп је у Прпграму
ппслпваоа 8, 21 %. Највећи деп издвпјених сирпвина представља птпад кпји је
птпремљен у цементаре - Ппппвац и Бепшин, на даљи третман. Центар за селекцију
је у 2018. гпдини селектпвап и складищтип 1. 156, 39 тпна сирпвина са
кпмерцијалнпм вреднпщћу. Ппслпвни прихпди се састпје пд прихпда пд
деппнпваоа, прихпда пд прпдаје селектпванпг птпада, прихпда пд накнаде за
управљаое амбалажним птпадпм, прихпда пд псниваша, прихпда пд наципналне
службе за заппщљаваое и псталих ппслпвних прихпда. Ппслпвни расхпди састпје се
пд трпщкпва материјала, трпщкпва зарада, трпщкпва прпизвпдних услуга, трпщкпва
ампртизације и нематеријалних трпщкпва.
Учесници у Одбпрници/е: Ивана Бркић, Драгпљуб Ђунисијевић, Мица Кпкпвић.
расправи:
Одлуке:
Скупштина ппштине Ариље је, са 22 гласа „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“ и уздржана 3
пдбпрника, пд 25
присутних пдбпрника, усвпјила Извештај п степену
усклађенпсти планираних и реализпваних активнпсти из Прпграма ппслпваоа ЈКП
„Дубпкп“ Ужице за перипд пд 01. 01. 2018. дп 31. 12. 2018. гпдине.
Тпкпм расправе пп пвпј тачки Дневнпг реда, на седницу је стигла пдбпрница Вишоа Сурла
Крупникпвић.

Тачка 4.
Назив:
Известилац:

Даваое сагласнпсти на Прпграм рада Туристичке прганизације регије Западна
Србија за 2019. гпдину
Мирпслав Рађен, директпр Туристичке прганизације регије Западна Србија:
Дпстављен је Прпграм рада са финансијским планпм и планпм јавних набавки. СО
Ариље укпликп не дпстави пдгпвпр на захтев за сагласнпст у рпку пд 90 дана, сматра
се да је дала сагласнпст на Прпграм рада. Гпдищои план рада устанпве-предвиђене
су следеће активнпсти: наступи на сајмпвима, кпнкурисаое са прпјектима кпд
страних амбасада и дпнатпрских прганизација, кап и прпграми едукације:
туристишка кпнференција Западна Србија, уппзнаваое са туристишким
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Учесници
расправи:

дестинацијама/лпкалитетима у Регији за туристишке раднике, сарадоа са
пбразпвним институцијама, праћеое медијске присутнпсти, прпмпција на
интернету и друщтвеним мрежама, прпмпција у медијима, унапређеое сарадое са
туристишким агенцијама, типишан и прпмптивни сувенир. Планира се пријем нпвих
шланпва у Туристишку регију Западна Србија. У ТО регије Западна Србија заппслен је
један радник на непдређенп време-директпр, а рашунпвпдствене ппслпве пп
угпвпру врщи коигпвпдствена агенција. Прпгрампм рада за 2019. гпдину нису
планиране инвестиције. Планиране су две јавне набавке мале вреднпсти-за израду
и ппремаое щтанда за Међунарпдни сајам туризма у Бепграду и за изградоу Зип
лајна на планини Златар.
у Одбпрници/е: Владан Црнкпвић, Ивана Бркић, Ирена Мијаилпвић, Младена
Алексић, Милан Никплић, Благпје Радељић, Бранислава Ћиркпвић, Владе
Исаилпвић, Љиљана Стамбплић, председник СО Драгиша Терзић, председник
Општине Милпш Недељкпвић.
Одбпрник Звпнкп Петрпвић - чл. 103 пп Ппслпвнику: Предлажем да се вратимп на
Дневни ред.

Одлуке:

Тачка 5.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:
Одлуке:

Тачка 6.
Назив:
Известилац:

Скупштина ппштине Ариље,са 19 гласпва ,,ЗА“,са 0 гласпва ,,ПРОТИВ“ и уздржана
2 пдбпрника,пд присутнпг 21 пдбпрника је дала сагласнпст на Прпграм рада
Туристичке прганизације регије Западна Србија за 2019. гпдину.

Предлпг Одлуке п лпкалним кпмуналним таксама на теритприји ппштине Ариље
Слава Ћирјакпвић, начелник Одељеоа за привреду и финансије: Овпм Одлукпм се
увпде лпкалне кпмуналне таксе на теритприји наще Опщтине. Увпде се за: истицаое
фирме на ппслпвнпм прпстпру и за држаое мптпрних друмских и прикљушних
впзила, псим ппљппривредних впзила и мащина. Обвезник лпкалне кпмуналне
таксе јесте кприсник права, предмета и услуга за шије је кприщћеое прпписанп
плаћаое лпкалне кпмуналне таксе. Таксена пбавеза настаје данпм ппшетка
кприщћеоа права, предмета или услуга за шије је кприщћеое прпписанп плаћаое
кпмуналне таксе и траје дпк траје кприщћеое права, предмета или услуга. Лпкалне
кпмуналне таксе не наплаћују се за кприщћеое права, предмета и услуга пд стране
државних пргана и прганизација, пргана и прганизација теритпријалне аутпнпмије и
јединица лпкалне сампуправе.
у Одбпрници/е: Милан Никплић.
Скупштина ппштине Ариље је, са 17 гласпва „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“, и
уздржаних 8 пдбпрника, пд присутних 25 пдбпрника, усвпјила Предлпг Одлуке
п лпкалним кпмуналним таксама на теритприји ппштине Ариље.

Предлпг Одлуке п накнадама за кпришћеое јавних ппвршина на теритприји
ппштине Ариље
Слава Ћирјакпвић, начелник Одељеоа за привреду и финансије: Одлукпм се
увпде накнаде за кприщћеое јавних ппврщина на теритприји наще Опщтине и
утврђују пбвезници, висина накнада, плакщице кап и нашин утврђиваоа и рпкпви
плаћаоа. Накнаде за кприщћеое јавне ппврщине су: накнада за кприщћеое
прпстпра на јавнпј ппврщини у ппслпвне сврхе и друге сврхе, псим ради прпдаје
щтампе, коига и других публикација, прпизвпда старих и уметнишких заната и
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Учесници
расправи:
Одлуке:

Тачка 7.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:
Одлуке:

Тачка 8.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:
Одлуке:

дпмаће радинпсти и накнада за кприщћеое јавне ппврщине пп пснпву заузећа
грађевинским материјалпм и за извпђеое грађевинских радпва и изградоу. Јавна
ппврщина у смислу закпна кпјим се уређује накнада за кприщћеое јавних дпбара,
јесте ппврщина утврђена планским дпкументпм јединице лпкалне сампуправе кпја
је дпступна свим кприсницима ппд једнаким услпвима: јавна сапбраћајна
ппврщина, трг, јавна зелена ппврщина и јавна ппврщина блпка.
у Одбпрници/е: Владе Исаилпвић, Милан Никплић, Ивана Бркић.
Скупштина ппштине Ариље, са 15 гласпва ,,ЗА“, 0 гласпва,,ПРОТИВ“ и уздржаних
5 пдбпрника,пд присутних 20 пдбпрника, је усвпјила Предлпг Одлуке п
накнадама за кпришћеое јавних ппвршина на теритприји ппштине Ариље.

Предлпг Одлуке п мрежи предшкплских устанпва
Миљана Вукптић, секретар Скупштине ппштине: Одлукпм п мрежи јавних
предщкплских устанпва на ппдрушју ппщтине Ариље утврђује се брпј и прпстпрни
расппред предщкплских устанпва, седищте и издвпјена пдељеоа-пбјекти
предщкплске устанпве или други прпстпр, према врсти и структури уважавајући
циљеве и принципе предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа деце предщкплскпг
узраста пд щест месеци дп ппласка у пснпвну щкплу. Мрежу Предщкплске устанпве
шине:
Предщкплска устанпва ,, Ариље“, Ариље, Милпща Глищића 34-издвпјенп пдељеое
Ппглед, издвпјенп пдељеое у Ариљу-улица Браће Михајлпвић 8.
Издвпјена пдељеоа у пснпвним щкплама (предщкплске групе): ОШ ,, Јездимир
Трипкпвић“ Латвица, ОШ ,, Јездимир Трипкпвић“ Латвица ИО Мирпсаљци, ОШ ,,
Јездимир Трипкпвић“ Латвица ИО Трещоевица, ОШ ,, Брекпвп“ Брекпвп, ОШ ,,
Брекпвп“ Брекпвп ИО Дпбраше, ОШ ,, Раткп Јпванпвић“ Крущшица, ОШ ,, Раткп
Јпванпвић“ Крущшица ИО Радпщевп, ОШ ,, Раткп Јпванпвић“ Крущшица ИО Виспка.
у Одбпрници/е: Расправе није билп.
Скупштина ппштине Ариље је, са 15 гласпва „ЗА“, са 0 гласпва „ПРОТИВ“, и
уздржаних 5 пдбпрника, пд 20 присутних пдбпрника, усвпјила Предлпг Одлуке
п мрежи предшкплских устанпва.

Предлпг Одлуке п измени Одлуке п кпмуналним делатнпстима
Миљана Вукптић, секретар Скупштине ппштине: Правни пснпв за измену Одлуке је
шлан 1. Закпна п изменама и дппунама Закпна п прекрщајима кпјим је прпмеоен
шлан 39. став 2. и 3. Закпна п прекрщајима, такп да измеоени гласе: ,, Изузетнп пд
пдредаба става 1. пвпг шлана нпвшана казна мпже се прпписати у фикснпм изнпсу за
физишка лица и пдгпвпрна лица пд 1. 000 дп 50. 000 динара, за предузетника пд 5.
000 дп 150. 000 динара и за правнп лице пд 10. 000 дп 300. 000 динара. Одлукпм
скупщтине аутпнпмне ппкрајине, скупщтине ппщтине, скупщтине града или
скупщтине града Бепграда мпгу се прпписати нпвшане казне самп у фикснпм изнпсу
и тп пд минималнпг дп пплпвине највищег фикснпг изнпса прпписанпм у ставу 2. тпг
шлана „.
у Одбпрници/е: Младена Алексић.
Скупштина ппштине Ариље је, са

18

гласпва „ЗА“, 0

гласпва „ПРОТИВ“, и
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уздржаних 6 пдбпрника, пд присутних 24 пдбпрника, усвпјила Предлпг Одлуке
п измени Одлуке п кпмуналним делатнпстима.

Тачка 9.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:
Одлуке:

Тачка 10.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:
Одлуке:

Предлпг Одлуке п измени Одлуке п такси превпзу на теритприји ппштине Ариље
Миљана Вукптић, секретар Скупштине ппштине: Истп кап и кпд претхпдне ташке.
Правни пснпв за измену Одлуке је шлан 1. Закпна п изменама и дппунама Закпна п
прекрщајима кпјим је прпмеоен шлан 39. став 2. и 3. Закпна п прекрщајима, такп да
измеоени гласе: ,, Изузетнп пд пдредаба става 1. пвпг шлана нпвшана казна мпже се
прпписати у фикснпм изнпсу за физишка лица и пдгпвпрна лица пд 1. 000 дп 50. 000
динара, за предузетника пд 5. 000 дп 150. 000 динара и за правнп лице пд 10. 000 дп
300. 000 динара. Одлукпм скупщтине аутпнпмне ппкрајине, скупщтине ппщтине,
скупщтине града или скупщтине града Бепграда мпгу се прпписати нпвшане казне
самп у фикснпм изнпсу и тп пд минималнпг дп пплпвине највищег фикснпг изнпса
прпписанпм у ставу 2. тпг шлана „. Наведени су шланпви Одлуке кпји се меоају.
у Одбпрници/е: Ивана Бркић.
Скупштина ппштине Ариље је, са 16 гласпва „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“, и
уздржаних 5 пдбпрника, пд присутнпг 21 пдбпрника, усвпјила Предлпг Одлуке
п измени Одлуке п такси превпзу на теритприји ппштине Ариље.

Предлпг решеоа п именпваоу директпра Центра за спцијални рад Ариље
Миљана Вукптић, секретар Скупштине ппштине: Стигла је сагласнпст пд
Министарства, на нащ дппис кпјим смп им се пбратили, да се на дужнпст директпра
Центра за спцијални рад Ариље именује Вукана Савпвић, дипл. спцијални радник.
Мандат именпванпј траје 4 гпдине, а ппшиое да теше пд 01. 08. 2018. гпдине.
у Одбпрници/е: Расправе није билп.
Скупштина ппштине Ариље је, са 25 гласпва „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“, и
уздржаних 0 пдбпрника, пд присутних 25 пдбпрника, усвпјила Предлпг решеоа
п именпваоу директпра Центра за спцијални рад Ариље и за директпра Центра за
спцијални рад именује Вукану Савпвић, дипл. спцијалнпг радника.

Тачка 11.
Назив:

Предлпг решеоа п именпваоу члана Надзпрнпг пдбпра привреднпг друштва
СИГАС ДОО Ппжега
Известилац:
Милпш Недељкпвић, председник Општине: Предлажем за шлана Надзпрнпг
пдбпра привреднпг друщтва СИГАС ДОО Ппжега пвде присутнпг Мићуна
Василијевића.
Учесници у Одбпрници/е: Милан Никплић, Благпје Радељић, Ирена Мијаилпвић, Бранислава
расправи:
Ћиркпвић.
Одлуке:
Скупштина ппштине Ариље је, са 22 гласа „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“, и уздржана
2 пдбпрника, пд присутна 24 пдбпрника, усвпјила Предлпг решеоа п
именпваоу члана Надзпрнпг пдбпра привреднпг друштва СИГАС ДОО Ппжега и за
члана Надзпрнпг пдбпра привреднпг друштва СИГАС ДОО Ппжега именпвала
Мићуна Василијевића из Ариља.
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Тачка 12.
Назив:

Предлпг решеоа п упптреби назива Општине „АРИЉЕ“ у називу тргпвинске
радое, Љиљана Грујић, Аранђелпвац
Известилац:
Миљана Вукптић, секретар Скупштине ппштине: Дпбили смп захтев, да пдпбримп
упптребу имена Ариље у називу фирме кпја се налази у Аранђелпвцу. Фирма се
бави дистрибуцијпм и прпдајпм текстилних прпизвпда из Ариља. Склппили су
некпликп угпвпра са нащим прпизвпђашима текстила.
Учесници у Одбпрници/е: Расправе није билп.
расправи:
Одлуке:
Скупштина ппштине Ариље је, са 23 гласа „ЗА“, 0
гласпва „ПРОТИВ“, и
уздржаним 1 пдбпрникпм, пд присутних 24 пдбпрника, усвпјила Предлпг
решеоа п упптреби назива Општине „АРИЉЕ“ у називу тргпвинске радое,
Љиљана Грујић, Аранђелпвац и дала сагласнпст на упптребу имена Ариље у
називу фирме кпја се налази у Аранђелпвцу.

Тачка 13.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:

Одлуке:

Избпр члана Општинскпг већа
Драгиша Терзић, председник Скупштине ппштине: Бира се шлан Опщтинскпг већа,
да председник Опщтине изађе и да предлпг. А Кпмисија се састпји пд три шлана три
пплитишке странке- испред СНС пдбпрница Јелена Дращкпвић, испред ДС
пдбпрница Вищоа Сурла Крупникпвић и испред ГГ ,, Мпжемп бпље“ пдбпрник
Звпнкп Петрпвић. Кпмисијпм председава најстарији шлан, у пвпм слушају пдбпрник
Звпнкп Петрпвић.
Милпш Недељкпвић, председник Општине: Предлпг за шлана Опщтинскпг већаНикплић Рајкп, пензипнер из Ариља.
у Одбпрници/е: Одбпрник Звпнкп Петрпвић: Накпн пбављенпг гласаоа, резултати су
следећи-у кутији се налазип 21 важећи гласашки листић и 4 неважећа гласашка
листића. Кпнстатујем да је са 21 гласпм Рајкп Никплић изабран за шлана Опщтинскпг
већа.
Скупштина ппштине Ариље је, са 21 гласпм „ЗА“ изабрала Рајка Никплића,
пензипнера из Ариља, за члана Општинскпг већа.

Тачка 14.
Назив:

Предлпг решеоа п разрешеоу и именпваоу члана Штаба за ванредне ситуације
ппштине Ариље
Известилац:
Миљана Вукптић, секретар Скупштине ппштине: Меоа се ташка III 20. Рещеоа п
пбразпваоу Штаба за ванредне ситуације ппщтине Ариље, такп да уместп ,, 20.
Марија Алексић, лице задуженп за инфпрмисаое“, гласи: ,,20. Бранкп Јеркпвић,
лице задуженп за инфпрмисаое“.
Учесници у Одбпрници/е: Расправе није билп.
расправи:
Одлуке:
Скупштина ппштине Ариље је, са 23 гласа „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“, и уздржана
3
пдбпрника, пд присутних 26
пдбпрника, усвпјила Предлпг решеоа п
разрешеоу и именпваоу члана Штаба за ванредне ситуације ппштине Ариље.
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Тачка 15.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:

Одлуке:

Tачка 16.
Назив:
Известилац:

Учесници
расправи:
Одлуке:

Инфпрмација п стаоу у впћарству на ппдручју ппштине Ариље
Милан Радпјичић, председник Савета за ппљппривреду: Прпшитаћу Закљушак, кпји
ћемп упутити председнику Владе РС, Влади РС, Министарству ппљппривреде,
щумарства и впдппривреде и Министарству тргпвине, туризма и телекпмуникација.
Обраћамп се Влади РС и респрним министарствима да утишу на ефикасније
ангажпваое Наципналнпг савета за малину, пд кпјег пшекујемп да кпнтинуиранп
прати прпизвпдоу и пласман малине и пружи максималну ппдрщку у рещаваоу
прпблема везаних за пткуп впћа, јер у задоих 8 месеци нема резултата рада пвпг
раднпг тела. Ошекујемп да се Наципнални савет за малину, заједнп са надлежним
прганима за бпрбу прптив мпнпппла, максималнп ангажује у ппщтпваоу прпписа РС
у пвпј пбласти. Предлажемп да улпгу медијатпра преузме Влада РС, кпја свпјим
аутпритетпм мпжи дппринети да се ствпри амбијент какп би се пмпгућилп слпбпднп
тржищте у пткупу малине на теритприји РС. Мплимп да се гепграфскп ппреклп
српске малине, кпје самп фпрмалнп ппстпји, защтити у складу са закпнпм. Скрећемп
пажоу на тежак пплпжај прпизвпђаша псталих впћних култура: јабуке, щљиве,
купине, бпрпвнице. Прпблеми пве прирпде угрпжавају егзистенцију пкп 600. 000
грађана Западне Србије, кпјима је прпизвпдоа малине једини извпр прихпда. У
ппщтини Ариље пкп 90 % раднп сппспбнпг станпвнищтва живи пд прпизвпдое
впћа, щтп дпвпди дп маспвних миграција станпвнищтва из сепскпг ппдрушја.Да
зауставимп пдлив млађег станпвнищтва из наще Опщтине, кпје јединп стабилнија
ппљппривредна прпизвпдоа мпже задржати на пвпм ппдрушју.
у Одбпрници/е: Ивана Бркић, Бранислава Ћиркпвић, Миленкп Јпванпвић, Ирена
Мијаилпвић, Владан Станкпвић, Младена Алексић, Милан Никплић, Владан
Црнкпвић, председник СО Драгиша Терзић, председник Општине Милпш
Недељкпвић.
Одбпрница Ивана Бркић-ппвреда Ппслпвника: пвде се врщи злпупптребљаваое
микрпфпна.
Скупштина ппштине Ариље је, са 23 гласа „ЗА“, 0 гласпва „ПРОТИВ“, и 4
уздржана пдбпрника, пд присутних 27 пдбпрника, усвпјила Закључак п стаоу у
впћарству на ппдручју ппштине Ариље.

Инфпрмација п раду Инпваципнпг центра за ппљппривреду Ариље
Милпш Недељкпвић, председник Општине: Гпдинама на ради какп треба пвај
Инпваципни центар за ппљппривреду. У АПР- у да се укоижи и да дпбије ппрему.
Четири псниваша су била. Стевп Дпјшинпвски је изјавип да излази из тпга, свпј деп пд
25 % мпже да уступи Опщтини. МД ГРАФИК је прппап у међувремену, птищап у
стешај, оегпвих 25 % је преузела РС. Ангажпвали смп адвпката, да се све пвп пкп
Инпваципнпг центра рещи и да ускпрп ппшне са радпм.
у Одбпрници/е: Милан Никплић, Бранислава Ћиркпвић, Ивана Бркић, Звпнкп
Петрпвић, Љиљана Стамбплић, Ирена Мијаилпвић, председник СО Драгиша
Терзић, председник Општине Милпш Недељкпвић.
Скупштина ппштине Ариље- прихвата се Инфпрмација п раду Инпваципнпг центра
за ппљппривреду Ариље.
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Тачка 17.
Назив:
Одбпрница Ирена
Мијаилпвић:

Одбпрничка питаоа и предлпзи
- На пснпву шега је урађена систематизација радних места у
Опщтинскпј управи, Предщкплскпј устанпви и Библиптеци Ариље?
Навести радна места и имена људи.
- Какп се врщи наплата путних трпщкпва у Опщтинскпј управи,
Предщкплскпј устанпви, щкплама и Библиптеци Ариље и дпставити
списак свих заппслених за 2018. гпдину и 2019. гпдину кпји су
наплатили путне трпщкпве и изнпсе путних трпщкпва.
- Кпји су критеријуми за наплату путних трпщкпва и на пснпву шега су
дпнети Правилници за 2018. гпдину и 2019. гпдину?
- Шта је са тужбпм за пут у Ступшевићима, где је бип нагиб пута лпщ,
пщтећени су људи, щта је са тим?
- Защтп нису пзакпоене зграде ппщтине и дистрибуције?
- Дпставити детаљан Извещтај п радпвима на трибинама у парку, щта
је урађенп, кп је пдгпвпрнп лице, материјал кпји је кприщћен, да ли
је угрпжен сппменик? Детаљна инфпрмација п пвпме.
- Када ћемп бити ппзвани кпд Вас за сарадоу, пришали сте п тпме?
- Да ли је урађена систематизација за ЈКП ,, Зелен“ Ариље, акп јесте,
дпставити.

Одбпрник Мићун
Василијевић:

Одбпрник Звпнкп
Петрпвић:

- Защтп Одлука п мрежи щкпла није била на Дневнпм реду пве
седнице?
- Ради се п пијаћпј впди, селп Брекпвп, Рушетин. Једнп време има
впде, па нема, Илија Глищић тп све ппсеше. Излазили су
правпбранилац и пплиција на терен. Мплим службе у ппщтини да
кажу щта мпже да се уради и да предузму мере.
- Кп и када ажурира сајт ппщтине?
- Да се дпстави угпвпр за репрпграм са сппртским клубпвима.

Одбпрница Љиљана
Стамбплић:

Одбпрник Милан
Радпјичић:

- Да Кпмисија за безбеднпст у сапбраћају детаљище и дпстави црне
ташке ка ппщтини.
Чита
записник
са
седнице
Опщтинскпг
већа,
п
минихидрпелектранама, пдржане 07. 10. 2011. гпдине. Наглащава
ппсебнп пасус у кпјем пище: да је тадащоа председница Опщтине
уврстила у План и тп да се за изградоу минихидрпелектрана дпдају
и друге лпкације кпје нису предвиђене Планпм, јер ппстпји
заинтереспванпст. А План је већ бип стигап из Министарства. Тај
амандман није бип на следећпј седници СО, већ је унет у План на тпј
седници Већа.
- На Дивљаци, шестп се дещавају удеси у сапбраћају, па да се
предузму мере, ппстави сигнализација, јер се и щкпла налази у
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близини. Тп је црна ташка на тпм делу пута на Дивљаци.

Одбпрница Бранислава
Ћиркпвић:

- Мпст између Трещоевице и Ступшевића - треба предузети
превентивне мере, мплим да изађе Кпмисија на терен.
- Да се дпстави списак пдбпрнишких група.
- Да ли су удружеоа грађана, кпја су кпристила нпвац из бучета,
дпставила Извещтаје и да ли су пни усвпјени?
- За пут Мирптин-Бпгпјевићи дпставити Извещтај п планираним и
изведеним радпвима, дпдатним радпвима и Финансијски извещтај.
- Да се дпстави месешни план хигијенизације града пнпг кп нам шисти
улице.

Одбпрник Милан Никплић:

Одбпрник Миленкп
Јпванпвић:

- Да ме пдбпрница Катарина Гашевић узме у защтиту кап сампхрану
мајку, пд тпга да сам ,, лажљива и безпбразна жена“.
- Да се дпставе записници Опщтинскпг већа пд 2016. гпдине дп
данас.
- Трибине - ппшетп, па стппиранп са радпвима, нема дпзвпле за
извпђеое радпва. Извпђашки прпјекат је 24. 000. 000 динара без пдва, пкп 28. 000. 000 динара са пдв-пм. Мнпгп материјала је ту
планиранп да се утрпщи. Сппменик је ппткппан, видећемп щта ће
бити.
- Шта је са вещташким ђубривпм, један деп је стигап и ппдељен је, а
други деп, кпји је пбећан, није.Шта је са тим?
- Да се дпстави Извещтај кпликп је кпја Месна заједница дпбила
гприва и шисташа снега, кпликп су нпвца дпбили и за щта су дпбили
нпвац, кпликп је сати рађенп у ванреднпј ситуацији кпја је била у
јануару?
- Прпјекат Ђукића брдп-Јпщје за пут, да ли се налази у ппщтини и акп
се налази, кпд кпга је, щта је са тим, планира ли се щта да се ради ту?

Одбпрник Владе
Исаилпвић:

- Затвара се щкпла у Брекпву, биће Истуренп пдељеое. Петпрп деце
иде у щкплу на Катиће, збпг превпза. Опщтина затвара щкпле.
- Шта је са мпстпм у Вранама, ради ли се щта? Шта је дпгпвпренп на
састанку у Бајинпј Бащти?
- Да ли ће се радити улица Небпјще Јеркпвића?
- Дпкле се стиглп са фпрмираоем Издвпјенпг пдељеоа Музишке
щкпле Ужице у Ариљу?

Одбпрница Ивана Бркић:

- Кпликп је билп наплаћених накнада за тезге за ващар у улици
Виктпра Зевника у 2017. гпдини и у 2018. гпдини и кпликп је враћенп
у ревитализацију те улице?
- Трптпари - где је пплиција да напище казне за непрпписна
паркираоа. Прпблем и испред Хаване.
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- За пдбпрницу Катарину Гашевић - ппщтп брани женска права, да ми
за следећу седницу СО дефинище насиље.
- Стипендије за ушенике, ппнпвп је расписан кпнкурс, када правите
кпнкурс, правите га такп да не улазите у кплизију са републишким
стипендијама.

Одбпрница Младена
Алексић:

- Дпкле се стиглп са тппланпм, изнад Средое щкпле?
- Да ли је изврщен технишки пријем стамбене зграде у Вранама и кп
су шланпви Кпмисије?

Драгиша Терзић, председник СО затвприп је 24. седницу Скупщтине ппщтине Ариље.
Видеп снимак је саставни деп пвпг Записника.
Седница је заврщена 26.02.2019. гпдине у 16:57 сати.

Секретар Скупщтине Опщтине
Миљана Вукптић

Председник Скупщтине Опщтине
Драгища Терзић
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