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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 47/18), члана 55 Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 13/19), Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. 

Гласник РС“ број 112/15) и члана 43. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације број 217-19/2020. године, 

 
       Председник општине Ариље дана 24. 06. 2020. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Kомисије за утврђивање штете на путној инфраструктури и 

мостовима која је настала као последица  елементарне непогоде (поплаве) од 

23.06.2020. 

 

 

 

1.  Комисија за процену штете настале услед поплава на путној инфраструктури и 

мостовима, у саставу: 

 

- Зоран Чемерикић,дипломирани инжењер грађевине 

- Младен Марковић, гимназија 

- Иван Тешовић, дипломирани економиста 

 

 

2.  Задатак Комисије је да евидентира штету, врши процену штете настале услед 

поплава и сачини Записник. 

 

3.  Решење доставити: члановима Комсије, архиви и објавити у „Службеном гласнику“. 

 
 

 

 

Општина Ариље 

Председник општине 

I број: 112-101/2020,24.06.2020. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник општине Ариље 

Милош Недељковић с.р. 
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        На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/07 и 47/18), члана 55 Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 13/19), Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. 

Гласник РС“ број 112/15) и члана 43. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације број 217-19/2020. године, 
 

 

       Председник општине Ариље дана 24. 06. 2020. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Kомисије за утврђивање штете на објектима грађана која је 

настала као последица  елементарне непогоде (поплаве) од 23.06.2020. 

 

 

 

1.  Образује се Комисија за процену штете настале услед поплава на грађевинским 

објектима, и то: стамбеним, пословним и помоћним, у саставу: 

 

 Зоран Радојевић, дипломирани инжењер архитектуре 

 Марко Остојић, дипломирани економиста 

 Радојко Крчевинац, дипломирани правник. 

 

 

2.  Задатак Комисије је да евидентира штету, врши процену штете настале услед 

поплава и сачини Записник. 

 

3.  Решење доставити: члановима Комисије, архиви и објавити у Службеном гласнику. 

 

 

 

 

Општина Ариље 

Председник општине 

I број: 112-100/2020 ,24.06.2020. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник општине Ариље 

Милош Недељковић с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 47/18), члана 55 Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 13/19), Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. 

Гласник РС“ број 112/15) и члана 43. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације број 217-19/2020. године, 

 
       Председник општине Ариље дана 24. 06. 2020. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Kомисије за утврђивање штете на објектима грађана која је настала 

као последица  елементарне непогоде (поплаве) од 23.06.2020. 

 

 

 

1.  Комисија за процену штете настале услед поплава на грађевинским објектима, и то: 

стамбеним, пословним и помоћним, у саставу: 

 

- Борис Сатарић, инжењер грађевинарства 

- Никола Арсовић, гимназија 

- Радул Станић, економиста. 

 

 

2.  Задатак Комисије је да евидентира штету, врши процену штете настале услед 

поплава и сачини Записник. 

 

3.  Решење доставити: члановима Комисије, архиви и објавити у Службеном гласнику. 

 
 

 

 

Општина Ариље 

Председник општине 

I број: 112-102/2020,24.06.2020. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник општине Ариље 

Милош Недељковић с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 47/18), члана 55 Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 13/19), Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. 

Гласник РС“ број 112/15) и члана 43. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације број 217-19/2020. године, 

 
       Председник општине Ариље дана 24. 06. 2020. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Kомисије за утврђивање штете на пољопривредним усевима, која је 

настала као последица  елементарне непогоде (поплаве) од 23.06.2020. 

 

 

 

1.  Комисија за процену штете настале услед поплава на пољопривредним усевима, у 

саставу: 

 

1. Бранко Михајловић, дипломирани мастер економиста; 

2. Душанка Гавриловић, професор разредне наставе; 

3. Марија Mихаиловић, дипломирани правник. 

 

 

2.  Задатак Комисије је да евидентира штету, врши процену штете настале услед 

поплава и сачини Записник. 

 

3.  Решење доставити: члановима Комисији, архиви и објавити у „Службеном 

гласнику“. 

 

 

Општина Ариље 

Председник општине 

I број: 112-103/2020,24.06.2020. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник општине Ариље 

Милош Недељковић с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 47/18), члана 55 Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 13/19), Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. 

Гласник РС“ број 112/15) и члана 43. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације број 217-19/2020. године, 

 
       Председник општине Ариље дана 24. 06. 2020. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Kомисије за утврђивање штете на пољопривредним усевима, која је 

настала као последица  елементарне непогоде (поплаве) од 23.06.2020. 

 

 

 

1.  Комисија за процену штете настале услед поплава на пољопривредним усевима, у 

саставу: 

 

1. Јелена Обрадовић, средња школа сарадник у природним наукама; 

2. Србољуб Матовић, економиста; 

3. Раде Вукадиновић,  гимназија. 

 

 

2.  Задатак Комисије је да евидентира штету, врши процену штете настале услед 

поплава и сачини Записник. 

 

3.  Решење доставити: члановима Комисији, архиви и објавити у „Службеном 

гласнику“. 

 

 

Општина Ариље 

Председник општине 

I број: 112-105/2020,24.06.2020. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник општине Ариље 

Милош Недељковић с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 47/18), члана 55 Статута општине Ариље („Службени гласник општине 

Ариље“ број 13/19), Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. 

Гласник РС“ број 112/15) и члана 43. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације број 217-19/2020. године, 

 
       Председник општине Ариље дана 24. 06. 2020. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Kомисије за утврђивање штете на пољопривредним усевима, која је 

настала као последица  елементарне непогоде (поплаве) од 23.06.2020. 

 

 

 

1.  Комисија за процену штете настале услед поплава на пољопривредним усевима, у 

саставу: 

 

1. Иван Милинковић, дипломирани економиста; 

2. Јована Марић, менаџер мастер управљања пројектима;  

3. Милош Ненадић, гимназија. 

 

 

2.  Задатак Комисије је да евидентира штету, врши процену штете настале услед 

поплава и сачини Записник. 

 

3.  Решење доставити: члановима Комисији, архиви и објавити у „Службеном 

гласнику“. 

 

 

Општина Ариље 

Председник општине 

I број: 112-104/2020,24.06.2020. године 

АРИЉЕ 

 

 

Председник општине Ариље 

Милош Недељковић с.р. 
 

 


