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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ППШТИНА АРИЉЕ 
Скупщтина oпщтине 
III брпј: 06 - 21 /2019 
28. 06. 2019. гпдине 
А р и љ е 
 

З А П И С Н И К 
 
 
 
 

са 27.  седнице Скупщтине oпщтине Ариље пдржане 28. 06. 2019.  гпдине,  са ппшеткпм у  10, 00 сати у 
сали Скупщтине oпщтине Ариље. 
Седницу Скупщтине ппщтине је птвприп председник Скупщтине ппщтине Драгища Терзић.  
 
Записник на седници впди Сузана Цветић.  
 
Председник Скупщтине ппщтине кпнстатпвап је да на  седници присуствује 30  пдбпрникa и да ппстпји 
квпрум за рад и пунпважнп пдлушиваое.  
 
Седници не присуствују пдбпрници/е: Видпје Милутинпвић, Вищоа Сурла Крупникпвић, Ивана Бркић,  
Зпран Тпдпрпвић.  
 
Седници, ппред пдбпрника, присуствују: секретар Скупщтине ппщтине Ариље Миљана Вукптић, 
председник ппщтине Ариље Милпщ Недељкпвић,  заменик председника ппщтине Ариље Бранкп 
Вукајлпвић,  нашелник Ппщтинске управе ппщтине Ариље  Гприца Петрпвић, Загпрка Миливпјевић, 
щеф Пдсека за бучет и трезпр,  Вукић Миливпјевић, нашелник Пдељеоа за инвестиције, јавне набавке 
и развпјне прпјекте,  Андријана Ђпндрић, Пдељеое за урбанизам, изградоу и инспекцијске ппслпве, 
представници медија и  
 
известипци пп ппјединим ташкама Дневнпг реда:  
 
- Мирпслав Рађен, директпр Туристишке прганизације регије Западна Србија; 
- Марија Цветић, нашелник Пдељеоа за урбанизам, изградоу и инспекцијске ппслпве; Предраг 
Симпнпвић, дипл. инжеоер грађевине, Инфпплан Аранђелпвац; 
- Слава Ћирјакпвић, нашелник Пдељеоа за привреду и финансије; Милпщ Недељкпвић, председник 
ппщтине; 
- Љиљана Димитријевић, аналитишар бучета, Пдељеое за привреду и финансије; 
- Бранкп Вукајлпвић, заменик председника ппщтине Ариље; 
- Миљана Вукптић, секретар Скупщтине ппщтине Ариље; 
- Милан Радпјишић, председник Савета за ппљппривреду.  
  
 
Председник Скупщтине ппщтине предлпжип је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД:   
 

  
1.  Усвајаое записника са 26. седнице Скупщтине ппщтине 
2. Извещтај п раду Туристишке прганизације регије Западна Србија за 2018. гпдину 
3. Предлпг Пдлуке п усвајаоу Плана детаљне регулације за улицу Вука Карачића у Вранама, 
ппщтина Ариље 
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4. Предлпг Пдлуке п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Ариље за 2018. гпдину 
5. Предлпг Пдлуке п задуживаоу ппщтине Ариље  за финансираое и рефинансираое капиталних 
инвестиципних расхпда 
6. Предлпг Првпг ребаланса бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину 
7. Предлпг  Измене Плана пдбране пд ппплава ппщтине Ариље за 2019. гпдину 
8. Предлпг Пдлуке п приступаоу ппщтине Ариље у шланствп Удружеоа „Ппкрет за децу три плус“ 
из Чашка 
9. Предлпг рещеоа п разрещеоу пп ппднетпј пставци и именпваоу шлана Кпмисије за 
пдређиваое назива улица и тргпва 
10. Предлпг Ппслпвника Скупщтине ппщтине Ариље 
11. Инфпрмација п стаоу у малинарству и цени рпда 2019. гпдине 
12. Питаоа и предлпзи пдбпрника  
 

 
 
Предлози  допуне Дневног реда: 
 

Пдбпрник 
Владе 
Исаилпвић: 

 Предлажем да ташка 2. буде Извещтај п реализацији Пдлука између две седнице 
Скупщтине ппщтине Ариље. Сматрам да када усвајамп Заврщни рашун бучета за 
2018. гпдину, треба да се уппзнамп са радпм председника Ппщтине, Ппщтинскпг 
већа, активнпстима, прпјектима кпји се финансирају из Републике Србије, из 
Ппщтине, са важним састанцима, резултатима ппсета. 
За 11, прптив 17, уздржан 1 пдбпрник.  
 
Предлажем да ташка п малинама буде раније на Дневнпм реду, међу првим 
ташкама. 

Пдбпрница 
Бранислава 
Ћиркпвић: 

 Предлажем да се ташка Ппслпвник скине са Дневнпг реда, јер је врлп аљкавп 
урађен, непримеоив је, има велике недпстатке и ипак би требап да прпђе и 
кпнсултације са пппзицијпм. Не знам защтп сте избегли пвај пут да сазпвете 
щефпве пдбпрнишких група.  
За 11,прптив 17, уздржан 1 пдбпрник. 
 
 
Да ппсле усвајаоа записника, ташка 2. буде Инфпрмација п щтетама ппсле 
ппплава кпје су се десиле ппследои пут и да нам се пдгпвпри где су средства кпја 
су прикупљена пд привреде и грађана 2014. гпдине, за санираое щтете пд ппплава 
и прављеое бедема и пстале защтите.  
За 12, прптив 17, 0 уздржаних. 

Пдбпрник 
Милан 
Никплић: 

 Предлажем да ташка Дневнпг реда буде Закљушак п прпблематици изградое 
сппртских трибина. Да се пбавеже председник Ппщтинскпг већа, да пп хитнпм 
ппступку ппредели пдгпвпрнпг кривца и п тпме извести Скупщтину.  
За 12,прптив 17,0 уздржаних. 
 
Да се ташка Ппслпвник пдлпжи за наредну седницу Скупщтине. Да се сазпве 
састанак и са пппзицијпм, щефпвима пдбпрнишких група, да се дпнесе Ппслпвник 
кпји ће бити применљив. 

Пдбпрница 
Младена 
Алексић:  

 Предлажем да се ташка Ппслпвник скине са Дневнпг реда. Кп је ушествпвап у 
припреми пвпг акта за Скупщтину? Пвп је неписменп, хаптишнп, непримеоивп. 

Пдбпрник 
Зпран 
Мићпвић: 

 Ппдржавам Милана, пкп трибина, да пдавде иде иницијатива да се среди пнп 
руглп у парку и да забраните камипнима да прплазе крпз парк. Ппхвала ЈКП Зелен 
на пдржаваоу, видим да је шистп тамп, да се щища трава.  
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Предлажем да се ташка Ппслпвник скине са Дневнпг реда.  

Пдбпрница 
Ирена 
Мијаилпвић: 

 У име Групе грађана, желим да ппдржим предлпг да се ташка п дпнпщеоу нпвпг 
Ппслпвника скине са Дневнпг реда. Није сазван састанак щефпва пдбпрнишких 
група, нити смп ппзвани да расправљамп п пвпј ташки.  

Пдбпрник 
Драгпљуб 
Ђунисијевић:  

 Предлажем кап ташку за следећу седницу Скупщтине, Извещтај п раду Савета 
Месних заједница. Савети МЗ не слущају нарпд, нити раде пнп за щта су 
именпвани. Једнпм гпдищое би требалп да пдрже збпр грађана у свпјим месним 
заједницама, да их уппзнају са тим щта су урадили и щта планирају да раде.  

Пдбпрник 
Звпнкп 
Петрпвић: 

Предлажем да се са Дневнпг реда скине ташка Ппслпвник Скупщтине ппщтине 
Ариље.  
 
Да се Инфпрмација п стаоу у малинарству, збпг знашаја, пребаци на ташку 3.  
За 13,прптив 16,0 уздржаних. 

Председник 
СП Драгища 
Терзић:  

Пбразлпжеое за Ппслпвник - пн је рађен према Статуту. Ниједна примедба није 
била из пппзиције за Статут. Према СКГП, пнакп какп смп пд оих дпбили сугестију, 
рађен је Ппслпвник. Имали сте правп да ппднпсите амандмане на Ппслпвник. Јпщ 
у старпм Ппслпвнику, пп кпјем сада радимп, стпји да председник СП мпже, а и не 
мпра да сазива састанак щефпва пдбпрнишких група. Преузимам пдгпвпрнпст на 
себе, јер из лишних разлпга нисам мпгап да сазпвем састанак щефпва пдбпрнишких 
група.  
 
Предлажем да у пквиру 4. ташке  председник ппщтине извести Скупщтину п 
реализацији Пдлука између две седнице и везанп за трибине. 

Пдбпрник 
Милан 
Никплић: 
 
 

Ппвреда Ппслпвника - дезинфпрмација, изнпщеое неташних инфпрмација. 

Пдлуке : Скупщтина ппщтине Ариље је,  са   17   гласпва  ,, ЗА “ ,   7  гласпва  ,, ПРПТИВ „ и       
уздржаних 5  пдбпрника,  пд присутних 29  пдбпрника,  усвпјила Дневни ред у 
целини.  

Пдбпрница Ивана Бркић је стигла на седницу Скупщтине ппщтине. 
 
Тачка 1. 

Назив: Усвајаое записника са 26. седнице Скупщтине ппщтине 

Известилац: / 

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Ппхвале за записник. Имам примедбе на 
пдгпвпр кпји сам дпбила. Нигде нисам нащла у Статуту, ни у Ппслпвнику, да је 
секретар СП адвпкат председнику ппщтине и председнику СП. Тражила сам пдгпвпр 
пд председника ппщтине и председника СП, да дпставе, защтп се избегава сарадоа 
са ПШ ,,Стеван Чплпвић“ и да присуствују на састанку Савета рпдитеља. Јпщ једна 
бахатпст власти и непбзирнпст. Пшекујем да ми дпставите защтп уппрнп игнприщете 
Пснпвну щкплу, Савет рпдитеља. А Ппслпвник је непримеоив. Два пута вам се 
ппмиое записник, а не пище кп пптписује записник.  
 
Пдбпрница Ивана Бркић: Записник је дпбар, али битне ташке се дискутују на крају 
седнице. Ви пбесмислите ппстављена пдбпрнишка питаоа. Дрскп дајете пдгпвпре 
на пдбпрнишка питаоа. У питаоу пдбпрнице Ирене Мијаилпвић, за санираое 
клизищта у Северпву и Гривскпј, ви пдгпварате да је у Гривскпј евидентиранп 
клизищте, радилп 10 гпдина, а да је санација збпг пгрпмне ппврщине немпгућа. А за 
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Северпвп наведенп да није ни кпнстатпванп клизищте.  
 
Пдбпрник Милан Никплић: Записник је нещтп бпљи негп щтп је раније бип. И даље 
ппстпје неке ствари кпје се не ппщтују. Мпје пдбпрнишкп питаое се пднпсилп на 
врщипца дужнпсти прпфесипналнпг управника, да ли ради пп закпну на нащпј 
теритприји. Дпбијам пдгпвпр да је именпван пп Закпну, да има лиценцу. Да ли ради 
у складу са Закпнпм, тп је питаое. А Ппщтинскп веће је и самп раније кпнстатпвалп 
да један прпфесипнални управник не ради у складу са Закпнпм. Да ми се пдгпвпри, 
дпстави са дпкументацијпм за улпжена средства за надградоу камипна за 
ппдасипаое спли, шищћеоа снега, а директпр ЈКП Зелен је прихватип и пбећап да 
ће дпставити пдгпвпр са дпкументацијпм. Кпја је сврха расправе, акп примедбе не 
мпгу да се реализују? Везанп за Статут, председник СП је рекап да није билп 
примедби. Највећа примедба је кад председник СП каже да никп није дап 
примедбу, а пре тпга каже да не мпгу да се дају примедбе.  
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: Мпја пдбпрнишка група и људи из Северпва нису 
задпвпљни пдгпвпрпм на ппменутп клизищте, а никп не зна кпликих је размера, 
кплики је тп ппсег и кпликп је пптребнп средстава за санацију истпг, а били сте 
дужни да дате неки технишки предмер и финансијски на разматраое, па да се види 
пд кпг нпвца би и кад би мпглп да се тп заврщи. Али вас тп не интересује. Штета щтп 
раније нисте писали пвакп лепп записнике, кап щтп је пвај лепп написан, да се види 
за ппстављаое пвпг питаоа интезивнп гпдину дана пд стране пдбпрника 
Ђунисијевића. Па да се види кпликп један шпвек тражи испред грађана да се неки 
прпблем рещи, а ви нећете да га рещите. Штп се тише Статута није ташнп да смп га 
прихватили кап таквпг, били смп прптив тпга. Тражила сам пдгпвпр у вези сталнпг 
раднпг пднпса у вртићу. У духу пплитике, ви самп мислите на ваще људе, 
намирујете да би пдређени људи пстали у фптељи, да би ппстала ваща власт. 
Заппслили сте пдбпрницу на сталнп раднп местп у вртићу, иакп су биле 4 
кандидаткиое. Ја знам щта је Министарствп тражилп кап услпв, јер сте се уплащили 
у слушају кад бисте заппслили Данку Ђпкпвић, да би вам палп стп тпна камеоа на 
главу. И некп пд ващих кпји седе у фптељи, не би седеп у фптељи.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Акп нисте задпвпљни пдгпвприма, мпжете их 
прекп мене дпбити и писменп тражити. У вези пдгпвпра на питаое кпје се пднпси 
на клизищте у Северпву, а кпје је ппставилп вище пдбпрника, задужујем заменика 
председника ппщтине Бранка Вукајлпвића да пдгпвпри. И да струшнп лице изађе на 
терен, укпликп није дп сада и да сашини извещтај.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 16 гласпва  ,, ЗА “ ,   0   гласпва  ,, ПРПТИВ  „ и         
уздржаних 11  пдбпрника  , пд присутних 27  пдбпрника , усвпјила Записник са 26. 
седнице Скупщтине ппщтине.  

 
Тачка 2. 

Назив: Извещтај п раду Туристишке прганизације регије Западна Србија за 2018. гпдину 

Известилац: Мирпслав Рађен, директпр Туристишке прганизације регије Западна Србија: Издвпјип 
бих прпјекат унапређеоа инфраструктуре, затим Пдмпр у регији Западна Србија. Ми 
смп у предвиђенпм рпку, 15. април, заврщили све. Изграђена су 4 пещашка мпста, кпји 
впде дп лпкалитета Впдена пећина. Тп је инвестиција вредна 835. 000 динара. И пве 
гпдине нам је пдпбрен прпјекат пд стране Министарства за унапређеое туристишке 
инфраструктуре и да ћемп у складу са предлпгпм лпкалне сампуправе и Библиптеке 
Ариље, извпдити радпве на лпкалитету Градина, где је прпцеоена вреднпст пкп 900. 
000 динара. Пснпвна делатнпст је маркетинг и прпмпција, наступи на сајмпвима. 
Најзапаженији Бепградски сајам, а имали смп запажене прпмпције у Трсту и 
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Будимпещти. Реализпвали смп кампаоу на друщтвеним мрежама ,, Мпја Западна 
Србија“ у кпјпј је Ариље билп заступљенп. Крајем гпдине смп прганизпвали туристишку 
кпнференцију у хптелу Пмприка на Тари, а у тпку гпдине ћемп заврщити прпграм 
развпја туризма. Анализа туристишкпг прпмета- ппвећаое брпја туриста у Ариљу, иакп 
знамп да је пснпвица ниска, где је билп ппвећаоа брпја нпћеоа пкп 67 %. Финансијски 
извещтај је урађен у складу са бучетпм кпјим распплажемп. Саставни деп Извещтаја је п 
јавним набавкама.  

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрник Милан Никплић: Ариље у туризму Златибпрскпг пкруга ушествује са 2 %. Тп 
знаши да смп ми минпрни. Замплип бих људе из пве прганизације да ппмпгну нащим 
људима кпји се баве туризмпм да ураде неке ствари. Ппмиоу се радпви на Градини, ал 
тп не ради лпкална сампуправа, па се ппмиоу  пещашке стазе кпд Впдене пећине. 
Истакап бих Виспшку баоу, претхпдна власт је уредила прилаз. Некп је направип базене, 
није ту лпкална сампуправа нищта ппмпгла. Нека суседна ппщтина, кпја је впдиља у 
туризму, направила је мпст на Катущници. Шта је лпкална сампуправа Ариље урадила? 
Гпвпре ли пни са Чајетинпм? Збпг шега се не ангажујете  да направите неки мпст на 
Рзаву? Зна ли се кп газдује Виспшкпм баопм? Да се пдржава, шисти кад некп дпђе, мпже 
и без зараде, да се некп нађе за тп.  
 
Пдбпрник Владе Исаилпвић: Пвај извещтај је дпбар пп мени, с пбзирпм да шпвек ради 
сам, има визију и за нащ регипн. У тпку 2018. гпдине ТП Ариље је имала два наступа, 
један у Бепграду, а један у Трсту. Тп у Бепграду је била максимална и агресивна 
кампаоа Млинаревпг сна. Пдједнпм се имап дупли брпј нпћеоа. Млинарев сан 
тренутнп не ради и пшекујем да видим щта ће да се деси у пвпј приши. Кажете да дпста 
нпвца дајете за праћеое медијске присутнпсти. Ппследоих месец дана је смаоен брпј 
ппсета туриста Србији. Збпг шега? Збпг једне глуппсти кпју некп прави, кпристећи две 
реши, једну реш  фащизам, другу хулигани. Испред Групе грађана смп предлпжили једну 
марщуту, на кпјпј треба да радимп и туру, а тп је пд Виспшке баое, прекп Брекпва, 
Впдене пећине, Градине, цркве у Брекпву, манастира у Клисури, пднпснп пвај деп у 
Ариљу. ИЗДВПЈЕНП МИШЉЕОЕ - мплим председника СП да ту дпђе, да нас кап 
пдбпрнике пбавести, да се прганизује један аутпбус, да видимп щта је ту урађенп. 
Крећемп тпм једнпм турпм пд неких 70 км, нек тп буде Скупщтина, да щиримп једну 
дпбру пришу. Кад вам некп дпђе у гпсте, где ћете да га впдите на рушак? Имате рестпран 
Рибар Симпвић, Слпбпду и кпд Рајевића. И пнда идемп у Ппжегу, негде пкплп. Пп 
незванишним инфпрмацијама, људи из Иваоице се јављају да пткупе Млинарев сан. 
Имамп и ми мпгућнпсти за вещташке стене, за zip line, за Динп парк. Али, треба нам 
малп ппдрщке и прганизације рада. Ту смп ми пдбпрници да ппгурамп малп ту пришу.  
 
Пдбпрник Зпран Мићпвић: Туризам представља битну грану привреде за свакп местп. 
Имамп срећу да нам је Златибпр близу. Дугујем захвалницу свим људима кпји су нам 
ппмпгли за пут када се радип у Виспшкпј баои и тада је била идеја да тп буде нпва 
туристишка дестинација са прганизпваним турама. Тп би била права ствар да се заустави 
сунпврат са станпвнищтвпм на теритприји наще ппщтине. Нарпд маспвнп празни пву 
државу. У 70 ппщтина има вище пензипнера негп заппслених. Тај тренд је драматишан. 
П тпме треба да брине лпкална сампуправа, да смаои тај тренд. Шта смп гпд 
предлпжили, дпживелп се кап увреда и напрптив, кпнтра се радилп. Ајде нещтп 
урадите, тплики бучет сте имали. Пву ппщтину треба да впде и пплитикпм да се баве 
пзбиљни, цивилизпвани, ситуирани људи кпји треба да раде јавнп, а не за свпј интерес. 
Немпјте пстављати дугпве другпј генерацији и нпвпм сазиву. Пвде сте се жалили на 
неку Пдлуку щтп мпра да плати ппщтина. Неће платити никп други, платиће грађани 
Ариља. Пбратите се Министарству, ппднесите захтеве, пгрпмне нпвце дају за туризам и 
развпј. Самп 172. 000. 000 евра је дпщлп за санацију впдптпкпва пд Еврппске уније. 
Заслужили смп кап град да нещтп дпбијемп.  



 6 

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 18 гласпва  ,, ЗА “ ,   0   гласпва  ,, ПРПТИВ  „ и         
уздржаних 6 пдбпрника  , пд присутна 24  пдбпрника , усвпјила Извещтај п раду 
Туристишке прганизације регије Западна Србија за 2018. гпдину. 

 
Тачка 3. 

Назив: Предлпг Пдлуке п усвајаоу Плана детаљне регулације за улицу Вука Карачића у 
Вранама, ппщтина Ариље 

Известилац: Марија Цветић, нашелник Пдељеоа за урбанизам, изградоу и инспекцијске 
ппслпве: Плански пснпв за израду пвпг Плана је План генералне регулације, кпји је 
прпписап ту пбавезу дпнпщеоа Плана детаљне регулације. Пдлука је дпнета на 11. 
седници СП Ариље, пдржанпј 30. 8. 2017. гпдине. Пбрађиваш Плана је изабран 
путем јавне набавке, а тп је Инфпплан Аранђелпвац, кап щтп је бип и за мпст 
изабран, кпји смп усвпјили. Рани јавни увид је пдржан пд 17. маја дп 31. маја 2018. 
гпдине и тада примедби није билп. 1.3. 2019. гпдине пбављена је струшна кпнтрпла 
Нацрта Плана детаљне регулације за улицу Вука Карачића пд стране Кпмисије за 
планпве. Јавни увид је прганизпван у закпнскп прпписанпј фпрми и трајап је 30 
дана, пд 26.3. закљушнп са 24.4.2019. гпдине. Нацрт је бип кпмплетнп излпжен. 
Јавна презентација је била пбављена 10. 4. 2019. гпдине у сали СП Ариље и 
пристигле су 4 примедбе, кпје су из вище делпва. Примедбе су излпжене на јавнпј 
презентацији, а Кпмисија је дпнела на затвпренпј седници свпје ставпве и налпжила 
пбрађивашу, да у складу са оихпвим закљушцима измени План. Накпн тпга, План је 
упућен на Веће, где је упућен даље у закпнску скупщтинску прпцедуру.   
 
Предраг Симпнпвић, дипл. инжеоер грађевине, Инфпплан Аранђелпвац: План 
пбухвата 0,265 хектара, вепма је мали. Пбухвата искљушивп улицу Вука Карачића. 
План се налази у шетвртпј зпни, пд 8 зпна, кпје су дефинисане ПГР Ариље. У тпј зпни 
је претежнп станпваое пд 250 станпвника пп хектару, тп је виспка густина и средое 
станпваое пд 50 дп 90 станпвника пп хектару. Недалекп се ту налази грпбље. Пд 
нарушипца Плана смп дпбили прпјекат кпји смп имплементирали у План. Тај 
прпјекат је мпгуће радити паралелнп са Планпм  пп шлану 27. Закпна п планираоу и 
изградои. Пкп сапбраћајнице нисам имап никакве примедбе, све је урађенп пп 
прпписима. Сам прпјекат југпистпшнп, креће се стаципнажпм 00 и заврщава се са 
стаципнажпм 42530. Знаши негде пкп 425 метара је дуг прпјекат, а плански пбухват 
ппшиое нещтп иза те стаципнаже 00, на 075 метара, знаши укупна дужина планскпг 
пбухвата је негде пкп 375 метара. На истпшнпј страни је река Велики Рзав и траса 
улице се прпстире северпзапад-југпистпк. Усвпјен је пппрешни прпфил пд 6,5 
метара, знаши 5 метара кплпвпза и једнпстарни трптпар са северне стране, пднпснп 
северпистпшне стране щирине 1,5 метара. Имамп некпликп сапбраћајних веза са 
пкплним улицама. Најзнашајнија је улица Светпзара Маркпвића, кпја се впди у ПГР 
кап главна улица првпг реда. Не мпже се впдити кап градска магистрала, требале би 
јпј 4 траке. Имамп некпликп прикљушака, један је щирине 3 метра, није пбухваћен 
ПГР и ту се ради п једнпм приватнпм прплазу. Сама улица Југ Бпгданпва није 
пбухваћена ПГР. Те улице кпје се прикљушују улици Вука Карачића су сапбраћајнп 
ппвезане. Имамп и прикљушак за три парцеле, није пбухваћен ПГР. Планпм је 
предвиђенп да се раздвпје кищна и фекална канализација.  

Ушесници у 
расправи: 

 Пдбпрник Зпран Мићпвић: Врлп ппхвалнп. Да щтп пре се крене са радпм. За 
ппхвалу је прпјектанту щтп је раздвпјип фекалну пд кищне канализације. Према 
ппглављу 12 и приступу 33 ћемп мпрати да урадимп системе за прешищћаваое 
птпадних впда. Пвп треба ппдржати, треба да се уради. Пвп је билп руглп, гпдинама 
је трајалп. Али, дпбра впља, ппвереое грађана свакакп требају. Честитам на пвпме и 
ппдржавам.  
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Пдбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Тежоа је дугпгпдищоа за пвим, задоа два 
сазива, кпликп грађани МЗ Вране пптенцирају и траже да се заврщи пва улица Вука 
Карачића. Битнп је да је ушиоен ппмак щтп се тише те улице. Асфалт је прскап скрпз. 
Предлагап сам да се ппзпву пви људи щтп живе ту, на састанак, да ппразгпварају. 
Пшекујем да сви ппдржимп пвакав акт, кпји је требап бити дпнесен далекп раније. 
Грађани кпји живе на пбпдима пве улице су идеја впдиља за увпђеое меснпг 
сампдппринпса у МЗ Вране. МЗ Вране је пдвајала 3 % за месни сампдппринпс. Једна 
на листи припритета је била пва улица, да се уради и да се заврщи. Тај 
сампдппринпс је 4 гпдине издвајан, а дп данас нищта није урађенп, а та улица је у 
таквпм стаоу каквпм јесте. Предлажем да пвп ппдржимп. Пратићу и тражићу 
резултате рада.  
 
Пдбпрник Владе Исаилпвић: Пбрађиваш је спакпвап пвп, ппщтујући закпнске 
нпрме. Ширина једнпг дела пд 3 метра, дпбра је и за ватрпгасна впзила, смећаре, 
некп ће дптерати дрва и псталп. Приликпм изградое, да впдпвпд, канализација, 
интернет и псталп буде напакпванп у смислу струке, да сутра мпже да се щири. 
Самп да се иде напред, наравнп да ћемп да ппдржимп.  
 
Пдбпрник Милан Никплић: 2015. гпдина је била предизбпрна, кап щтп је и пва 
2019. гпдина. Пва улица Вука Карачића је била актуелна. Ппшеткпм 2015. гпдине 
дпнета је Пдлука п задуживаоу и ту је бип 21. 000. 000 динара предвиђених за пву 
улицу. Бип је тендер, изабран извпђаш, ппшели радпви, дати рпкпви, дпђе дп 
прпмене власти и стицајем пкплнпсти бивам председник ппщтине. Реализација 
задужеоа је пдрађена, међутим, када се дпщлп на терен, не мпже да се ради. 
Прпблем је бип са људима, а тада није имап пвај плански дпкумент. Разгпвприма са 
грађанима МЗ Вране се нищта није ппстиглп и није мпгла да се уради улица. Пд тих 
21. 000. 000 динара је 17. 000. 000 динара утрпщенп за улицу Жртава фащизма. И 
ппсле када је нека нпва власт дпщла, хвалила се да је урадила пву улицу. Да ли је за 
пву улицу у Вранама дп реализације мпглп брже да дпђе?   
 
Пдбпрник Звпнкп Петрпвић: Ппхвале за Пдељеое урбанизма. Какп стпјимп 
финансијски везанп за радпве у улици Вука Карачића? Кпликп нпвца треба, кпликп 
има, акп нема дпвпљнп, где ће се наћи? 
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: Ппщтп нигде не пище да су пптребна средства за 
пву улицу, ја сматрам да их имате. Јер, акп сте изащли са пвим, а немате нпвца, па 
тп је пнда брука невиђена. Пвамп сте приказали за щта се задужујете, знаши да за 
пвп имате нпвац. Ми ппдржавамп.  
 
Заменик председника ппщтине Бранкп Вукајлпвић: Ми смп пвде усвпјили бучет и 
знамп да ппсебним прпгрампм пве гпдине су планирана средства за изградоу 
улице Вука Карачића, кпја су из задужеоа сашувана дп пве гпдине, 4. 700. 000 
динара пд меснпг сампдппринпса из МЗ Вране. Тп стпји у бучету кап ппсебан 
прпјекат, нпвац је ту, самп треба да се стекну услпви за ппшетак радпва. Када 
изгласамп, направићемп анекс угпвпра са ппжещким ,,Путевима“ и пни ће ппшети да 
раде, већ су неке припреме урађене, измещтени су каблпви.  
 
Пдбпрник Благпје Радељић: Иритиралп ме ппмиоаое бахатпсти пве власти. 
Сведпци смп бащ на тпј улици Вука Карачића,  бахатпсти, непланске градое, 
невпђеоа рашуна п средствима, п дпгпвприма, угпвприма. Пример је канализација 
щтп је ЈП Рзав билп дужнп да пдради, щтп је ЈП Рзав и урадип, али щтп је урађенп, 
не ваља. Затп имамп Чуђевац, прптесте људи да излази канализација, защтп? Затп 
щтп није урађенп какп треба. Ппмиоалп се са ЈП Рзав пдвпђеое птпадних впда и 
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неки кплектпри. Неки су плакп дали пристанак да се да упптребна дпзвпла, да се 
пусти у рад тај систем. Неппщтпваоа угпвпра је билп, уређеоа пбала. Један пд 
услпва је била и фабрика за прешищћаваое впде, тп су пгрпмна средства, тп Ариље 
никада не мпже самп направити.  
 
Пдбпрник Драгпљуб Ђунисијевић: Свакп неаргументпванп ппмиоаое фабрике 
впде и кплектпра, без таксативнп наведених угпвпра и оених пдредби, замплип бих 
пдбпрника Радељића да не излази у јавнпст са неким паущалним навпдима. Све 
щтп се тише ЈП Рзав и уређеоа пбала у тпм делу је исппщтпванп и цевпвпда и 
дпвпђеоа система впде дп црпне станице пвде. А све щтп сматрате да није 
исппщтпванп, а имате пдредбу у угпвпру, пбратите се и видећемп щта мпже да се 
уради.  
 
Пдбпрник Благпје Радељић: Где сам рекап да је направљен угпвпр са ЈП Рзав? Били 
су прегпвпри да се ради и некп је плакп прихватип да све ппшне да се ради, без 
реализације пних разгпвпра кпји су впђени у сампм старту, када је билп прегпвпра 
да нам узму Рзав и да Ариље да Рзав. Јел бип угпвпр за канализацију у Вранама, јел 
урађенп какп треба? Ту је бип угпвпр, а угпвпр п прављеоу фабрике за прераду впда 
није прављен, али су били дпгпвпри. Билп је тпга да ЈП Рзав ту ппмпгне, крајем 
псамдесетих гпдина билп приша п тпме. А за канализацију јесте, са пбе стране Рзава 
да се дпведе дпле у саставке, тп је требалп са ЈП Рзав да се реализује и ЈП Рзав је 
дап нпвац, али кп је впдип радпве и псталп и какп је урађенп, пнакп накараднп, бащ 
у улици Вука Карачића. Канализација иде у Чуђевац, излива се исппд Градске 
плаже. Истп и за пстрвп какп је урађенп и каскаде, све је тп ЈП Рзав дап нпвац. Али, 
щта је урађенп са тим, п тпме сам ја пришап.  
 
Пдбпрник Витпмир Арспвић: Штп се тише усвајаоа ПДР гласаћу за, мислим да је 
пвп дпбрп, самп нисам дпбрп разумеп да ли се састављају атмпсферска и фекална 
канализација. У свакпм слушају мпра, пп Закпну, бити пдвпјенп. Штп се тише 
Чуђевца, пн је рађен деведесетих гпдина шини ми се и тп је изазвалп прпблеме, 
састављаое атмпсферске и фекалне канализације. Није лпще урађен, али нема 
каскаду за заустављаое щљунка. Чуђевац је напунип щљунак. Нема прпписну 
улазну грађевину. Прешисташи су будућнпст и нещтп щтп ће Еврппа тражити. Ми тп 
не мпжемп сами, мпраће са кредитпм. Тп ће бити приступни фпндпви за те 
прешисташе. Какп се рещава пдвпдоаваое впде са улице, пна ће да пде у сппредне 
улице? Ппщтп нема ивишоак, нема нищта и биће нерещенп питаое, дпк се те 
сппредне улице не реще.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Записник из 2006. гпдине или 2007. гпдине, у 
кпме  пище  да је направљена Кпмисија пд стране ппщтине, у кпјпј је бип Милијан 
Недељкпвић, Славпљуб Бпгићевић и други. Пни су направили записник, у кпјем 
јаснп стпји кпје ствари ЈП Рзав није исппщтпвап из угпвпра, а тп је уређеое кприта 
реке Рзав и другп. Пп заврщенпм записнику, није се тп урадилп, стпји да има неких 
ствари кпје нису пдрађене. Прешисташи птпадних впда - имали смп представника у 
Слпвенији прпщле седмице, кпји је бип на састанку из неких фпндпва Еврппске 
уније, где је нащ урбанизам и ЈКП Зелен већ пдрадилп и далп кпте везанп за 4 
пдвпда у реку Мправицу и Рзав и ради се на тпм прпјекту. Реалнп п тпме 
размищљати и да се пве гпдине уради прпјекат, а да се неке друге гпдине, мнпгп 
кпщта инаше, искпристимп та средства кпја дају еврппски фпндпви кпји изнпсе 80 %. 
Тп је једини нашин какп би мпгли тп да урадимп.  
 
Пдбпрник Милан Никплић: Деведесетих гпдина је Ариље билп ппд рестрикцијама, 
није ималп впде. Сви су у Ариљу једва шекали да се пусти систем Рзав. И сад ви 



 9 

тражите щтп је некад некп дпзвплип да се пусти систем Рзав. Ја сам тражип да се 
фпрмира Кпмисија испред лпкалне сампуправе са људима из ЈП Рзав, да сагледају и 
виде кпје су оихпве пбавезе.  
 
Предраг Симпнпвић, дипл. инжеоер грађевине, Инфпплан Аранђелпвац: Да ли је 
планиранп да буду пдвпјене фекална и кищна канализација? Тп је унетп у План, 
неппхпднп је пдвпјити их, такп да фекална буде на једнпм крају улице, кищна у 
средини, а впдпвпд на другпј страни. Впдпвпд је сада пд азбестних цеви фи 110, тп 
је бпљка и Ариља и гптпвп свих нащих градпва. Планирана је цев пплиетиленска, 
дпзвпљена закпнпм и није щтетна за здравље прешника фи 110. Укпликп нема 
кищне канализације у бпшним улицама, да ли ппстпји ппаснпст да впда са главне 
улице пређе у бпшне улице? Имамп два слушаја, акп је бпшна улица изнад, пнда 
наравнп да нема. А акп је исппд, тада би впда скренула у суседну улицу, тада се 
ппстављају шещће сливници на главнпј улици и на пвпм делу сппредне улице и пни 
су прикљушени на кплектпр главне улице. Сливници су пд 70 м2 дп 250 м2, у 
зависнпсти пд услпва и сапбраћајница. Већим брпјем сливника се купи та впда и 
пдвпди ка кплектпру.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 28 гласпва  „  ЗА  “, 0 гласпва „ ПРПТИВ “ и   
уздржаних 0 пдбпрника ,  пд  присутних  28   пдбпрника ,  усвпјила Предлпг 
Пдлуке п усвајаоу Плана детаљне регулације за улицу Вука Карачића у Вранама, 
ппщтина Ариље.  

Пдбпрник Зпран Тпдпрпвић је стигап на седницу СП. 
 
 
Тачка 4.  

Назив: Предлпг Пдлуке п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Ариље за 2018. гпдину 
 
Извещтај п реализацији Пдлука између две седнице Скупщтине ппщтине Ариље  

Известилац: Слава Ћирјакпвић, нашелник Пдељеоа за привреду и финансије: Бучет ппщтине 
Ариље за 2018. гпдине дпнет је 20. децембра 2017. гпдине и пбјављен у Службенпм 
гласнику ппщтине Ариље брпј 24/17. Пвпм Пдлукпм, укупан бучет ппщтине Ариље 
планиран је на изнпс пд 552. 574. 000 динара бучетских средстава и 5. 660. 000 
динара кпје дпдатнп пстваре бучетски кприсници, щтп укупнп изнпси 558. 234. 000 
динара. У Пдлуци п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Ариље за 2018. гпдину, 
садржани су укупнп пстварени прихпди рашуна изврщеоа бучета и сппствени 
прихпди индиректних бучетских кприсника: Предщкплска устанпва ,,Ариље“ и 
Устанпва за библиптешкп-инфпрмаципну делатнпст и културни туризам ,,Библиптека 
Ариље“. Пстварени укупни прихпди са пренетим средствима изнпсе 507. 726. 334, 
48 динара или прпцентуалнп 87, 73 %. Текући прихпди изнпсе 490. 578. 918, 25 
динара  или прпцентуалнп 89, 58 %. Укупни расхпди су изврщени у изнпсу пд 504. 
165. 182, 83 динара, пд шега из бучета 501. 510. 292, 57 динара и 2. 654. 890, 26 
динара из псталих извпра бучетских кприсника. Бучетски расхпди су изврщени у 
границама пстварених бучетских прихпда. Имате прпграмски деп, кап и извещтај 
независнпг ревизпра п заврщнпм рашуну за 2018. гпдину. 
 
 Милпщ Недељкпвић, председник ппщтине: Трибине - људи из Сппртскпг савеза су 
питали треба ли нам нещтп у Ариљу. Никакве прпјекте нисмп имали спремљене. 
Треба нам 5. 000. 000 динара или 6. 000. 000 динара, а касније, некп је  дпнеп нацрт, 
кпји није бип прпјекат. Ту је наведенп 5, 5 тпна гвпжђа. Пп тпм прпјекту нису мпгли 
да се изведу радпви. Видели смп да далекп вище треба да се уради тих бетпнских 
радпва, пднпснп да треба 55 тпна гвпжђа. Пни нису хтели да прихвате та разлика да 
се плати. Ппнпвп смп упутили један захтев Министарству, ппнпвп смп кпнкурисали и 
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та средства ће нам бити пдпбрена, умаоена за пнп щтп је уплаћенп, щтп је уплатила 
ппщтина, тп је негде пкп 19. 000. 000 динара. Пбећали су нам у следећпј гпдини 
средства за тп. Ми се бпримп да се у пвпј гпдини тп заврщи. Пдпбриће  нам та 
средства сигурнп, у тп сам убеђен. Кренули смп у ту пришу из најбпљих намера. 
Платили смп 10. 000. 000 динара из претхпдних гпдина кап дуг за извпђеое радпва 
на путевима. Ушещће грађана није билп дпвпљнп, људи нису плаћали, била је криза 
и сами знате.  Мпгли смп да тужимп те грађане, али нисмп. Имали смп ванредну 
ситуацију, пдвпјили смп пкп 5. 000. 000 динара за те намене. Већ 3. 500. 000 динара 
смп пптрпщили. Сада када је ппнпвп била прпглащена ванредна ситуација збпг 
ппплава, ми смп имали самп 1. 500. 000 динара. Имамп прекп 270 км пщтећених 
путева некатегприсаних и пкп 20 ппщтинских путева првпг реда. Требалп је тп све 
санирати. Дпбићемп нека средства пд државе, видећемп кпја. Струја је ппскупела, 
ту смп имали велике трпщкпве, кап и трпщкпве за превпз ђака и прпсветних 
радника.Ищлп се на задужеое. Средства за изградоу путева нисмп имали. 25. 000. 
000 динара ће се пдвпјити за изградоу путева, а 35. 000. 000 динара ће бити за 
расвету. Пкп уређеоа пптпка - у ппнедељак имамп ппзив из Министарства, пд 
СРБИЈАВПДА, директпр Пузпвић нас је ппзвап да видимп кпји јпщ пптпци треба да 
се ураде. Имамп Чуђевац, 3 пптпка у Мирпсаљцима. Пшекујем да ћемп дпбити 
средства и за тп. Прпјекти енергетске ефикаснпсти - привелп се крају, деп средстава 
је птищап и за тп. За месец дана мислим да ће нам та средства бити пдпбрена. Тп је 
између 300. 000. 000 и 500. 000. 000 динара, вреднпст прпјекта, кпји пбухвата 
Пснпвну щкплу, Средоу щкплу и Дпм здравља. Ту нам је и тпплана. Имамп 
технплпщки парк, кпји нам је пдпбрен, ту је 56. 000. 000 динара. Ту је Ненад 
Ппппвић кпји је пдпбрип, затим председник СП Драгища Терзић. Штп се тише насипа 
- дпзвпљенп је вађеое щљунка на ппјединим делпвима. Упутили смп захтев, тп је на 
Мправици, ту су велике кплишине. Пдпбрили су нам да вадимп щљунак, али да га 
кпристимп за некатегприсане путеве. Имамп бесплатнп из Сврашкпва, али прпблем 
је щтп немамп лпкације за щљунак. Инфпрмација пкп щтете - службе су излазиле на 
терен. Видела се щтета пкп малина, усева, направљене су неке прпцене, видећемп, 
пшекујем да ћемп ту дпбити нека средства. Пкп клизищта - ппсебнп се ппднпсе 
захтеви, лпцирали смп кпја су тп клизищта. Ту мпрају да се раде прпјекти, предали 
смп папире у Министарствп и пни ће нам рећи щта мпже да се уради пп тпм питаоу. 
Штп се тише прешищћаваоа птпадних впда, имамп некпликп фпндпва кпји су нам 
ппнуђени да се ради, јер једна ппщтина не мпже сама тп да ради. Имамп ту Ариље, 
Ппжегу, Лушане, Чашак и ради се на тпме. У пвпј гпдини ће бити дпвпљнп да се 
уради прпјекат, средства ћемп дпбити, надам се. Уређеое Градске плаже - 
дпбићемп пд фабрике впде Рзав камен, да се слпжи и направе плаже. Бпкс меш - 
хтели смп да изађемп Сппртскпм савезу у сусрет. Имали су првп мпју ппдрщку и акп 
је некп крив, псудите мене. Ппщтина пкп тпга није ушествпвала финансијски, није је 
кпщталп нищта.  

Ушесници у 
расправи: 

 Пдбпрник Звпнкп Петрпвић - пп Ппслпвнику: Ппвређен је шл. 3 Ппслпвника, кпји 
каже: У СП у службенпј упптреби је српски језик и ћирилишнп писмп. На латинишнпм 
писму дпстављен је Извещтај  независнпг ревизпра.  
Гласаое: за 8, прптив 17, уздржана 3 пдбпрника.  
 
Пдбпрник Зпран Мићпвић: Не сумоам да је пвп дпбар извещтај и да се пвп мпже 
усвпјити. Службеници у ппщтини да не трпе притисак ппщтинскпг рукпвпдства. Тп је 
пнда права власт. Службеници да слущају пдбпрнике, да прате закпн, не слущајте 
рукпвпдствп, акп није у праву.  
 
Пдбпрник Милан Никплић: Извещтај независнпг ревизпра неке ствари кпнстатује, 
щтп је и 2016. гпдине кпнстатпвала и државна ревизпрска  институција. Ревизпрска 
кућа даје свпје мищљеое и са резервпм. Јпщ увек није у пптпунпсти дефинисана 
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импвина лпкалне сампуправе. Тражип сам да лпкална сампуправа има интернпг 
ревизпра, именпванпг, индиректне и директне кприснике, међутим, ви тп нисте 
слущали, а тп је рекла и државна ревизија, самп сте у систематизацији предвидели 
раднп местп. Ви сматрате да је тп неки ппмак, а збпг шега га немате,када вам закпн 
такп каже? Ппзивате се на Закпн п бучету, а не ппщтујете га. Кажете да тп кпщта. 
Јесте, кпщта. Ппстпји и мпгућнпст да један ревизпр буде за две ппщтине. Ви тп 
нећете, а щтп, не знам. Неће вам забранити да примите тп лице, тп закпн диктира, 
распищете кпнкурс и примите лице. И тп щта сте урадили са сппртским трибинама? 
Тп је нашин какп се трпщи нпвац. И пдредити кривца и пдгпвпрнп лице кпје је тп 
дпзвплилп. Да се кпнстатује шиоенишнп стаое и утврди пдгпвпрнпст.  
 
Пдбпрница Љиљана Стамбплић: Прихпди ппщтине укупнп изнпсе 507. 726. 000 
динара, пд тпга је највище пстваренп у ппрезима,  па је ппрез пд 297. 731. 000 
динара,  ппрез на зараде  је 152. 853. 000 динара. Тп је пвпј ппщтини највећи прихпд 
и треба се бприти свакп да се заппсли где гпд мпже. Ппрез на дпбра и услуге 14. 
280. 000 динара и кпмуналне услуге 12. 296. 000 динара. Дпнације и трансфери 141. 
894. 000 динара, пд шега су наменски трансфери 131. 978 динара. Други прихпди су 
58. 815. 000 динара. Акп саберемп ппрез, трансфере и друге прихпде, дпбијамп 
прихпде пд 490. 578. 000 динара и 4. 568. 000 динара имамп пстале прихпде. Укупни 
прихпди су 495. 146. 000 динара, а пренета неутрпщена средства из претхпдне  
гпдине  су 12. 580. 000 динара. Укупан прихпд је 507. 726. 000 динара. Када 
пдузмемп прихпде и расхпде, дпбили смп бучетски суфицит пд 4. 733. 000 динара, у 
пднпсу на прихпде и расхпде. Платили смп кредит кпји је јпщ увек у тпку, затп је 
смаоенп тамп 11. 499. 000 динара. Расхпди - птищли су на СП 10. 724. 000 динара, 
председник 6. 348. 000 динара, правпбранилац 1. 746. 000 динара, Ппщтинска 
управа 34. 344. 000 динара, защтита живптне средине 6. 755. 000 динара, сапбраћај 
104. 214. 000 динара или неизврщенп је пвде 27. 099. 000 динара, знаши сапбраћај 
нам је укупнп 131. 234. 000 динара. Пснпвнп пбразпваое 50. 307. 000 динара, 
средое пбразпваое 9. 134. 000 динара, спцијалнп и защтита 32. 000. 000 динара, 
лпкална сампуправа 136. 000. 000 динара , месне заједнице 10. 097. 000 динара, 
Предщкплска устанпва 91. 000. 000 динара и укупни расхпди су 504. 165. 000 
динара. Прихпди у пднпсу на расхпде су 3. 561. 000 динара. Нетп финансираое је 1. 
172. 000 динара, щтп даје бучетски суфицит  пд 4. 733. 000 динара. Сваки расхпд је 
усвпјен, ал дпбили су сви и щкплствп и здравствп и пплиција и Библиптека и сппрт и 
ппљппривреда.  
 
Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Да ли је пвп мищљеое са резервпм истп билп 
пкп уписа финансијске импвине? И да је иста приша била прпщле гпдине п 
заврщнпм рашуну. Да ли ми две гпдине вушемп исту ствар? Шта знаши ппщтина није 
уписала ушещће у капиталу јавнпг кпмуналнпг предузећа? Кпји је крајои рпк да се 
регулищу импвинскпправни пднпси на неппкретнпсти кпје впди ппщтина?  
 
Пдбпрница Ивана Бркић: Највећим делпм бучет ппщтине Ариље се пуни пд ппреза 
на зараде. Тп свакпг месеца дате пд свпје плате, пбрашунава вам се, пн се враћа 
лпкалнпј сампуправи, да би пна ващ живпт шинила бпљим, прганизпваним и 
услпвним. Пище да је пстваренп 93 % пд планираних 100 % на зараде, није тп ваљда 
самп  щтп је птищлп бар хиљаду људи прпщле, претпрпщле гпдине? Какп је тп 
мпгуће, кад су прпщле гпдине зараде ппрасле? Маое нас пвде живи. Кпд ппреза на 
земљищте, щта знаши пвај минус 93. 000 динара, пище средства из бучета? Има 
маое прихпда пд ппреза на сампсталне делатнпсти. Направили сте климу у кпјпј се 
привреда и предузетнищтвп гасе. Ппрез на импвину је наплаћена са 25 % маое негп 
щтп је планиранп. Накнада за прпмену намене пбрадивпг ппљппривреднпг 
земљищта - пстварили смп прихпде пд 50 %. Пвде има 50. 000 динара планираних 
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за трпщкпве паркираоа камипна, великих теретних впзила, защтп ту нищта није 
пстваренп? Интересује ме ппзиција нпвшане казне и пенали према рещеоима 
судпва, изнпсе скпрп 4. 000. 000 динара, защтп су такп виспки? Када ће пдбпрници 
дпбити извещтаје п реализацији прпграма удружеоа грађана  кпји се финансирају 
бучетпм ппщтине Ариље и кпји изнпсе 3. 000. 000 динара за прпщлу гпдину, да 
видимп щта је урађенп и кп је кпликп дпбип средстава? 
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: Штп се тише извещтаја финансијске службе, немам 
никаквих замерки. Штп се тише сущтине тпг бучета, Ариље је данас мртав град. 
Некпг развпја у тпме не мпжете да видите, јер млади људи и даље имају тенденцију 
да пдавде иду. Тужнп је щтп п Ариљу нема кп да размищља. Пппзиција не мпже да 
пствари неке свпје предлпге, тп је туга пвпг малпг места, а ппзиција сувище мисли п 
себи, п свпјим пријатељима, п свпјпј деци, такп да за туђу децу у Ариљу места нема.  
 
Пдбпрник Звпнкп Петрпвић - пп Ппслпвнику: Чл. 104 Ппслпвника - на ппшетку пве 
ташке сам рекламирап ппвреду Ппслпвника, а сада рекламирам ппвреду шл. 104 
Ппслпвника, јер нисам дпбип пдгпвпр. Председник СП је дужан да, накпн ппвреде 
Ппслпвника да пбјащоеое. Акп и ппсле пбјащоеоа, пдбпрник пстане при тпме да 
је Ппслпвник ппвређен, председник СП ппзива СП да се, без расправе, п тпме 
изјасни.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Тражили сте да се изјасни СП збпг тпга щтп је 
извещтај ревизпра дпстављен на латинишнпм писму. Ми не мпжемп да захтевамп 
пд ревизпра да нам дпстави дпкумент на ћирилишнпм писму. Ми испред лпкалне 
сампуправе не радимп дпкумента на латинишнпм писму, самп на ћирилишнпм 
писму, држимп се Ппслпвника.  
 
Председник СП је изрекап пппмену пдбпрници Ирени Мијаилпвић. Пбразлпжип је 
да је питап кпји шлан Ппслпвника је ппвређен, да би управп пратип п шему пдбпрник 
Звпнкп излаже.Пппменуп да се не дпбацује из клупе.  Председник СП је изрекап 
другп уппзпреое пдбпрници Ирени Мијаилпвић.  
 
Пдбпрник Звпнкп Петрпвић - пп Ппслпвнику: Чл. 10 Ппслпвника - пдбпрници СП 
Ариље  су се заклели да ће се придржавати Устава, Закпна РС и Статута ппщтине 
Ариље. Скупщтинска служба је дужна да врати сваки акт кпји је на латиници. Устав 
РС каже да је ћирилишнп писмп службенп у упптреби у РС.  
 
Слава Ћирјакпвић, нашелник Пдељеоа за привреду и финансије: Замерка и 
прпщле гпдине и пве гпдине била је екстерна ревизија, да интерни ревизпр јесте 
систематизпван, а да није пппуоенп раднп местп. Ппрез на земљищте - уплатни 
рашун у минусу, 711147 уплатни рашун, пд 1. 1. 2014. гпдине, када се прпменип 
Закпн п ппрезима на импвину, укинут је пвај уплатни рашун. Сав ппрез на импвину и 
неппкретнпсти у смислу пбјеката и земљищта ппљппривреднпг, щумскпг и 
грађевинскпг је уплатни рашун 713121, пстаје пвај рашун, такп да су тп неке запстале 
уплате. Акп се ппјави захтев пбвезника да је на тпм уплатнпм рашуну у претплати, 
дпнпси се рещеое п прекоижаваоу, пднпснп п ппвраћају средстава кпје пдрађује 
служба за трезпр. 50. 000 динара- трпщкпви паркираоа, тп нису трпщкпви 
паркираоа, тп је заузеће јавне ппврщине грађевинским материјалпм. Није билп 
наплате пп пвпм пснпву. 50. 000 динара је билп планиранп. 483 -Нпвшане казне - 
исплата средстава пп судским пресудама. Упис капитала у јавна предузећа- није 
истп, у нащим ппслпвним коигама није билп уведенп ушещће ппщтине у капиталу 
предузећа где смп ми 100 % псниваши или делпм псниваши. Пве гпдине је у 2018. 
гпдини укоижен капитал где је ушещће ппщтине Ариље. Псталп је самп да се 
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евидентира ушещће у капиталу кпд ЈКП Зелен. А кпд ЈП Рзав и ЈКП Дубпкп су 
евидентирана ушещћа ппщтине  у капиталу.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 18  гласпва „ ЗА “, 1  гласпм „ ПРПТИВ “ и           
уздржаних 10   пдбпрника ,  пд   присутних  29   пдбпрника ,  усвпјила  Предлпг 
Пдлуке п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Ариље за 2018. гпдину.  

 
Тачка 5. 

Назив: Предлпг Пдлуке п задуживаоу ппщтине Ариље  за финансираое и 
рефинансираое капиталних инвестиципних расхпда 

Известилац: Љиљана Димитријевић, аналитишар бучета, Пдељеое за привреду и финансије: 
Ппщтина Ариље се задужује дугпрпшнп, за рефинансираое и финансираое 
капиталних инвестиципних расхпда на изнпс пд 60. 000. 000 динара и тп: за 
финансираое радпва на рекпнструкцији путева и улица на теритприји ппщтине 
Ариље на изнпс пд 25. 000. 000 динара и за замену јавне расвете - замену живиних и 
натријумпвих сијалица лед светиљкама, на изнпс пд 35. 000. 000 динара. Урађена је 
Пдлука у складу са Закпнпм п јавнпм дугу. Сагласнпст смп дпбили. Ппщтинскп веће 
дефинище услпве ппд кпјима се расписује јавна набавка. Рпк на 5 гпдина, грејс 
перипд на 6 месеци, ппвлашеое средстава пп исппстављеним ситуацијама - тп је све 
бип предлпг службе, Веће усвпјилп. За спрпвпђеое пве Пдлуке и дефинисаое 
кпнкретних услпва задуживаоа и ппступка јавне набавке, у складу са Закпнским 
прпписима, задужује се Ппщтинскп веће. 

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрник Милан Никплић: Пвп је предизбпрна гпдина. Дпбра идеја да купите 
гласпве грађана са оихпвим парама задуживаоем. И сад кажете да је тп у складу са 
Закпнпм. Шта су вама капиталне инвестиције? У прпграму за бучет је улица Вука 
Карачића. А сада су улица Милијана Недељкпвића 155 м, пут према Русу у 
Мирпсаљцима 160 м, Вране-Бпгићевићи  200м, Церпва према Мправици 280 м, 
улица Бпщка Бухе 320 м. Пвде има 16 улица на списку, тп су минпрне ствари кпје ви 
називате капиталним инвестицијама. Пп кпјим критеријумима сте их изабрали и 
задужујете нарпд тиме? Тражип сам да ми се дпстави реализација пбавеза за пут 
према Бранку Вукајлпвићу и у Бпгпјевићима. Нисам дпбип пптраживаоа ппщтине, 
самп ми је дпстављенп да је ппщтина измирила свпје пбавезе. А пнп щтп опј дугују, 
крије. Некп знаши треба да плати, а некп ће имати пут дп куће и тп да га не кпщта. Да 
ли пвде има неких рпдбинских, партијских веза? Задужујете се и за расвету. Приша 
се п тпме већ гпдинама, п некпм јавнп - приватнпм партнерству, а ви идете на 
задуживаое. Има неких 60 ппщтина кпје су пптписале угпвпре јавнп - приватнпг 
партнерства за јавну расвету, тп је на неких 12 гпдина.  А ви се задужујете? На 
пснпву шега мислите да је 35. 000. 000 динара дпвпљнп? Вама дати кредит и тп какп 
се ппнащате према нпвцу је сумоива рабпта.  
 
Пдбпрница Ивана Бркић: Кп је вама рекап да ће замена тих сијалица да кпщта 35. 
000. 000 динара? Да ли сте шули за Закпн п ефикаснпм кприщћеоу  енергије, 
Службени гласник бр. 25 из 2013. гпдине? Тим Закпнпм је предвиђенп да ппщтине 
имају енергетске меначере за питаоа енергетике, а тп важи за ппщтине кпје имају 
прекп 20. 000 станпвника. Какп је држава регулисала тп питаое, за ппщтине кпје 
имају маое пд 20. 000 станпвника? Кп врщи те предрашуне? Та идеја је пвде 
ппстпјала пд 2012. гпдине за расвету. Министарствп рударства и енергетике је 
расписалп јавни ппзив кпји је трајап дп 13. 6. 2019. гпдине и каже: ,,мпдернизација 
система јавнпг псветљеоа“. Пвај јавни ппзив је у висини 330. 000. 000 динара. 
Видим нисте се пријавили за грант, ал сте се пријавили за кредит кпји ће други да 
птплаћују. Пвп није први грант из енергетске ефикаснпсти кпји вам је прпмакап. 
Прпмаклп вам је јпщ 4 гранта. Кпликп за 2 месеца биће нам увећани рашуни за 
струју, за гас, за гпривп за 0, 15 пднпснп за  0, 015 динара, у зависнпсти пд врсте 
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гприва, а у питаоу је такса кпја ће ићи за пбнпвљиве  енергије и за ущтеду енергије. 
Тп је милипн евра месешнп за државу Србију за те ствари. Штп се тише улица, 
укинули смп Дирекцију кпја је радила прпјекте. Дајемп пп 20. 000. 000 динара за 
прпјекте, а кплики је бип бучет Дирекције, плате инжеоера грађевинских, 
архитеката?  
 
Заменик председника ппщтине Бранкп Вукајлпвић: У вези гранта - видели смп и 
треба прпшитати кпји су услпви да би некп мпгап да кпнкурище. Ми смп ппщтина 
кпја је сврстана у другу категприју.   
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: Зар пд 2012. гпдине дп данас није мпглп нещтп да 
се прпмени, па и категприја ппщтине? Пвп се дещава у предизбпрнпј гпдини. 
Сумоам какп би тај нпвац бип кприщћен. Пвакп написани путићи на списку улица 
делују кап буразерски пднпс ппслпваоа. Пвп има свпје кппрдинате у урбанизму. 
Мпја сумоа п трпщеоу нпвца се јпщ вище прпдубљује и пправдава ,,буразерски“ 
нашин рада и ппслпваоа.  
 
Заменик председника ппщтине Бранкп Вукајлпвић: Скупщтина Републике Србије 
пдлушује п категпризацији ппщтина и вепма је тещкп прпменити ту категприју. Сви 
ћемп се бприти да будемп у категприји кпја је ппвпљнија. Тај грант нисмп мпгли из 
тих разлпга да кпнкурищемп. Питап сам људе из канцеларије ЛЕР да кпнкурищемп, 
али нисмп имали услпве.  
 
Пдбпрник Владе Исаилпвић: Група грађана је 2016. гпдине узела  из Пупина 
аутпматика и дпнели пвде прпјекте за кпнтрплпре за ущтеду енергије. Дпнесмп 30. 
3. 2018. гпдине Пдлуку п реализацији прпјекта замене јавне расвете щтедљивим 
лед сијалицама, на 3 гпдине, 36 једнаких месешних рата. Пвде се ищлп брпј сијалица 
пута цена плус рад и пвде без прпјекта. Давали смп предлпге за кпнтрплпре кпје 
ради Пупин, да светиљке дп 11 сати увеше ради свака, пд 11 сати дп 12 сати да ради 
свака друга, пд 12 сати дп 4 сата ујутру свака трећа, пд 4 сата дп 5 сати ппнпвп да се 
враћа и ту је та ущтеда. Неке ппщтине су сукцесивнп радиле замену јавне расвете. 
Малп бпде пши да сада тп радимп, пред крај сазива и мандата. Пшекујем и да 
дпбијемп неку карту улица ппщтине Ариље, да видимп где ће да буду те улишице 
кпје се раде. Неке МЗ имају пп 3 или 4 улишице,а неке немају нищта. Ариље самп 
нема ниједну, има улицу Мајке Југпвића, а тп вам је у Ращкпвпј бари и Бпщка Бухе у 
Ппгледи.  А имамп Нущићеву ппред Рзава, људи дпле траже гпдинама, имамп 
успещне привреднике дпле, нема ни 150 м. Пп кпјим критеријумима је пдређенп 
пвп кпје се улице раде? Председници МЗ нису у ппвпљнпм пплпжају, неплаћају им 
се ни дневнице, сви их нападају у свпјпј МЗ. И на кпји нашин ће пва средства бити 
расппређена?  
 
Пдбпрник Зпран Мићпвић: Пвп треба да буде раципналнп са планпм и да на 
квалитетан нашин буду утрпщена средства. Пва ппщтинска зграда ппред, пут 
Церпва-Мирпсаљци, вртић, щкплска  кухиоа су ищле прекп задужеоа, далекп 
маоег пд пвпга, а ппет је билп великих критика пд стране владајућих кпји впде 
ппщтину. Не знам кп има ппвереое у пвп щтп ћете ви да радите. Пвп је мпј страх да 
је пвп дпбар ппсап. Пбе руке ћу дићи за задужеое, укпликп се пва средства 
упптребе за смаоеоа 16. 000. 000 динара кпја иду за расвету. Улице кпд Гаврилпвца 
према семафпру и Небпјще  Јеркпвића шекају на рекпнструкцију, а пвде их не видим 
у Плану.  
 
Пдбпрник Звпнкп Петрпвић: Председник ппщтине малппре реше да је пкп 10. 000. 
000 динара плаћенп за путеве у Бпгпјевићима и Дпбрашама. 3. 000. 000 динара су 



 15 

репрпграмирана средства Сппртскпг савеза, где некп гпдинама није плаћап нищта. 
Једнпм раднику из Сппртскпг савеза је плаћенп 600. 000 динара на име щтете пп 
судскпј пресуди. Имамп кућу кпд Ппщте кпја је плаћена 4. 000. 000 динара. 
Птпремнине радницима кпји су сппразумнп раскинули радни пднпс  - исплаћенп им 
је пкп 1. 000. 000 динара. Све укупнп дпђе неких 18. 000. 000 динара. Није урашунат 
дуг према Љубищи Милијанпвићу, пкп 15. 000. 000 динара. За трибине ће требати 
пкп 18. 000. 000 динара. Шта је са улицпм Небпјще Јеркпвића? Да ли сте израшунали 
ппјединашнп за сваку улицу кпликп треба нпвца?  
 
Пдбпрница Љиљана Стамбплић: Ппщтп је МЗ Бјелуща и пвај пут према Пајевићима 
највећа пп килпметражи кпја се ради и најудаљенија је у ппщтини, највећа пп 
теритприји, да се узме прва у редпследу изградое пвих улишица. Планирајте пвп у 
августу, ппсле су кищни месеци.  
 
Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Чудим се пвпм задуживаоу, кад се 2012. гпдине 
актуелни председник СП  прптивип  задуживаоу тада. Ми смп дпнели Пдлуку п 
јавнп-приватнпм партнерству пкп замене сијалица јавне расвете. Један пд услпва је 
за јавни ппзив класификација ппщтине, а пснпвни улпв је да се буде уписан у базу 
кпју впди Министарствп за енергетику. Дпбип је Шабац, Крагујевац, Крущевац два 
пута, Краљевп, Ужице. Шта сте ви радили 7 гпдина? Кпд нас нема кп да уради 
прпјекат и нема кп да тп спрпведе. Пвп је ,,буразерски“ пднпс. Улице су без детаља 
наведене. Прпбајте у Министарству да дпбијете нпвац. Еврппа ће нам укинути 
фпндпве, јер смп несппспбни да тражимп нпвац.  
 
Пдбпрник Благпје Радељић: Ми смп јпщ прпщле гпдине дпнели Пдлуку и 
пвластили председника да прикупи ппнуде и кпнкретнп рещеое, да ли ће ићи 
задужеое  јавнп-приватнп партнерствп или да ми платимп. Све је наведенп кпликп 
щта кпщта. Путеви - радиће се пни где имају гптпви прпјекти, где се људи дпгпвпре 
пкп импвинскпправних пднпса. Такви путеви су припритет. Прптивници задужеоа 
мнпги јесмп и ја сам један пд оих, али нисам прптивник напретка и некпг бпљитка. 
Пва зграда ппщтинска нема упптребну дпзвплу, кпликп ја знам. Шкплска  кухиоа - 
бип се пбрущип плафпн, па се ппнпвп рекпнструисалп. Кпликп нпвца  је датп за 
рекпнструкцију вртића, дпле кпд пијаца, стара екпнпмска щкпла, па у Ппгледи? 
Кпликп је кприщћена? Мнпгп је билп бахатпсти трпщеоа нпвца.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Ппменућу Влада Исаилпвића да је пвде изнеп 
неку пришу, кпју није ппменуп на Штабу за ванредне ситуације. Требали сте и тамп 
пвакп да гпвприте. Защтп нисте рекли када Штаб дпнпси пдлуку дал ће се 
ппдасипати пут пвај, пнај, щтп је неприступашан, да људи мпгу да приђу кућама и 
знамп када падне прва следећа кища да ће га пднети, прпстп требали сте рећи 
нећемп тп да радимп и заврщава се приша. Да грађани пкрещу гране крај свпјих 
оива, да се ураде канали, да се удруже средства на тај нашин. Мајстпрпвића пптпк - 
катастрпфалнп је ппвадити цеви пд фи 1000 и ставити цеви пд фи 300. Ту је ущлп и 
камеое и песак и сада ће мпрати да се вади. 2012. гпдине ппщтина је била 
задужена 76. 000. 000 динара - ищлп за надградоу, дпградоу щкплске кухиое 520. 
000 евра тада кпщталп, рекпнструкцију дпоег дела и надградоу гпроег дела и 
ппщтинске зграде. Рекпнструкција ппщтинске зграде је кпщтала 250. 000 евра и 
ренпвираое дпма у Ппгледи 250. 000 щвајцарских франака. Све укупнп 120. 000. 
000, ја сам тада изнпсип да је тп мнпгп нпвца у тпм перипду, мпжда сам ја грещип, 
али кажем да је тп такп. Пдлука п јавнп-приватнпм партнерству је катастрпфална за 
нащу ппщтину и ми смп затп пдустали пд те прише, затп щтп би тп кпщталп ппщтину 
10 гпдина пп 15. 000. 000 кпликп ми дајемп за пдржаваое и цену електришне 
енергије и тп би нас кпщталп 150. 000. 000. Рекли су да је 58 % ущтеде са пвпм сада 
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пришпм, рекла је и струка и инжеоери. За мене је тп капиталнп за пвај град, затп 
щтп ће смаоити неких 8. 000. 000 динара, 9. 000. 000 динара гпдищое. Враћаћемп 
рату из те ущтеде. Путеви - раде се пп скупщтинскпј пдлуци тамп где су људи 
спремни да удруже средства. Људи гпдинама траже тај пут кпд Милијана 
Недељкпвића и тај пут према Мправици и спремни су да ушествују у тпме. Имате две 
улице у Пискавицама кпје иду, имате Оегпщеву кпја ће се радити, па улицу Бпщка 
Бухе, па улицу Впјислава Пајића. Ради се прпјекат главне улице кпји никад нисмп 
урадили, пнај из 1974. гпдине, ради се прпјекат улице Браће Михајлпвић, да би 
мпгли да дпбијемп средства. За тужбу Милијанпвића - Љубища Милијанпвић је бип 
председник МЗ тада, радила га је ппщтина, пут је накренут на страну. Суд ће рећи 
свпје. Прише су стигле да се Љубища ангажпвап и скупљап пптписе пкп тпг пута. Тада 
је тп билп државнп ппљппривреднп земљищте. ИПАРД фпндпви - пдржана су 3 или 
4 састанка, пва сала је била пуна. Ппзвани су сви прпизвпђаши, сви мали хладоашари 
и на крају су разпшарани птищли пдавде, затп щтп Еврппска унија ппставља такве 
стандарде, да бисте нпр. кап стпшар мпгли да кпнкурищете, мпрате да имате 
минимум 20 уматишених крава или минимум 100 уматишених пваца или минимум 2 
хектара јагпдишастпг впћа. Тп мали брпј људи мпже.  
 
Пдбпрник Зпран Мићпвић: Искпристили смп јединп щтп је билп мпгуће, празне 
прпстприје екпнпмске щкпле и привредници града Ариља су ушествпвали, није 
ппщтина платила, снащли смп се. Нећу вище да трпим лажи. Тужип сам шпвека, 
дпбип сам сппр, кпщтаће га прекп 500. 000 динара. Кп гпд буде изгпвприп лаж, билп 
какву, тужићу га. Ппдржавам задуживаое кпје ће ппщтини направити напредак у 
складу са Закпнпм.  
 
Пдбпрник Миленкп Јпванпвић: Виспка, Крущшица, Брекпвп, Дпбраше спадају у 
други ред грађана. Бјелуща истп, видим сада пвде треба да дпбије неки пут, 
наппкпн, пве гпдине. Пвде имају неке улице и вище оих да се ради, кап у Церпви, 
Вирпву. Защтп нема пд Ариља даље гпре ниједна улишица да се ради, ни 100 м? 
Јединп је Мищп дпбип пут у свпм засепку, када је ппстап пдбпрник, 270 м, није ка 
оегпвпј кући бащ. Пвп је изгледа 300 м пп пдбпрнику владајуће странке.  
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: И Ужице, Крагујевац, Нпви Сад су у првпј 
категприји, а дпбили су ту расвету. Имате сталнп неку свпју пришу кпја нема тежину. 
На седници 30. 3. 2018 гпдине дпнета Пдлука, сампвпљнп сте стпрнирали на 36 
једнаких месешних рата. Ви самп хпћете неке гптпве паре 48. 000. 000 динара. Какп 
ћете да упптребите 48. 000. 000 динара? Председнише СП, защтп се љутите кад вам 
се каже да сте били прптив задуживаоа? Ппзивам Благпја да са мнпм прпщета 
бедемпм на Мправи и да пнакп заједнп израшунамп кубике земље, висину и псталп 
утрпщенп, јел тп мпже да кпщта 36. 000. 000 динара? Дпбрп је да се впда није 
излила тамп где раније јесте, сад прекп бедема, не би мпгла да се врати у тпк месец 
дана. Тај бедем је рађен, дпкле сте ви хтели, са стране Мправе кпју сте ви хтели. Све 
мпже да се дпгпвпри, али не пп сваку цену пплитишки. Тп је земљани бедем, па да 
сте га бетпнирали, не би мпгап да кпщта 36. 000. 000 динара. А пвих 48. 000. 000 
динара да ли ћете упптребити за пвп, за щта сте рекли? Вама да да некп 60. 000. 000 
динара, кп зна щта ћете са тим да урадите? 
 
Председник СП Драгища Терзић: Управп смп испред лпкалне сампуправе и 
Кпалиције, упутили дппис Министарству и Србијавпдама, щтп се тише бедема. 
Ппмиоала се цифра пд 36. 000. 000 динара, у щта и ми сумоамп и дали смп 
примедбу да је тп немпгуће, да пнп щтп је направљенп кпщта 36. 000. 000 динара. 
Није била ппстављена табла. Извпђаш радпва није исппщтпвап пне услпве кпје треба 
да исппщтује. Тражили смп да пдређене институције прекпнтрплищу и виде щта се 
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урадилп за тих 36. 000. 000 динара, да ли је тп та вреднпст или није? Власт кпја је 
била 6 месеци у 2015. гпдини, задужила је тада ппщтину Ариље за пнај кредит да се 
врати за Ситару дпле и за улицу Вука Карачића. Ја сам тад бип ту и гласап сам за тп. 
Пвде се задужује, да би се из ущтеде враћала струја, пднпснп кредит пд електришне 
енергије. А пвп щтп сте ви урадили, дп дана данащоег није реализпванп. Првп се 
није мпглп задужити за улицу Вука Карачића, претхпднп је Пдлука дпнета пвде на 
Скупщтини, а пнда се десила смена власти, па је пва власт реализпвала ту Пдлуку, 
али није требала да је реализује, збпг тпга щтп нису били рещени импвинскпправни 
пднпси у улици Вука Карачића. Људи у Вранама  су шекали да се пвп рещи.  Пп мени, 
пвп је пправданп задужеое и ми излазимп у сусрет грађанима кпји удружују 
средства са ппщтинпм и треба да се задужимп. А за расвету, струшоаци нека пдраде 
свпј деп ппсла, нек се направе прпјекти, елабпрати и да ппщтина дпбије један дпбар 
пбјекат.  
 
Пдбпрник Милан Никплић: Задужеое је билп да се ппщтина ппстави да не буде у 
блпкади, збпг пресуда пд 44. 000. 000 динара или 45. 000. 000 динара, кпје је некп 
тамп дпвеп у ппзицију да ппщтина мпра да плати. Један деп задужеоа је бип пп тпм 
пснпву. Други деп задужеоа је бип за изградоу за улицу Вука Карачића, за кпју су 
већ били ппшели радпви, пптписан угпвпр, а тп је већ била пптписала претхпдна 
власт, кпја у тпм мпменту није била на власти. Тај нпвац је утрпщен за улицу Жртава 
фащизма и ви се хвалите какп сте урадили пву улицу и прпмпвищете је. Све щтп је 
урађенп је транспарентнп. Ви за пвп задужеое  мислите да је пправданп, а немате 
ниједну ваљану ппдлпгу са технишке стране. За пве наведене улице сигуран сам да 
немате ниједан прпјекат, нити за јавну расвету анализу кпликп ће щта да кпщта, пп 
метру, пп сијалици. Сматрате да су сви кпји су пптписали јавнп-приватнп 
партнерствп ппгрещили, а сви ти угпвпри су прпщли Министарствп.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 18  гласпва „ ЗА “, са  0  гласпва  „ ПРПТИВ “, и        
уздржаним 1    пдбпрникпм , пд  присутних  19  пдбпрника,  усвпјила  Предлпг 
Пдлуке п задуживаоу ппщтине Ариље  за финансираое и рефинансираое 
капиталних инвестиципних расхпда.  

 
Тачка 6.   

Назив: Предлпг Првпг ребаланса бучета ппщтине Ариље за 2019. гпдину 

Известилац: Љиљана Димитријевић, аналитишар бучета, Пдељеое за привреду и финансије: 
Правни пснпв за дпнпщеое Пдлуке п Првпм ребалансу бучета за 2019. гпдину 
садржан је у шлану 63. Закпна п бучетскпм систему, а надлежнпст Скупщтине 
ппщтине за дпнпщеое исте дефинисан је шланпм 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи  
и шланпм 40. Статута ппщтине Ариље.  У шлану 63. став 1 Закпна п бучетскпм систему 
прпписанп је да: „Ребаланспм бучета кпји, на предлпг Владе, пднпснп надлежнпг 
изврщнпг пргана лпкалне власти, усваја Нарпдна скупщтина, пднпснп скупщтина 
лпкалне власти, врщи се усклађиваое прихпда и примаоа и расхпда и издатака 
бучета на нижем, вищем или истпм нивпу“. 
Пвпм Пдлукпм укупан бучет ппщтине Ариље за 2019. гпдину утврђује се на вищем 
нивпу у пднпсу на дпсадащоу Пдлуку п бучету, из разлпга щтп се планира прилив 
нпвих примаоа пд задуживаоа у изнпсу пд 60.000.000 динара, пп пснпву 
задуживаоа ппщтине за финансираое капиталних инвестиципних расхпда, а у 
складу са Пдлукпм п задуживаоу 01 брпј 400-112/2019.  гпдине, а на пснпву 
претхпднп прибављене сагласнпсти Министарства финансија, пд 31. маја 2019. 
гпдине. 
Укупан бучет ппщтине Ариље, пвим ребаланспм утврђен је на изнпс пд 
624.202.620,29 динара. Бучетски дефицит изнпси 47.910.291,28.Фискални бучетски 
дефицит у изнпсу пд 51.765.315,28 динара. 69. 500. 000 динара кпщта кредит, све са 
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каматпм. 

Ушесници у 
расправи: 

 Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Читајући пвп, нащла сам да пище ,,прпјекат 
уређеоа Градскпг парка“. Пвп је за ппщтинску власт питаое. Кпликп знам, Градски 
парк је уређен, а тп щтп ће да се пбруще пни сппменици тамп збпг трибина, тп је 
друга ствар. Јел пвп планирате да ппсешете свп дрвеће, да бетпнирате? Прпјекат 
Технплпщкпг парка Средоа щкпла ,,Свети Ахилије“ - пришалп се да је председник СП 
,,дпнеп“ технплпщки парк у пву щкплу. А защтп ми сад пвај нпвац пдвајамп за 
прпјекат, кад је пн тај технплпщки парк ,,дпнеп“, кад је нама тп министар Ппппвић 
дап? Чуди ме да пвде у ребалансу нема пних 15. 000. 000 динара кпји се дугују 
Љубищи Милијанпвићу. Мпгли сте са оим да се дпгпвприте, да плаћате мпжда и у 
рате, не, ви се жалите на пвп, па ће тп да изађе на кп зна кпликп милипна динара. 
Задуживаое ће мпжда бити веће, мпжда ћете мпрати да узимате кредит пп тпм 
пснпву. Ја сам прптив задуживаоа на пвај нашин, јер капитални прпјекти нису пнп 
щтп ви сматрате да јесте.  
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: За пве улице у Пискавицама, кпје треба да се раде, 
пришала сам п ,,буразерскпм“ пднпсу, накпн щтп сам прпверила п шему се ради. 
Улица у Пискавицама, за кпју је прпјекат финансирап ппкпјни Видан Каљевић, а ви 
сте извадили један деп да би сте га радили, ту има три крака. Пнај деп кпји треба да 
се ради иде према председнику МЗ Ариље Мищу Вукптићу. Благпје, мпрате да 
гласате за пвај крак, тамп живи вама свима битан шпвек, а не према Ващим 
синпвцима за улицу. Санела, хпћещ ли ти раздвајати кпмщије, защтп ниси рекла на 
Кпалицији, да су тп мале улице, да треба да се раде сви ти кракпви? Да питам 
Милију Вукптића, да ли зна када је ущап у СП, да је тп местп пдбила Данијела 
Цукавац, кпја је прпфеспр енглескпг језика и кпја држи щкплу на једним пд праваца 
кпји се неће радити. Тп је ружан нашин ппнащаоа, кпји не треба да буде такав. Етп у 
кпм смислу иде размищљаое на ващим кпалиципним састанцима и дпгпвприма, 
при тпм не впдите рашуна п ващим људима, какп ли впдите рашуна п пнпм кп је нека 
друга странка или симпатизер?  
 
Пдбпрник Благпје Радељић: Кпликп знам, Мищп Вукптић нема никакве везе са 
улицпм Мајке Југпвића. Највећи прпблем пве улице је сам ппшетак, где се сва впда 
слива на тпм месту. Два пута је насипанп и увек је впда. Кад буде ималп нпвца, 
радиће се и пстале улице. Оегпщева улица је стрма улица, где не вреди вище 
насипати, јер впда све пднесе. Где се људи дпгпвпре и кпјим редпследпм, тим ће се 
редпследпм и радити. Мпжда се ни ппла пвих улица неће урадити.  
 
Пдбпрник Милан Никплић: Пд оих 23 кпји су ущли у пбавезу за плаћаое за 
прављеое пута у Дпбрашама, оих 3 или 4 је платилп. Тражип сам ппдатке за даље, 
није ми дпстављенп, не знам,мпжда су сви платили или нису, па су дугпви пстали 
према ппщтини. Такп је и за пут у Бпгпјевићима. Тражим пд нашелнице да ми 
дпстави пптраживаоа пп та два пута у Дпбрашама и у Бпгпјевићима и кпје су 
пбавезе измирене и щта није измиренп. Председник ппщтине реше да у 
прганизацију бпкс меша ппщтина није улпжила ни динара. Пд привредника се 
тражила дпнација. Све сте пребацили на младпг председника Сппртскпг савеза, кпји 
је пптписап угпвпр пд 1. 400. 000 динара са једним Савезпм прпфесипналних 
бпксера Впјвпдине, кпји је заступап нащег бпксера и са Агенцијпм Чедпмир 
Ђпрђевић из Ариља на 190. 000 динара. Пн је тп урадип без пдлуке пргана 
Сппртскпг савеза. И ви кажете да ппщтина нема ту никаквпг утицаја. Председнише, 
пд прпдаја улазница сакупљенп је 209. 000 динара, измирене су пбавезе пвих 190. 
000 динара према Агенцији Ђпрђевић, према другарима бпксерима измиренп је 
неких 970. 000 динара и јпщ 620. 000 није измиренп, а људи тп пптражују. Кажете 
биће измиренп пд дпнатпра, сппнзпра. Тражим  списак свих дпнатпра и сппнзпра  
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кпји су уплатили за те намене на рашун.  
 
Пдбпрница Љиљана Стамбплић: За пвп намиреое кпалиципних партнера - пут у 
Пајевићима у Бјелущи и ја смп далекп једнп 6 или 7 км. Тражим да се пправданп 
уради, где је псталп дпбрих ппљппривредника, где је псталп пмладине кпја ту 
егзистира. Никакав кпалиципни партнер пвде мени не ппстпји.  
 
Пдбпрник Владе Исаилпвић: Група грађана је на прпщлпј седници гласала да 
Ариље није зрелп за бпкс. 15. 000 евра за један сат, за бпкс,  мнпгп је. Тпликп кпщта 
АРЛЕММ, Влаткп Стефанпвски. Председник Сппртскпг савеза је пптписап без Пдлуке 
Управнпг пдбпра, људи  мпгу тужити Сппртски савез.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 18  гласпва „ ЗА “, са 2   гласа  „ ПРПТИВ “, и        
уздржана 3  пдбпрника , пд  присутна  23  пдбпрника,  усвпјила  Предлпг Пдлуке п 
задуживаоу ппщтине Ариље  за финансираое и рефинансираое капиталних 
инвестиципних расхпда. 

 
Тачка 7.  

Назив: Предлпг  Измене Плана пдбране пд ппплава ппщтине Ариље за 2019. гпдину 

Известилац: Бранкп Вукајлпвић, заменик председника ппщтине Ариље: У Пперативнпм плану 
се врщи прилагпђаваое евентуалних прпмена кпје су настале у пднпсу на претхпдну 
гпдину. Пвим Планпм се дефинищу активнпсти са актуелним ппдацима пд знашаја за 
ефикасну прганизацију и спрпвпђеое пдбране пд бујишних ппплава. Пперативни 
план пдбране пд ппплава за впде II реда за ппдрушје ппщтине Ариље у 2019. гпдини 
је израђен и на оега је дата сагласнпст  - мищљеое пд Србијавпде, Бепград, 
Впдппривредни центар ,,Мправа“ Нищ, пд 17. 05. 2019. гпдине. Измене се пднпсе на 
ппстављаое рукпвпдипца пдбране на ппдрушју Западна Мправа-Чашак, ппмпћника 
рукпвпдипца пдбране пд ппплава на мелираципнпм ппдрушју и ппмпћника за 
ангажпваое специјализпваних предузећа, механизације, ппреме, материјала и 
алата за пдбрану пд ппплава. 

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрник Владе Исаилпвић: Пвде се меоају људи, кп је на шелу впднпг ппдрушја. С 
пбзирпм да смп дпнели Пперативни план 2017. гпдине, дпбили ппзитивнп 
мищљеое, са пбавезпм да сваке гпдине ажурирамп пвај План. Ажурирати знаши 
убацити  у План  неке битне прпмене. У Пдлуци треба да стпји щта је тп урађенп пд 
2017. гпдине?  Нпр. РС дала 36. 000. 000 динара, урађена пбалпутврда на једнпј 
пбали Церпве ка Груди, урађена пбалпутврда Стпјићима на Рзаву. У карте да се 
уцрта. Затим, Мирптински пптпк кпји је саврщенп урађен, Кптпљевац. Кад су 
ванредне ситуације, првп бранимп људе, па живптиое, па импвину, па накпн тпга 
малине, путеве и псталп. Пснпвни прпблеми су недпвпљна прппусна мпћ и мпстпва 
и река, присутна вегетација засипаоа нанпспм, сужеое  прптицајних прпфила, 
изградоа пбјеката прекп кприта, никаквп или некаквп пдржаваое. ИЗДВПЈЕНП 
МИШЉЕОЕ - уз пву Пдлуку би требалп да се ажурирају и битни делпви Плана 
пдбране пд ппплава, да би План мпгап да има упптребну вреднпст.   
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: У записник - Тражим да се свим пдбпрницима 
дпстави Финансијски извещтај трпщеоа нпвца, ради се п 36. 000. 000 динара, где је 
и кпја кплишина пптрпщена схпднп радпвима кпји су пбављани на Рзаву и Мправици 
и да има интереспваоа кпд људи да се бедем на Груди састави дпле са мпстпм. 
Људи су јпщ увек угрпжени. Нещтп када се пбезбеђује, пнда се тп пбезбеђује са пбе 
стране или да се не пбезбеђује уппщте. Тп је друга зпна, градска. Кпликп кпщта 
пбалпутврда на Рзаву, да се изведу технишки параметри, а кпликп на Мправици?  
 
Заменик председника ппщтине Бранкп Вукајлпвић: Слажем се са пдбпрникпм 
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Исаилпвићем, да збпг бпљег будућег рада треба све да се ажурира. Бедем на 
Мправици - Мправица је впда првпг реда и Србијавпде, пднпснп РС је надлежна за 
све щтп се ради на Мправици  и пкп Мправице и пкп Рзава, кпји је такпђе впда 
првпг реда. Бедем је грађен пп хитнпм ппступку, плаћен је из Канцеларије, 
директнп Србијавпдама, пднпснп извпђашу кпјег је Србијавпде изабрала. Никакве 
дпдире бучет ппщтине Ариље није имап са тим средствима и тај нпвац уппщте није 
прещап крпз нащ бучет и псим елабпрата изведенпг стаоа кпји су нам дпставили 
пре 15 дана, нисмп имали нищта са изградопм тпг бедема. Пбавестили су нас да ће 
радити ту и пптписан је некакав сппразум да је ппщтина била дужна да у складу са 
свпјим надлежнпстима пбезбеди рещаваое импвинскпправних пднпса. Надлежнпст 
ппщтине је да пбезбеди експрппријацију, али да пна не финансира. Приликпм 
изградое бедема, разгпваралп се са неким људима ту пкп импвинских пднпса, тек 
накнаднп су се људи ппјавили са неким захтевима према ппщтини, али ми нисмп 
адреса за тп. За убудуће када се буду радили бедеми, власници парцела са свпјим 
импвинскпправним захтевима да се пбрате Србијавпдама.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 21  гласпм „ ЗА “, са  0  гласпва „ ПРПТИВ “ , и    
уздржана  3    пдбпрника ,  пд  присутна  24    пдбпрника ,  усвпјила Предлпг  
Измене Плана пдбране пд ппплава ппщтине Ариље за 2019. гпдину.  

 
Тачка  8. 

Назив: Предлпг Пдлуке п приступаоу ппщтине Ариље у шланствп Удружеоа „Ппкрет за 
децу три плус“ из Чашка 

Известилац: Бранкп Вукајлпвић, заменик председника ппщтине Ариље: Удружеое ,,Ппкрет за 
децу три плус“ Чашак пбратилп се ппщтини Ариље са предлпгпм за приступаое 
наще ппщтине пвпм Удружеоу, а какп би се грађанима ппщтине Ариље и тп 
ппрпдицама са трпје и вище деце пмпгућилп да пстваре бенефите при куппвини 
рпбе и плаћаоу услуга у привредним субјектима на теритприји Републике Србије, 
кприщћеоем картица ,,Три плус“ кпје пвп удружеое прпмпвище. Чланствп у пвпм 
удружеоу и прихватаоем шланарине утврђене Пдлукпм Скупщтине удружеоа, у 
изнпсу пд 6 динара пп станпвнику лпкалне сампуправе кпја приступа шланству и кпја 
би сразмернп брпју станпвника ппщтине Ариље за 2019. гпдину за пплугпдищои 
перипд изнпсила 56. 376  динара, наща лпкална сампуправа би пмпгућила свпјим 
грађанима и тп ппрпдицама са трпје и вище деце, дпбијаое картица ,,Три плус“.  

Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Ја сам један пд кприсника те картице. Гласаћу за 
пвп. Треба да се иде у смислу прпмпције кпд нащих привредника. На флајеру кпји 
смп дпбили прпщле гпдине, билп је некпликп мущких фризерских салпна, 
фптпграфских радои, радоа са пдећпм за децу. Кпзметишки маркети дају пппуст 
самп за пдређене прпизвпде, а ми те маркете ни немамп. Кпд нас су пве картице 
неупптребљиве. Треба да се иде у правцу дешје пдеће, хране, кпзметике, а не 
фптпграфисаоа и щищаоа.  
 
Заменик председника ппщтине Бранкп Вукајлпвић: У угпвпру кпји ће се пптписати 
са пвпм прганизацијпм, дужнпст је да щире круг предузећа где се мпгу пстваривати 
пви пппусти, затп и плаћамп шланарину. Да пбезбеде кпд неких коижара пппусте, тп 
највище треба рпдитељима, ту су велики трпщкпви.  
 
Пдбпрник Владе Исаилпвић: На сајту сам ппгледап, ппстпји пкп 30 фирми на нивпу 
Србије где имамп пппусте. На теритприји ппщтине Ариље тп није реклама, видеп 
сам Стефан дпп, Domino kids, у Ппжеги Ђак. Псталп неких 60 пбјеката наведених за 
пппусте. Акп већ улазимп са шланаринпм, да видимп щта би нащим људима 
требалп: коижаре, пптишарске  радое, приватни лекари.  
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Пдбпрница Ивана Бркић: Леп маркетинщки пптез и да се на неки нашин пхрабре 
људи кпји имају вище деце. Нещтп ће некпме да се плакща. Где ми живимп, кад 
расправљамп  да се на треће дете имају пппусти? Не смем да изгпвприм кпликп нас 
је дневнп маое. Пензипнери су већина. Држава мпра да нађе нашин да ппдстакне 
не треће дете, негп и другп и првп дете. Пних 60. 000. 000 динара кпје смп 
задужили, мпгли смп да набавимп прекп Министарства те сијалице, а са тим нпвцем 
да ппмпгнемп ИПАРД фпндпве и ппљппривреднике, вещташкп пплпђеое, 
щкплпваое дпбрих ђака из спцијалнп угрпжених ппрпдица.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је ,са 25 гласпва „ ЗА “,  са  0  гласпва „ ПРПТИВ “ , и    
уздржаних  0 пдбпрника ,  пд  присутних 25   пдбпрника ,  усвпјила  Предлпг 
Пдлуке п приступаоу ппщтине Ариље у шланствп Удружеоа „Ппкрет за децу три 
плус“ из Чашка.  

 
Тачка  9. 

Назив: Предлпг рещеоа п разрещеоу пп ппднетпј пставци и именпваоу шлана Кпмисије 
за пдређиваое назива улица и тргпва 

Известилац: Миљана Вукптић, секретар Скупщтине ппщтине Ариље: Члан Кпмисије за 
пдређиваое назива улица и тргпва Иван Дамљанпвић  даје пставку на местп шлана 
Кпмисије. Навеп је разлпге збпг кпјих ппднпси пставку. Непправданп дуга пауза 
између две седнице, пкп две гпдине, затим, избациваое шланпва Кпмисије за 
планпве, без разлпга и пбавещтеоа и незадпвпљствп нпвим изабраним 
председникпм Кпмисије за пдређиваое назива улица и тргпва. За нпвпг шлана 
Кпмисије, предлаже се Милан Никитпвић, из Групе грађана.  

Ушесници у 
расправи: 

 Пдбпрница Ивана Бркић: Иван Дамљанпвић је архитекта, пбразпван, мпжда се не 
уклапа у калупе упбишајене у Ариљу. Првп да рещимп впђе шетника и партизана, да 
једнпм признамп да смп впдили братпубилашки рат у Другпм светскпм рату. Не 
мпжемп ни да се дпгпвпримп пкп прпмена улица. Надам се да Дража неће дпбити 
свпју улицу, тп је мпја лишна жеља. Ми смп људи кпји су се бприли за права 
радника, права жена.  
 
Пдбпрник Владе Исаилпвић: И у Статуту и у Ппслпвнику, једна пд Кпмисија је и 
Кпмисија п пдређиваоу назива улица и тргпва, кпја даје предлпг, а СП п тпме 
пдлушује. Није прпмеоена улица Виктпра Зевника, није тп СП дпнела. Имамп 
прпблем, щтп је у ппследоих гпдину дана, три шлана пве Кпмисије далп пставку: 
Јпванпвић, Младенпвић и Дамљанпвић. Кпмисија се заглавила у Другпм светскпм 
рату. Зар Србија пд тада није изнедрила коижевника, уметника? Улица Партизанке 
Ђпрђевић је дпбила име пвакп: ,,имала је једна лепа девпјка партизанка, имала је 
крупне пши, нпсила је кикице и лепу капу. Забправип сам јпј име, али знам да се 
презивала Ђпрђевић“. Тп је улица ппред Кплпра. Мпжемп ли да дпнесемп предлпг, 
да се пва Кпмисија мане Другпг светскпг рата и уђе у регуларне тпкпве и пдређује 
називе улица.  
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: Иван је дап пставку, затп щтп пва Кпмисија није 
нищта радила. Пн је млад, квалитетан шпвек, али са свпјпм памети, кпја је мимп 
граница пвде мнпгих пд нас, није мпгап да се угура на некп дпбрп раднп местп, а 
изузетнп је струшан, нити је некп имап разумеваоа за оега, а сигурнп је мпгап да да 
велики дппринпс пвпј или некпј грађевинскпј кпмисији или некпј другпј. Пн не би 
никада дап пставку, да је пва Кпмисија нещтп радила. А пвп није једина Кпмисија, 
кпја није нищта радила. Кпмисија Етишкпг кпдекса није имала ниједну седницу у 
пвпм ппследоем мандату, три гпдине. А оихпв рад би дппринеп бпљим 
међуљудским пднпсима међу нама. Етп тп је пгледалп ващег рада.  
 



 22 

Пдбпрник Милан Никплић: Ппред пставке шлана Кпмисије, имамп именпваое 
шлана Кпмисије, пп Дневнпм реду. Нисмп дпбили ни име ни презиме у материјалу. 
А Иван је ппднеп пставку 21. маја. Зар у тпм перипду нисте мпгли да дпбијете 
предлпг? Да ли предлпзи Кпмисија прплазе пвде крпз СП?  
 
Пдбпрник Мићун Василијевић: Кпмисија је радила у пвпм перипду и ималп је 
пдређених прпблема, затп щтп су се 4 шлана Кпмисије ппвукла. Кпмисија је 
предлпжила за 4 улице МЗ Ариље, називе: У Вранама улица Гаврила Ђурића, у 
Ращкпвпј бари улица генерала  Крсмана Милпщевића, у Пискавицама Улица 
јпргпвана и у Врбицама улица Крфска. Кпмисија је дала предлпге за прпмене назива 
улица Виктпра Зевника и Жртава фащизма. Ради се прпјекат Адреснпг регистра, где 
сва села и засепци у нащпј ппщтини мпрају имати називе улица и брпјеве кућа, нема 
вище бб. Акп Кпмисија прпцени да неки назив треба да се да некпј улици, тп иде у 
Владу РС и акп пна каже да не ваља, вратиће на ппнпвни ппступак, наравнп да ћемп 
ппнпвп радити. Па тек дплази на седницу СП пвде, где ми дајемп кпнашну 
сагласнпст.  

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је , са 24 гласа  „ ЗА “ , са 0  гласпва  „ ПРПТИВ “ , и    
уздржаним 1  пдбпрникпм , пд  присутних  25  пдбпрника , усвпјила пставку Ивана 
Дамљанпвића и именпвала Милана Никитпвића у Кпмисији за пдређиваое 
назива улица и тргпва.  

 
Тачка 10.  

Назив: Предлпг Ппслпвника Скупщтине ппщтине Ариље 

Известилац: Миљана Вукптић, секретар Скупщтине ппщтине Ариље:  Сваки Ппслпвник има 
слишну садржину, у ппгледу пбласти, увпдних пдредби, пдредби кпнституисаоа СП, 
пдредбе п избпру председника, заменика и ппстављаоу секретара, п избпру и 
разрещеоу изврщних пргана, прганизацији СП, пдбпрнишке групе, радна тела СП, 
тпк седнице пд припреме и сазиваоа дп пдлушиваоа, ппступак дпнпщеоа пдлука и 
других аката и нпвп, щтп нисмп дп сада имали - рад СП у слушају неппсредне ратне 
ппаснпсти, ванреднпг стаоа и ратнпг стаоа. Знашајне нпвине су Избпрне кпмисије 
за избпр у Месним заједницама, првпстепена и другпстепена кпмисија, Анкетни 
пдбпр, детаљније разрађен ппступак за измене и дппуне Дневнпг реда у тпку 
седнице, пднпснп при расправљаоу п Дневнпм реду и рад СП у слушају неппсредне 
ратне ппаснпсти. Свешана седница је са пар шланпва дефинисана. Записник се 
ппмиое два пута - кап акт кпји се впди и кап акт са измеоенпм садржинпм. Стална 
радна тела СП - оихпв брпј је дефинисан Ппслпвникпм. А за пстала радна тела - став 
СКГП је да не треба унапред фпкусирати брпј шланпва тих радних тела, збпг 
материје, садржине, надлежнпсти. Самим рещеоем се мпже дефинисати брпј 
шланпва Кпмисије. Не мислим да је пвај Ппслпвник лпщ, јер је тим СКГП у сарадои 
са неких 10 - ак ппщтина и градпва и са Министарствпм државне управе и лпкалне 
сампуправе радип мпдел. Штп се тише пригпвпра за сазиваое састанка на 
щефпвима пдбпрнишких група, тп је јпщ стајалп пд раније, јпщ 2008. гпдине сам 
затекла при раду са тадащоим Ппслпвникпм. А председник СП мпже ппзивати и 
друге пдбпрнике на тај састанак, акп сматра да мпгу дппринети при рещаваоу некпг 
питаоа.  

Ушесници у 
расправи: 

 Пдбпрник Милан Никплић: Крајое је нељудски да Ппслпвник не прпђе неку маоу 
расправу међу пдбпрницима, па га нисам ни шитап.  Кпји је разлпг бип да се не 
сазпве састанак щефпва пдбпрнишких група? Штп уппредп није направљенп щта је 
билп, а щта се меоа? Нисмп јпщ дпбили прешищћен текст Статута. Веће све ради, 
имамп ли ми СП?  
 
Председник СП Драгища Терзић: Статут је бип пкашен на сајт ппщтине 10 дана, за 
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све примедбе и увиде на јавнпј расправи.  
 
Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Мпгап је да се да щефпвима пдбпрнишких група 
пвај предлпг Ппслпвника и да ми дамп примедбе и да сви заједнп пвп дпнесемп. 
Пвај Ппслпвник је непримеоив, врлп је аљкав. Амандмане нисам хтела да 
ппднпсим, губим време, ви већинпм све надгласате. Акп председник СП не сазпве 
седницу СП, тп мпже ушинити најстарији пдбпрник из претхпднпг сазива. Какве везе 
има претхпдни сазив и пдбпрник кпјем престаје мандат? У шл.8 п председаваоу 
кпнститутивнпм седницпм, не видим разлпг защтп самп двпје људи, увек је билп 
трпје људи, збпг прегласаваоа, ппмагаоа. Председава најстарији и најмлађи 
пдбпрник плус секретар. У шл.61 стална тела - председника и шланпве сталних 
радних тела СП предлажу пдбпрнишке групе сразмернп брпју пдбпрника кпје имају 
у СП, псим за избпр шланпва пдбпра за административна питаоа. Нисам нащла 
нашин на кпји се бирају шланпви за пдбпр за административна питаоа. Кпмисија за 
административна питаоа је најважнија за функципнисаое пдбпрника и СП, а пвде 
тпга нема. Чл. 72 - Избпрне кпмисије за МЗ, мислим да шлан Избпрне кпмисије не 
мпже да буде пдбпрник кпји је у СП. Ппсебна стална тела - нема да стпји брпј 
шланпва. Никада се пви пдбпри неће фпрмирати, јер не стпји у Ппслпвнику брпј 
шланпва, негп ће Кпалиција да пдређује. Пдбпр за друщтвене делатнпсти - нема 
брпј шланпва. Чл. 80, шл. 81, шл. 82, шл. 83, шл.84, шл. 85, шл.86, шл. 87 нема брпј 
шланпва. А пвамп има за Савет за здравље, за Етишки кпдекс, требали сте све да 
ставите. Није регулисанп щта се дещава када нема квпрума у тпку седнице, а 
регулисанп је када нема квпрума самп на ппшетку седнице. У шл.97 - да би се 
председник СП защтитип пд ненадане смене, да предлпг дају пдбпрници 3 дана пре 
пдржаваоа седнице, кап дппуну Дневнпг реда. Ставите 15 дана пре пдржаваоа 
седнице. Нема кп пптписује записник у пба шлана и не видим разлпг да ппстпје два 
шлана пп истпј приши. Какп се усваја записник пре усвајаоа Дневнпг реда? Служба за 
физишкп-технишкп пбезбеђеое шл.137 - нисам видела у бучету да је тп планиранп да 
се направи. Чл. 121 - Никп не сме прићи гпвпрници, дпк му председник СП тп не 
дпзвпли. Чл. 113 квпрум и шл. 130 су скпрп исти. Вама се ппнављају шланпви, а 
битних ствари нема. Срећна вам примена пвпг Ппслпвника. 
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: Да ли сте ви председнише СП лишнп писали пвај 
Ппслпвник? Из пве сущтине шитајући, стекла сам утисак да сте Ви пвп писали. Пве 
главне ташке се искљушивп пднпсе на Вас, на Ващ ппстанак и Ващу сампвпљу. Какп 
се регулище квпрум у тпку седнице? Какп се тп 3 дана пре најављује смена 
председника СП? Јел треба психишки да се припреми да буде смеоен, да се 
излпбира мимп тпга, нека трансакција да се направи да пн не би бип смеоен? Пвај 
шл.97 да се малп бпље пбјасни. Префпрмулищите пву решеницу - Никп не сме прићи 
гпвпрници, дпк му председник СП тп не дпзвпли. Деградирате пвакп људе пвим шл. 
121.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Ја нисам писап пвај Ппслпвник. Оега је са правне 
стране урадила секретар СП Ариље Миљана Вукптић. Замплип бих све пдбпрнике 
да уђу на сајт СКГП и да узму Ппслпвник и када се ту будете едукпвали, видећете да 
пвп није писап председник СП. Тп није мпје да пищем, тп пищу правници. Ја сам 
самп са секретарпм СП и заменикпм председника СП прегледап те нпве измене, а 
све према СКГП у сарадои са 15 градпва и ппщтина дпнеп предлпг за Статут, 
пднпснп за Ппслпвник.  
 
Пдбпрница Ивана Бркић: У пвпм Ппслпвнику није враћена дискусија, није враћен 
други круг дискусије. Треба да буде два круга дискусије, јер на тај нашин ћемп дпћи 
дп пдгпвпра. Тпга пвде нема. Чл. 97  - три дана пре седнице, дпставити предлпг за 
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смену председника СП, тп је шист бпнтпн, патриптски, људскп васпитаое. Свакп 
треба да има прилику да буде спреман на тп да буде смеоен. Три дана пре и да 
мпже лепп да се заседа.  
 
Пдбпрник Владе Исаилпвић: Пвде је главни прпблем щтп немамп дискусију пре 
гласаоа. Изађе известилац накпн нащих питаоа и ту се заврщава. Дајем предлпг -  
акп председник СП, заменик председника СП, секретар, пдбпрник тумаши закпн или 
изнпси неташне аргументе, кпји нису правнп ваљани, правнп пснпвани, а у 
евентуалнпм судскпм сппру, тп се и дпкаже, да трпщкпве судскпг сппра и трпщкпве 
тужбе, снпси из свпг чепа, а не из бучета ппщтине и да се не мпже ппзвати на 
пдбпрнишки имунитет. Акп се пдбпрници или грађани дпведу у ситуацију забуне, 
даваоа непптпуних, неташних, непрпверених или непстваривих прпјеката, идеја, 
бучета да дају пставку, јер су слагали, несппспбни су.  
 
Пдбпрник Звпнкп Петрпвић: У СП је у службенпј упптреби српски језик и ћирилишнп 
писмп. Увек гласате прптив тпга. Чл. 5 - Именице кпје пзнашавају службене ппзиције, 
пплпжаје и функције у ппщтини Ариље кпристе се у пблику кпји изражава ппл лица 
кпје је оихпв нпсилац. Шта ћемп акп некп буде припадник ЛГБТ пппулације, какп 
пнда иде именица? Електрпнска дпстава - мислим да све треба да буде пптписанп 
електрпнским квалификпваним пптписпм. Чл. 23 - изједнашили смп расправу п 
бучету са расправпм п некпм шлану Кпмисије, щтп се тише дужине расправа. 
Прилазак гпвпрници - не бих ппнављап ппнпвп. 

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље је,  са 18 гласпва  „ ЗА “, са 7 гласпва „ ПРПТИВ “ , и    
уздржаних  0 пдбпрника , пд  присутних 25 пдбпрника ,  усвпјила  Предлпг 
Ппслпвника Скупщтине ппщтине Ариље.  

 
Тачка 11.  

Назив: Инфпрмација п стаоу у малинарству и цени рпда 2019. гпдине 

Известилац: Милан Радпјишић, председник Савета за ппљппривреду: Пве гпдине нема малине, 
велики је дефицит на светскпј берзи, а пнај кп треба тп да исппщтује, каже да је тп 
питаое тржищта екпнпмије и да тржищте захтева ту цену пп оима. Прва берба у 
Чилеу - прпдаја малине на 1, 61 еврп. Лишнп мислим да је у питаоу јак картел, 
дпгпвпр, када ни држава не мпже да ппмпгне прпизвпђашима, иакп је на 
састанцима са хладоашарима у Бепграду пбећана цена ппшетна, акпнтна пп 150 
динара. Пвде има места за далекп веће цене, али пткупљиваши и кп је оихпв јпщ 
ппсредник, имају међуспбни дпгпвпр. Такп да се пп оима закпнски, не мпже 
дпказати мпнпппл, а пн је врлп видан и ппстпјан. Удружеоа п малинама кпја иду 
паралелнп у Министарствп, наща два удружеоа, углавнпм се баве вище једни 
другима, лишни престиж кпјег нема. Једини нашин је да се пфпрми нпвп удружеое. 
Лишнп мислим ради некпг респекта прпизвпђаша треба нам нпвп удружеое. Не зна 
се ни кп је главни представник са кпјим мпже да се прегпвара. Удружеое Виламет, 
кпји је шлан Савеза Српска малина, је ущлп у Привредну кпмпру и унелп у мираз 
Савез Српска малина и тим пптезпм изгубилп свпју намену бпрбе за интересе 
прпизвпђаша, јер се придружилп Привреднпј кпмпри, где је нажалпст, 
пптпредседник Љубпјевић, кпји нам свпјим фпрмираоем цене, угрпжава будућнпст 
пд кпје сви живимп у Ариљу и щире, пкп 600. 000 људи, малинара из Западне 
Србије. Пвп је трећа гпдина за редпм да је исцрпљујућа и не мислим да ћемп успети 
да се финансијски пдржимп дп следеће бербе, акп је уппщте и буде. Ппред лпще 
цене, прпблем су и лпщи бераши и недпстатак радне снаге. Дпвпди се у питаое и 
прпизвпдоа и браое малина. Пдбпр за ппљппривреду СП Ариље је упутип писмп 
председнику да сагледа истиниту ситуацију и ппмпгне да се пви прпблеми хитнп 
реще, јер пни директнп утишу на будућнпст пвпг краја и наще деце.  
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Ушесници у 
расправи: 

Пдбпрник Миленкп Јпванпвић: Кпликп се сећам, на прпщлпј седници сам замплип 
да не расправљамп п малини. Штп се тише удружеоа, кп гпд је бип у некпм 
удружеоу, свак је гледап неки свпј интерес. Штп немамп радника, щтп немамп 
деце, никп нам није крив. Децу и жену за руке, па бери малине. И треба да је нема.  
 
Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Пшекивала сам да ћемп дпбити инфпрмацију п 
узрпцима сущеоа малине и пви руски фитппатплпзи щтп су били, јесу ли дали неки 
закљушак? Апелпвала бих на наще прпизвпђаше, да впде рашуна п хигијени бербе, 
нас ппет Еврппа пве гпдине кпнтрплище. Перите руке, гајбе држите склпоене пд 
паса, машака, пдигнуте пд земље, не щутирајте гајбице. И да не прскају вище пну 
малину, јер ће нам враћати збпг ппвећанпг брпја пстатака пестицида. Тп је највећи 
прпблем тренутнп.  
 
Пдбпрница Ивана Бркић: 1959. гпдине су засађени први експериментални засади 
малине и пд тада, Земљпраднишка задруга је извпзила замрзнуту малину у 
Хпландију, Немашку, Швајцарску. 60 гпдина касније, ми смп у принципу пстали да 
радимп истп. Не мпжете да кривите прпизвпђаше. Мпра држава да буде та кпја ће 
да пбезбеди службе. Узгпј малине у Ариљу је прпщирип Дпбрилп Ненадић, тада 
млади агрпнпм. Пвп наще ,,црвенп златп“ је ппсталп смрт за пстале гране 
ппљппривреде. Трећу гпдину за редпм, прпизвпђаши трпе губитке, па ће тп бити 
смрт и за привреду и за екпнпмију целе ппщтине. Нащ привредни напредак зависи 
пд једне врсте привреде и тп није уппщте паметнп. Мпжемп ли да издвпјимп нпвац 
и да ангажујемп струшоака кпји ће пвде пценити ситуацију и дати предлпг щта да се 
гаји: црна рибизла, индустријски канабис или се бавити стпшарствпм. Ту држава 
мпра да уђе са субвенцијама. У пквиру пнпг Пдбпра за малину, ангажујте некпга да 
напище бизнис план за Ариље.  
 
Пдбпрница Ирена Мијаилпвић: Јесу ли вама на Кпалицији забранили да се јављате 
пп пвпј ташки Дневнпг реда? А сви сте ви прпизвпђаши малина. Пва власт не мпже пп 
тпм питаоу да уради нищта. Наще друге делатнпсти зависе пд малине. Штп сте 
ставили пву ташку п малинама, кад немате щта да кажете? Пвде су људи препущтени 
да се препријентищу на нещтп другп. Дпк гпд буду разједиоена та удружеоа, пд 
пве прише нема нищта. 1. 400. 000 динара датп бпксерима, бпље да је тај некп дап 
тај нпвац у нещтп паметнп да се улпжи. 48. 000. 000 динара купују се сијалице. Нама 
беда куца сваки дан на врата. Ариље је сталп, стагнира, нема га нигде. Акп та 
малина не живи, никп не мпже да заради. Нас трпје из пппзиције приша п малинама, 
а сви пстали ћутите, брука.  
 
Пдбпрник Милан Никплић: Удружеоа су ппдељена и свакп ради свпју страну. 
Пришап сам п тпме, да се не зна кпја су удружеоа, кп кпга представља. Другп, 
кажете хладоашари се дпгпварали пкп цене. Тренутна цена је 145 динара, пище ми 
на признаници.  
 
Пдбпрник Владан Станкпвић: Прише са малинама су све заврщене. За пет гпдина, 
пдгпвпрнп тврдим, пвде ће се брпјити људи кпји се баве малинпм, на теритприји 
ппщтине Ариље. Кп је крив? Сви. Удружеоа пстварују неке свпје пплитишке циљеве, 
прекп нарпда. Држава је измислила и треће удружеое, а ја бих угасип и пна прва 
два удружеоа кпја ппстпје. Бераша нема, а защтп? Прпизвпђаши нису мпћни да 
плате бераша тпликп кпликп пн вреди. Пн кад све тп стави на плпвку, 2. 500 динара 
дневница или 3. 000 динара, купаое, спаваое, три пбрпка, три кафе, пстаје му нула. 
Неки људи се баве малинпм, а дп тада нису ни пмирисали оен мирис, самп су 
псетили нпвац ту. Ревплтиран сам и изнервиран. Да ли знате, щта знаши радити на 
плус 35 или 37 степени, уз пвај тппап ветар, дпк ми седимп пвде у хладу? И ми се 
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љутимп на бераша. кад набере 30 кг. Да ли знате какав ризик нпсимп ми, власници 
плантажа, када нам се шпвек претури у малинама? Кп ће тп да плати? Чпвек мпже да 
пстане и инвалид. Ту нема ни защтите према прпизвпђашу, сви ће рећи да је пн крив. 
Срампта је какп се ппнащају и велики и мали хладоашари. Сад ме шека 70 бераша, 
кпјима мпращ да пбезбедищ нпвац, купаое, спаваое.  Није дпвпљнп да дпђе 
министар пвде и пбећа самп нещтп. Гарантујем да већина вас и јавнпст дели мпје 
мищљеое.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Имамп тренутнп цену малине пд 140 динара, 145 
динара, 150 динара, за разлику пд прпщле гпдине, тп је неки ппмак. Разлика је тп 
када је цена 100 динара, 80 динара и када је 150 динара. Ппнуда и пптражоа треба 
да пдређују цену. Ппнуда малине у свету, пве гпдине је мала, да малине нема. Ја 
ппет сумоам у мпнпппл и дпгпвпр на тржищту између људи кпји се баве извпзпм, 
пткуппм малине итд. Јуше је у Ариље дплазип представник Министарства 
ппљппривреде, пбилазип је хладоаше, пп налпгу Министарства. Пшекујем, према 
ппнуди и пптражои, да цена малине изађе на 200 динара минимум, с пбзирпм да је 
нема пве гпдине, да је велики прпблем и са берашима. Неће сви људи пбрати 
малину кпју су ппвезали, јер нема дпвпљнп бераша. Људи не мпгу ни да плате. И 
кплишина малина кпју су бераши некада брали се смаоила, некад је тп билп 50 кг, 60 
кг, 70 кг на дан, а данас је тп неких 30 кг, 35 кг малине. Дневница 2. 500 динара, 3. 
000 динара, Ппжежани 3. 600 динара. Тп не впди нигде, пнда ти људи наберу самп 
за себе, не мпгу да пставе дпмаћину апсплутнп нищта. Пшекујем да се направи 
стратегија.  Из СП смп писали дпписе. Треба да се ради и п нпвпм  спртименту, да се 
извпзи малина и у свежем стаоу. Треба испред СП, лпкалне сампуправе, изврщне 
власти, да разгпварамп са Министарствпм, да направе амбијент у кпјем мпже пвај 
ппсап да се ради. Да не дпзвпле мпнпппл на тржищту, да се људи дпгпварају пкп 
цене, јер мпра бити слпбпднп тржищте и тп је главни узрпк свега пвпга. Дефицит је 
рпбе. Малина касни 20 - ак дана пве гпдине у пднпсу на прпщлу гпдину. Пшекујем ту 
цену пд 200 динара, јер би тп билп реалнп. Малина се класира, у прву и другу класу. 
Квалитет не треба да утише на цену. Акп некпме ппнудите дпбар квалитет малине, а 
пн плаћа 100 динара, тп неће да прпђе. Јпщ 2011. гпдине сам изащап из удружеоа. 
Свима су сметали људи кпји впде удружеое и кпји су на шелу тпг удружеоа. Када 
ппведете 3. 000 људи са спбпм и пптпищете ви блпкаду у Ппжеги, па снпсите 
пдгпвпрнпст за све тп, а пнда вам пплитишки убаце људе из других партија. 
Пдгпвпрнп тврдим, да када сам бип на шелу удружеоа, никада нисам дпзвплип да 
пплитика улази у удружеое. Закпн је дпзвплип да трпје људи направи удружеое. 
Изгубилп се ппвереое кпд нарпда. Апелујем, да наща удружеоа ппкущају да се 
удруже. Те 2011. гпдине, рекап сам акп сметам склпнићу се из удружеоа, кажу 
сметащ, склпнип сам се. Пдбпрник Миленкп Јпванпвић је један пд тих кпји је рекап 
тада да не треба да будем ту. Ппднеп сам пставку. Није сељак тај кпји треба да 
прави стратегију, оу треба да прави Министарствп, наушне институције. И даље се 
пищу коиге п малини из уста сељака. У неким крајевима видим да је цена и 160 
динара пп килпграму, затп пшекујем да цена иде навище. Немамп јпщ увек 
инфпрмацију п резултатима за сущеое малина, шим будемп дпбили извещтај, 
уппзнаћемп СП са тим.  
 
Пдбпрник Милан Радпјишић: Пвакп акп се настави, све лиши на тп да и неће бити 
малине за 5 гпдина. Кажу нам да, щтп се тише виламета, да смп ми Ариљци 
превазищли науку, када смп правили 200 кг пп ару. Нещтп се десилп у међувремену, 
да ли су препарати у питаоу или нещтп другп, примећујемп пгрпман пад. Велики, 
јаки пткупљиваши не смеју да дпзвпле да нестане малине. Мплим председника СП и 
председника ппщтине да ппкущају, у щтп краћем рпку, да усппставе кпнтакт.  
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Пдбпрник Владан Црнкпвић: Нарпд је ппшеп да ћути, када се гпвпри п малини. 
Никп вище ни не брине. Највећи ресурси једне државе су људи, храна и впда. 
Држава ме нигде не ппзнаје кап ппљппривредника. Изједнашен сам са свима кпји 
ппред пве прпизвпдое, имају јпщ 5 дпдатних делатнпсти и прихпда. Ја директнп 
живим пд пве прпизвпдое. Губимп и људе, млађи људи, сппспбни, беже у 
инпстранствп. Дпктпри, правници ппдижу велике засаде малина, защтп некп пд оих 
се не бави стпшарствпм, већ самп малинпм? Хпће сељак да се пбпгати, па хајмп и 
ми. Защтп се пва држава плащи бпгатпг сељака? Надам се да ћемп преживети и пвп. 
 
Пдбпрник Милан Никплић: У удружеоу треба да буду паметни, пзбиљни људи, 
кпји се неће бавити манипулацијама. Не треба удружеое да тражи аутпмпбил пд 
ппщтине. На састанку 2015. гпдине сам ппмиоап да прпизвпђаш да динар за свпје 
удружеое.   

Пдлуке: Скупщтина ппщтине Ариље - прихвата се инфпрмација.  

 
 
Тачка 12.  

Назив: Пдбпрнишка питаоа и предлпзи 

Пдбпрница Бранислава 
Ћиркпвић: 

- На ппстављена питаоа председнику СП и председнику ппщтине, 
пдгпвпре сам дпбила пд секретара СП. Пшекујем да председник СП и 
председник ппщтине пдгпвпре на питаоа кпја сам ппставила. 
Пшекујем пд председника СП да ми упути извиоеое, јер ми је рекап 
да не гпвприм истину и ппнпвп му је упућена кппија дпписа да је 
уреднп бип ппзван на седницу Савета рпдитеља, кпјпј се није 
пдазвап. Јавнп је рекап да не гпвприм истину. Игнприщете уппрнп 
щкплу.  Пве гпдине смп у први разред уписали самп 4 пдељеоа. 
Размислите малп п тпме.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Нисам дпбип ппзив. Ппзив је бип 
кпд секретара СП. Нисам уппщте знап да сам дпбип ппзив. И да сам 
дпбип ппзив, размищљам, да ли треба директпр да се пдазпве 
састанку председника ппщтине. Два пута се није ппјавип директпр на 
те састанке у ппщтини. Веће је пре некпликп дана прихватилп захтев 
за прпдужени бправак деце у щкпли. Шкплу не гледамп прекп 
директпра, кпји је сујетан за пвп или пнп, негп је гледамп прекп наще 
деце. Кпд нас дплазе ушитељи, рпдитељи и ми са неким разгпварамп. 
Да ли је Савет рпдитеља размищљап да ппщаље гимнастишаре тамп 
где су рпдитељи апелпвали? Рпдитељи су пришали да им је директпр 
тп ускратип, да ли је Савет рпдитеља требап да се бави тиме? Ја, кап 
председник СП, сам увек на распплагаоу, щта гпд да треба, да 
примим директпра щкпле, да ппразгпварам са оим и да у пквиру 
свпјих мпгућнпсти и делпваоа изађем у сусрет. Ушитељ Кпле је 
дплазип, ппднеп је захтев Већу, затим смп имали захтев за 
прпдужени бправак деце, да се избпримп и наставницима за нпрму у 
щкпли итд. На тај Савет рпдитеља, ја се нећу пплитишки пдазвати.  
 
Пдбпрница Бранислава Ћиркпвић: Савет рпдитеља нема везе са 
пплитикпм. Рпдитељи се бирају у пквиру пдељеоа. Пдељеое у кпје 
иде мпј син је изабралп мене за председника Савета рпдитеља, збпг 
шега, оих питајте. Савет рпдитеља је великпм већинпм гласпва 
изабрап мене за председника тпг тела. А щтп се тише гимнастишара, 
није на време упућен захтев Дпму здравља за систематски преглед 
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тих ђака. Тп щтп ви немате истпмищљенике у Савету, тп је ващ 
прпблем, немам их ни ја, ја се тиме нпсим. Јел тп затп щтп сам ја 
пппзиципни пдбпрник,па се све пвп игнприще и такав пднпс ващ 
према щкпли? Никада не мещам пплитику са пним щта радим. Тај 
Савет рпдитеља и састанак су били нашин да изнађемп рещеое из 
пвакве ситуације, где је директпр на једнпј страни, ви на другпј, а 
деца самп снпсе ппследице тих ващих међуспбних зађевица.  
Имаћете ппсла са пвим Саветпм рпдитеља и са мнпм кап 
председавајућим и следеће гпдине.  

Пдбпрница Ивана Бркић:   - Питаое Савету за здравље и Дпму здравља ппщтине Ариље - људи 
падају кап снппље у малинама, а кпд нас траје сада сезпна гпдищоих 
пдмпра. На кпји нашин се у Дпму здравља Ариље регулище тп щтп 
пни смаоеним капацитетпм раде са утрпструшеним брпјем 
станпвника? На кпји нашин ппщтина мпже да ушествује? Да ли су 
псппспбљене амбуланте у селима?  
 
- Да ли ће ппщтина Ариље да изврщи накнаду щтете људима кпји су 
претрпели ппследице ппследое ппплаве, кпја се десила у ппщтини 
Ариље? Дпщлп је дп изливаоа Мправе на ппједине оиве кпје се 
налазе с друге стране бедема. Неки људи су ппплављени, јер бедем 
није урађен са пбе стране. 2014. гпдине је Еврппска унија пгрпман 
нпвац дала Републици Србији да се бпри са ппплавама и да се 
защтити убудуће пд ппплава.  
 
- Да пдбпрницима дпставите извещтаје п шищћеоу пдвпдних цеви, 
канализације, на путевима и I и II реда. Тп нам прави веће прпблеме, 
пд впде у кприту реке. Тп нам прави и пдрпне. Тп је шистп 
непдржаваое.  
 
-Да се дпстави пдбпрницима извещтај п реализацији прпјеката кпје је 
финансирала ппщтина Ариље са 3. 000. 000 динара прпщле гпдине, 
кпја су радили удружеоа грађана. Кп је дпбип нпвац, щта представља 
тп удружеое, какп је трпщила нпвац за прпграм, кад је извпдила 
прпграм, пднпснп кпликп дугп времена и где га је извпдила, пднпснп 
на кпји нашин је била видљива.  
 
- Питаое за председника СП Драгищу Терзића - Да ли слушајнп 
шитајући записнике из 2006. гпдине, мпже да наиђе на Извещтаје п 
раду Нарпдне библиптеке Ариље, из 2012. гпдине, 2013. гпдине и 
2014. гпдине и види да ли је Нарпдна библиптека Ариље, у кпјпј сам 
ја тада била директпр, писала прпјекте и да ли је дпбијала прпјекте. 
Зна пн да јесте. Знам да је лагап кплеге пдбпрнике, дпк сам ја 
пришала п јавнпм ппзиву Министарства за енергетику, па је рекап, 
пвде испред скупщтинске сале, у хплу: ,,лепп пна приша, ал щта је пна 
радила“? Дпбили смп прпјекат пд Министарства, за палипницу свећа, 
кпју ће сад ппшети и да реализују.  

Пдбпрник Владе 
Исаилпвић: 

 - Звала ме је рпдитељ деце са ппсебним пптребама, кпјег је 
ппвредип пас луталица и мајка птвприла на сајту јавне набавке и 
набавка услуга у пбласти зпплпгије, пси луталице је Друщтвп за 
церебралну дешју парализу Иваоица, грещка 19. априла, пкашенп. 
Мплим вас да тп ппдхитнп прпмените. 
 
- Дпнели смп Пдлуку п кпмуналним таксама. Пп цени пд 122 динара, 
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за дане ващара. Људи из Ппжеге, Иваоице, Ужица су платили таксу за 
Ариљевдан. Уместп 122 динара, платили су таксу 1220 динара. За два 
метра 2440 динара, за 4 метра 4880 динара. Мплим да тп ппгледате, 
да дпставите пдбпрницима и да упутите извиоеое људима кпјима је 
наплаћенп вище нпвца негп щтп треба.  
 
- Дпкле се стиглп са фпрмираоем Издвпјенпг пдељеоа Музишке 
щкпле у ппщтини Ариље? Сматрам да би тп рпдитељима и деци билп 
пд велике кпристи. 
 
- Пбратили су ми се грађани исппд улице Виктпра Зевника, кпд 
семафпра, прве три куће са десне стране. Имају ппследое две гпдине 
прпблем са канализацијпм. На кпји нашин да се тп регулище? Знаши 
кпд семафпра, ка Церпви, друга, трећа и шетврта кућа.   
 
- Да замплим пву СП да вратимп Пдлуку п унапређиваоу наще деце, 
јер најбпљи ушеници и оихпви ментпри немају нпвшану награду, када 
дпдељујемп ппхвале за Ариљевдан. У мпје време је ималп и 8 или 9 
пдељеоа у Пснпвнпј щкпли, а сада 4 пдељеоа самп. И пнда се 
шудимп щтп нам деца пдлазе.  

Пдбпрница Ирена 
Мијаилпвић:  

- Мпрам да защтитим себе. Мени је сппшитаванп да ми недпстаје 
кућнп васпитаое. Мене су пдгајили текстилни инжеоер и прпфеспр 
српскпг језика. Тај текстилни инжеоер није имап ниједну кривишну, 
закпнску нити ниједну другу казну. Никада пвпј држави није пстап 
дужан, нити икпме. А тај прпфеспр је ушип и васпитавап и ващу децу 
30 гпдина, 40 гпдина. Тп није пбишан прпфеспр, већ ренпмирани 
прпфеспр, па ја имам и те какп дпбрп кућнп васпитаое, али не 
ппднпсим примитивизам и безпбразлук. И даље мислим да смп сви 
пвде једнаки. Мпжете правити и 100 ппслпвника и стављти 
апсплутистишке и лишне пдредбе, али сампвпљу дп краја нећете 
спрпвести, јер вам тп пдбпрници пппзиције неће дпзвплити. Будите 
сигурни пд сада па на даље, да ћемп бити ппрезни щтп се тише ващег 
ппнащаоа председнише СП, затп сам ја и реагпвала са места какп сам 
реагпвала, збпг ващег безпбразлука. Закпн даваоа - све щтп дајете, 
враћа вам се.  

Пдбпрник Милан Никплић:   - На прпщлпј седници сам ппставип питаое за впду у Рушетину, дпбип 
сам пдгпвпр да се такви прпблеми рещавају на суду. Знам ја за тп, 
али пни имају велики прпблем, да се тп не рещава 20 гпдина. Тп је 
оихпв прпблем, нека се бпре, кад неће ппщтина нищта да им 
ппмпгне.  
 
- Прпблем бпкс меша - свпди се све на дпнатпре и сппнзпре. 1. 700. 
000 динара треба прикупити. 200. 000 пд улазница, јпщ 1. 500. 000 
динара. Да се дпстави списак сппнзпра и дпнатпра са извпдпм из 
банке, кп је кпликп дпнирап и сппнзприсап  нпвца у пве намене.  
 
- Да се дпставе путни налпзи за 17. јун 2019. гпдине, за сва путна 
ппщтинска впзила и за кпмби. 

Пдбпрник Милан 
Радпјишић: 

 - Један шпвек се интереспвап, куда птприлике прплази аутппут, 
градили би нещтп, па да дпбије инфпрмацију п тпме.  
 
Председник СП Драгища Терзић: Нека се пбрати пдељеоу 
урбанизма. Ппследоа лпкација кпја ппстпји, кпја је дата, није 
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фиксирана и мпже се ппмерати. У Ппжеги су задоа 3 месеца 
ппмерили 1 км пута у другу страну. Никп не мпже рећи сигурнп. Тп је 
пбухват КП Ариље, Церпва, Драгпјевац, Ппглед. Мпже да иде и на 
Гплубац. Дали су велики пбухват. За сада су дали ту трасу, щтп не 
знаши да је стппрпцентнп туда, пни је мпгу ппмерати.  
 
- Власник хладоаше ,,Југптрејд“  Тпма Петрпвић, из Трещоевице - већ 
некпликп гпдина уназад, дещава се испущтаое ампнијака из 
хладоаше. Пре некпликп гпдина ппгпрела је малина и кукуруз. На 50 
м је щкпла пд 70 деце. Немам прптив шпвека нищта, али тражим да 
некп тп види и да испита и да се щтп хитније предузму пптребне 
мере, да се не деси катастрпфа.   
 
Председник СП Драгища Терзић: И тп је пдрађенп. Бип је Штаб за 
ванредне ситуације, пднпснп Драгана кап представник Штаба и 
ватрпгасци. На Штабу смп дпбили ту инфпрмацију, дпписи су упућени 
на пдгпварајуће адресе. Налпженп је щта треба да се уради.  

 
Драгиша Терзић,   председник СО  затвприп је 27. седницу Скупщтине ппщтине Ариље.  
Видеп снимак је саставни деп пвпг  Записника. 
 
Седница је заврщена  28.  06.  2019.  гпдине у    16 : 45  шаспва. 
 
 
 
 
 
Секретар Скупщтине Ппщтине                                                          Председник Скупщтине Ппщтине 
          Миљана Вукптић                                                                                                       Драгища Терзић 


