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1. 

 На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07), Скупштина општине Ариље, на седници 
одржаној 25. 2. 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Ариље 

 

 I  ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборницима Скупштине општине Ариље који су изабрани на изборима одржаним 11. маја 2008. године, и 
то:  

- Горану Дукићу, са изборне листе Демократска странка – Борис Тадић 

- Мици Коковић, са изборне листе Нова Србија – др Слободанка Младеновић. 
 

II  Мандат одборницима из тачке I почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата сазива Скупштине општине 

која је конституисана 3. јула 2008. године.  
 

III  Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одборницима Скупштине општине Ариље утврђен је престанак мандата због поднете оставке, и то:  

- др Зорану Мићовићу, са изборне листе Демократска странка – Борис Тадић, решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-102/09 
од 29. 12. 2009. године, 

- др Слободанки Младеновић, са изборне листе Нова Србија – др Слободанка Младеновић, решењем Скупштине општине Ариље 01 бр. 

112-103/09 од 29. 12. 2009. године. 
Из Извештаја Комисије за административна питања 01 број 013-4/10 од 28. 1. 2010. године утврђује се: 

- да је Демократска странка предложила новог кандидата за одборника Горана Дукића, 

- да је Нова Србија предложила новог кандидата за одборника Мицу Коковић, 
 - да је Изборна комисија општине Ариље именованима издала уверење о избору за одборнике. 

 - да су кандидати за одборнике дали писмену сагласност да прихватају мандат. 

 Комисија за административна питања је предложила Скупштини општине да потврди мандат одборнику кога је предложила 
Демократска странка и одборнику кога је предложила Нова Србија. 

 Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Вишем суду у Ужицу у року од 48 часова од дана 
доношења овог решења. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 112-8/10, 25. 2. 2010. године 

                             Председник Скупштине општине, 

                       др Момо Плазинчић 
 

 

2. 

 На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 

25/02, 107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, разматрала је Одлуку о 
утврђивању цене воде из Система "Рзав" Ариље за 2010. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене воде из Система "Рзав" Ариље за 2010. годину 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утврђивању цене воде из Система "Рзав" Ариље за 2010. годину коју је донео Управни одбор Јавног 
предузећа за водоснабдевање"Рзав" Ариље под бројем 3/2010, на седници одржаној дана 15. 1. 2010. године. 

 

II 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 023-3/10, 25. 2. 2010. године 

             Председник Скупштине општине, 

                др Момо Плазинчић 

 

 

3. 

 На основу члана 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 

25/02, 107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, разматрала је Програм 

пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2010. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2010. годину 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2010. годину који је донео Управни 
одбор Јавног предузећа за водоснабдевање"Рзав" Ариље под бројем 2-1/2010 на седници одржаној дана 15. 1. 2020. године. 

 

II 
 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 023-1/10, 25. 2. 2010. године 



 

26. фебруар 2010. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                          Страна 3  - Број  1 
 

 

            Председник Скупштине општине, 

              др Момо Плазинчић 

4. 

На основу члана 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 

25/02, 107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39 Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, разматрала је Програм 

пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Ариље за 2010. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања ЈП «Дирекција за изградњу" Ариље за 2010. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље за 2010. годину који је донео Управни 

одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» под бројем 473/09, на седници одржаној дана 23. 12. 2009. године. 
 

II 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 023-9/10, 25. 2. 2010. године 

             Председник Скупштине општине, 

               др Момо Плазинчић 
 

 

5. 

 На основу члана 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 

25/02, 107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, разматрала је Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010. годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010. годину 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010. годину који је донео Управни одбор 

Јавног комуналног предузећа "Зелен" под бројем 13/7-3 на седници одржаној дана 29. 12. 2009. године. 

 

II 

           Ново руководство Јавног комуналног предузећа "Зелен" може, уз сагласност Скупштине општине, кориговати Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа "Зелен" Ариље за 2010. годину  

 

III 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 023-4/10, 25. 2. 2010. године 

             Председник Скупштине општине, 
               др Момо Плазинчић 

 

6. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)  и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25.2.2010.. године, разматрала је Извештај о 

раду Дечјег вртића Ариље за 2008/2009 годину, и донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о раду Дечјег вртића Ариље за 2008/2009 годину 

 

I 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Дечјег вртића Ариље за 2008/2009 годину, који је усвојио Управни одбор Дечјег вртића, под бројем 

58/09, на седници одржаној дана 14. 9. 2009. године. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 022 -2/10, 25. 2. 2010. године 

                      Председник Скупштине општине, 

                       др Момо Плазинчић 
 

 

7. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, разматрала је Годишњи 

програм рада Дечјег вртића Ариље за 2009/2010 годину, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Годишњи програм рада Дечјег вртића Ариље за 2009/2010 годину 

 

I 



 

26. фебруар 2010. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                          Страна 4  - Број  1 
 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада Дечјег вртића Ариље за 2009/2010 годину који је донео Управни одбор Дечјег вртића 

под бројем 59/09 на седници одржаној дана 14. 9. 2009. године. 
 

 

II 

 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 022-3/10, 25. 2. 2010. године 

         Председник Скупштине општине, 
       др Момо Плазинчић 

 

 

8. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, разматрала је Извештај о 
функционисању система одбране од града на територији Радарског центра «Ужице» за период 15.4. – 15.10. 2009. године, и донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прихватању Извештаја о функционисању система одбране  

од града на територији Радарског центра «Ужице» за период 15. 4. – 15. 10. 2009. године 

 

I 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра «Ужице» за период 15. 4. – 15. 
10. 2009. године који је поднео Републички хидрометеоролошки завод из Београда. 

 

II 

 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 92-5/10, 25. 2. 2010. године 

           Председник Скупштине општине, 
                     др Момо Плазинчић 

 

 

9. 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» број 25/2000, 25/02, 107/05 

и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) члана 9. Одлуке о организовању Јавног комуналног 

предузећа «Зелен» Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 1/06) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине 
Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора ЈКП «Зелен» Ариље 

 

1. Разрешава се Мишо Матовић из Ариља дужности директора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље. 
 2. Ово Решење ступа на снагу 28. фебруара 2010. године, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општинско веће општине Ариље је Закључком 01 број 023-33/09, од 23. 11. 2009. године предложило Скупштини општине Ариље да 

прихвати Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље број 13/5-3, од 19. 10. 2009. године и не усвоји Извештај о 

пословању Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље за 2008. годину из разлога што по Извештају независног ревизора који је извршио 
ревизију Финансијског извештаја, финансијски извештај истинито и објективно не приказује, по свим материјално значајним аспектима, 

финансијски положај Предузећа на дан 31. 12. 2008. године, као и резултате његовог пословања за годину која се завршава на тај дан у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Србије. 
Истим Закључком Општинско веће је предложило Скупштини општине да покрене поступак разрешења органа руковођења. 

Скупштина општине Ариље Решењем 01 број 023-33/09 од 1. 12. 2009. године није усвојила Извештај о пословању Јавног комуналног 

предузећа «Зелен» Ариље за 2008. годину из разлога што по Извештају независног ревизора који је извршио ревизију Финансијског извештаја, 
Финансијски извештај истинито и објективно не приказује, по свим материјално значајним аспектима, финансијски положај Предузећа на дан 31. 

12. 2008. године, као и резултате његовог пословања за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике 

Србије; 
 Истим Решењем Скупштина општине је задужила Управни одбор Јавног комуналног предузећа «Зелен» да распише конкурс за избор 

директора и спроведе конкурсни поступак. 
 Поступајући по наведеном Решењу Скупштине општине, Управни одбор ЈКП «Зелен» Ариље донео је Одлуку о расписивању конкурса 

за избор директора под бројем 13/6-3 дана 21. 12. 2009. године. Конкурс је објављен 30. 12. 2009. године у публикацији «Послови» Националне 

службе запошљавања. 
 Након спроведеног конкурсног поступка, Управни одбор је предложио Скупштини општине да за директора ЈКП «Зелен» именује Рада 

Јовичића, дипломираног машинског инжењера из Ариља. 

 Са свега напред изнетог, Општинско веће општине Ариље је на седници одржаној 16. 2. 2010. године утврдило предлог Решења којим 
Скупштини општине предлаже да се Мишо Матовић, досадашњи директор ЈКП «Зелен» разреши дужности директора. 

 Законом о јавним предузећима у члану 14. прописано је да директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач. 

 Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. тачка 9. Статута општине прописано је да Скупштина општине именује 
и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач. 

 Одлука о оснивању ЈКП «Зелен» у члану 9. став 2. прописује да Скупштина општине именује и разрешава директора Предузећа. 

 Ценећи све наведене чињенице, Скупштина општине одлучује као у диспозитиву решења. 
 Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду – Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема истог. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
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01 број 112-9/10, 25. 2. 2010. године 

              Председник Скупштине општине, 
               др Момо Плазинчић 

 

 

 

10. 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» број 25/2000, 

25/02, 107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) члана 9. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа «Зелен» Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 1/06) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник 

општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. год.  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈКП «Зелен» Ариље 

 
 1. Именује се Раде Јовичић, дипломирани машински инжењер, из Ариља, за директора Јавног комуналног предузећа «Зелен» Ариље. 

 2. Мандат именованом траје 4 године. 

 3. Ово Решење ступа на снагу 1. марта 2010. године, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље» 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Ариље на седници одржаној 1. 12. 2009. године није прихватила Извештаја о пословању ЈКП «Зелен» Ариље за 
2008. годину. Својим Решењем којим није прихватила Извештај  ЈКП «Зелен», донетим под бројем 023-33/09-01 од 1. 12. 2009. године задужила је 

Управни одбор ЈКП «Зелен» да распише конкурс за избор директора и спроведе конкурсни поступак.  

 Управни одбор ЈКП «Зелен» Ариље донео је Одлуку о расписивању конкурса за избор директора под бројем 13/6-3 дана 21. 12. 2009. 
године. 

 Конкурс је објављен 30. 12. 2009. године у публикацији «Послови» Националне службе запошљавања. 

 На конкурс се јавило 10 кандидата.  
Благовремене али непотпуне пријаве имало је 8 кандидата – Виде Јермић из Ваљева, Милија Радовић из Ариља, Бранко Крчевинац из 

Ариља, Радован Ристић из Ариља, Миливоје Радовановић из Ариља, Слободан Михајловић из Ариља, Мирослав Радуловић из Ариља и Радојко 

Сатарић из Ариља. 
 Благовремене и потпуне пријаве имала су 2 кандидата – Раде Јовичић из Ариља и Мишо Матовић из Ариља. 

 Управни одбор је разматрао само благовремене и потпуне пријаве. 

 Управни одбор је једногласно одлучио да Скупштини општине предложи да се за директора ЈКП «Зелен» именује Раде Јовичић, 
дипломирани машински инжењер из Ариља. 

 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса у члану 14. прописује да директора Јавног предузећа именује и 

разрешава оснивач. 
 Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. тачка 9. Статута општине регулисано је да Супштина општине именује 

и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач. 

 Такође Одлуком о оснивању ЈКП «Зелен» у члану 9. став 2. прописано је да Скупштина општине именује и разрешава директора 
Предузећа. 

 Са свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду – Одељење у 
Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема истог. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 112-4/10, 25. 2. 2010. године 

             Председник Скупштине општине, 

               др Момо Плазинчић 

 

11. 

На основу члана 35. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09 и 81/09) и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље", број 6/08), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 25.02.2010. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ" 

 

Члан 1.  

 У Одлуци о изради плана генералне регулације "Ариље" ("Службени гласник општине Ариље" бр. 8/09) у члану 10., први став, иза 
прве тачке која гласи:   

• централна градска зона оивичена улицама Миће Матовића, Војводе Степе, Браће Михајловић, Војводе Мишића и Иве Лоле Рибара; 

брише се знак ";" и додаје ", уз могућност разраде по квартовима;" 
 

Члан 2.  

 Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ариље. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

01 број 350-101/09 од 25.02.2010. године 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 Др. Момо Плазинчић 

 

12. 

На основу члана 35. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09 и 81/09) и члана 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље", број 6/08), Скупштина општине Ариље на седници одржаној 25.02.2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "REX TRANS" У АРИЉУ 

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу објеката у сервисно-радној зони - ближа локација 
стовариште предузећа "REX TRANS". План ће носити назив План детаљне регулације "REX TRANS" у Ариљу (у даљем тексту: ПДР). 



 

26. фебруар 2010. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                          Страна 6  - Број  1 
 

 

 

Члан 2. 

 Циљеви доношења ПДР-а су следећи: 

• унапређење просторне организације и развијање сервисно-радне зоне; 

• стварање урбанистичких предуслова за изградњу објеката у сервисно-радној зони; 

• регулисање инфраструктурних прикључака, нарочито на саобраћајницу вишег реда; 

• дефинисање јавног интереса; 

• заштита и унапређење животне средине; 

• дефинисање правила грађења за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 

Члан 3.  

 Обухват ПДР-а је унутар подручја обухваћеног кат. парцелама бр. 730/1, 731/2, 732/6 и 732/7 (целе) и 721/6 и 716/4 (део) КО Ариље.  

 Приликом израде ПДР-а носилац израде може обухватити и граничне парцеле уз ову описану зону, за које се покаже урбанистичка 

оправданост (првенствено од јавног интереса - саобраћајни прикуљак и сл). 
 Детаљне границе дати кроз концепт плана, након добијања адекватних подлога, саобраћајних услова и анализирања постојећег стања.  

 

Члан 4. 

 ПГР ће садржати нарочито: 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја; 

2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама; 

4. регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; 

5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план); 
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7. вертикалну регулацију; 

8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 
9. локације за које се ради урбанистички пројекат; 

10. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих 

објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана; 
11. мере заштите; 

12. инжењерско-геолошке услове; 
13. мере енергетске ефикасности изградње; 

14. графички део. 

Члан 5. 

 Рок израде ПДР-а је 3 месеца од дана доношења Одлуке о приступању изради. 

 

Члан 6. 

 Утврђује се обавеза обрађивача и инвеститора о потреби прибављања мишљења у вези израде стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације на животну средину. 

 

Члан 7. 

 Средства за финансирање израде ПДР-а обезбеђују "REX TRANS" ДОО из Ариља и Мирковић Ненад из Ариља (сразмерно уделу 
захваћених површина у обухвату ПДР). 

Члан 8. 

 Излагање ПДР на јавни увид вршиће се после извршене стручне контроле нацрта плана.  
 Излагање ПДР-а на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу и трајаће 30 дана од дана оглашавања.  

 О излагању ПДР-а на јавни увид стараће се орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанистичког планирања. 

 Јавни увид ће се одржати у просторијама Општинске управе општине Ариље. 

Члан 9. 

 Носилац израде ПДР-а је ЈП "Дирекција за изградњу" Ариље. 

Члан 10.  

 Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ариље. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

01 број 350-37/10 од 25.02.2010. године 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 др Момо Плазинчић 

 

13. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 

(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на употребу имена Општине Ариље 

 

I 

 Даје се сагласност Удружењу корисника воде «ЕКО КАПИ АРИЉЕ» 

(у оснивању) да може у свом називу употребити име Општине «Ариље».  

 

II 

 Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 020-8/10, 25. 2. 2010. године 

           Председник Скупштине општине, 
             др Момо Плазинчић 

 
14. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник 

општине Ариље» број 6/08), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 25. 2. 2010. год. донела је 
 

О Д Л У К У 

о надградњи ђачке кухиње Основне школе Ариље 

 

I 

Ради проширења пословног простора за смештај деце припремног предшколског узраста извршиће се надградња спрата над постојећим 
објектом ђачке кухиње који се налази на кат. парцели број 172/2 КО Ариље корисника Основне школе «Стеван Чоловић» у Ариљу. 

 

II 

 Инвеститор радова је Општина Ариље. 

 

III 

 Општина Ариље, као инвеститор, овлашћује Јавно предузеће «Дирекција за изградњу», да у њено име и за њен рачун спроведе 

целокупни Законом предвиђени поступак на пословима надградње објекта из тачке 1. ове Одлуке. 
 

IV 

 Одлуку објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 

01 број 020-12/10, 25. 2. 2010. године 

 

             Председник Скупштине општине, 
               др Момо Плазинчић 
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