
 
 
 

На  основу  члана  32. Закона  о  локалној  самоуправи  («Службени  
гласник  РС» број 129/07 и 47/18), члана 40. Статута општине Ариље 
(«Службени гласник општине Ариље» број 13/19), Локалног антикорупцијског 
плана за општину Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 13/17) и 
Одлуке о допуни Локалног антикорупцијског плана за општину Ариље 
(«Службени гласник општине Ариље» број 18/19), 
 

Скупштина општине Ариље, на 28. седници одржаној 20. 09. 2019. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Локалног аникорупцијског Савета општине Ариље 
 
 
I 

       Бирају се привремени чланови Локалног аникорупцијског Савета општине 
Ариље у следећем саставу: 
 
        1. Ивана Антовић, Дом здравља Ариље 
         2. Вукана Савовић, Центар за социјални рад Ариље 
         3. Братислав Ђорђевић, СШ „Свети Ахилије“ Ариље 
         4. Радивоје Кнежевић, ОШ „Ратко Јовановић“ Крушчица 
         5. Наташа Миливојевић, Еколошко удружење „ Rzav-God Save Rzav“ 
Ариље. 
 

II 
     Надлежност Савета је: доношење Пословника о раду Савета; праћење 
примене ЛАП-а и обавештавање јавности и других заинтересованих о примени 
ЛАП-а; покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези 
са применом ЛАП-а; реаговања на представке поднете због сумње у 
непоштовање и непримењивање ЛАП-а; препоручивање мера у случају 
нереализовања мера или кршења ЛАП-а; предлагање грађанског посматрача за 
оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен; врши остале надлежности 
предвиђене ЛАП-ом.  

 
 

III 

      Накнаду за рад чланова Локалног аникорупцијског Савета општине Ариље 
утврдиће Одбор за административна питања СО Ариље. 
 

IV 
     Мандат привремених чланова Савета је годину дана од дана избора. 
 

V 
     Ово решење је коначно даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Ариље“. 
 
 

Општина Ариље 
Скупштина општине 

III број: ______, 20. 09. 2019. године 
АРИЉЕ 

 



Председник Скупштине општине, 
Драгиша Терзић 

 
Образложење 

Комисија за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор чланова 
Локалног антикорупцијског савета општине Ариље, поступајући у складу са 
одредбама Локалног антикорупцијског плана за општину Ариље («Службени 
гласник општине Ариље» број 13/17) и Одлуке о допуни Локалног 
антикорупцијског плана за општину Ариље («Службени гласник општине 
Ариље» број 18/19), предлаже Скупштини општине избор привремених чланова 
локалног антикорупцијског савета међу лицима запосленим у органима јавне 
власти који имају седиште у општини Ариље, али који нису органи Општине и то 
међу  лицима овлашћеним за поступање по захтеву за слободан  приступ 
информацијама од јавног значаја, у складу са чланом 38. став 1. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ 
број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

 
 
 

Обрађивач, 
 
 

Комисија за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор чланова 
Локалног антикорупцијског савета општине Ариље 


