
 1 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина Општине 

03 број:06 -34/2018 

11 . 09 . 2018 . године 

А р и љ е 

 

З А П И С Н И К 

 

са 19 . седнице Скупштине Општине Ариље одржане 11 .09 .2018 . године , са почетком у 10 ,00 сати у 
сали Скупштине Општине Ариље . 

 

Седницу Скупштине општине је отворио председник Скупштине општине Драгиша Терзић . 

 

Записник на седници води Сузана Цветић . 

 

Председник Скупштине Општине констатовао је да седници присуствује 33 одборника и да постоји 
кворум за рад и пуноважно одлучивање . 

 

Седници не присуствује одборница Мица Коковић .  
 

Седници , поред одборника , присуствују : секретар Скупштине општине Ариље Миљана Вукотић ;  

начелник Општинске управе Горица Петровић ; начелник Одељења за привреду и финансије ОУ Ариље 
Слава Ћирјаковић ; Општински правобранилац Владимир Савић ; начелник Одељења за 
инвестиције,јавне набавке и развојне пројекте Вукић Миливојевић ; инспектор за заштиту животне 
средине Радосава Бјекић ;  
 представници медија и 

 

известиоци по појединим тачкама Дневног реда : 

- Драгиша Терзић,председник Скупштине Општине Ариље; 
- Загорка Миливојевић,шеф Одсека за буџет и трезор; 
- Вукић Миливојевић,начелник Одељења за инвестиције,јавне набавке и развојне пројекте; 
- Владимир Савић,Општински правобранилац; 
- Миљана Вукотић,секретар Скупштине општине Ариље. 

 

Председник Скупштине општине предложио је следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД : 

 

1. Усвајање записника са 18. седнице Скупштине општине Ариље 

2. Прихватање оставке председника општине Ариље  Зорана Тодоровића 

3.  Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 01. 01.2018. до 30. 06. 
2018. године 

4. Одлука о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће , пречишћавању и одвођењу отпадних 
вода општине Ариље 

5. Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Ариље за 2017. годину 

6. Именовање директора ЈП за водоснабдевање ,, Рзав “ Ариље 

7. Именовање директора Центра за социјални рад Ариље 

8. Агенција за бежичне телекомуникације ПУНДОСАТ Ариље, захтев да се у називу радио станице 
користи име општине ,, Ариље,,( ,, Радио Рзавац Ариље ,, ) 

9. Аутентично тумачење одредбе члана 9. Одлуке о управљању комуналним отпадом на 
територији Општине Ариље (,, Службени гласник Општине Ариље“ број 4/2015,3/18 и 12/18) 
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10. Аутентично тумачење одредбе члана 7. Одлуке о управљању комуналним отпадом на 
територији Општине Ариље (,, Службени гласник Општине Ариље“ број 4/2015,3/18 и 12/18) 

11. Измена Одлуке о накнади за заштиту животне средине 

12. Информација о спроведеном референдуму у МЗ Вирово 27. маја 2018. године 

13. Одборничка питања и предлози 

 

 

 

Предлози  допуне Дневног реда : 

Председник 
Скупштине 
општине 
Драгиша 
Терзић: 

На основу поднете оставке председника Општине Зорана Тодоровића , предлажем 
Допуну Дневног реда , да после усвајања Записника , друга тачка Дневног реда 
буде Прихватање оставке председника Општине Ариље Зорана Тодоровића . 
Читам , поднето Председнику Скупштине Општине – предмет: подношење оставке. 
У складу са чланом 75. Пословника СО Ариље подносим оставку на функцију 
председника Општине Ариље из личних ралога . У Ариљу 11. 09. 2018. године . У 
потпису председник Општине Ариље Зоран Тодоровић.  

Одборник 
Милан 
Николић :  

Допуна се односи на измену Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине Општине Ариље . Из следећих разлога : два пута се то расправљало , 
донели смо Одлуку , али она је толико накарадна , да је непримењива  у реалним 
околностима . На захтев привредника Ариља тражим да се та Одлука за ову годину 
измени . Постоји ставка да привредници који спадају у групу загађивача , плаћају 
надокнаду у односу на промет . Имам податке које су то фирме и колико су 
оптерећене са накнадом за заштиту животне средине . По томе , у буџету је 
планирано 5 милиона динара . Имам списак од 12 привредних субјеката који су 
добили решења , а има их још 5 и колико су оптерећени . Креће се од два милиона 
и двеста хиљада динара до 1600 динара . Сви они су сврстани у загађиваче . Кад 
саберемо издата решења за ових 12 фирми , прилив у буџету треба да буде три 
милиона и двеста десет хиљада динара , а планирано је пет милиона . Остаје још 
700-800 привредних субјеката који треба да плате по квадратури . Тражим да се 
уврсти тачка Дневног реда и да се изврши измена ове Одлуке , с тим што се укида 
надокнада према оним привредним субјектима који су загађивачи . Нису правилно 
оптерећени , ни сврстани да су загађивачи . То није логично . Говорио сам да је то 
непримењиво . Ако се пређе на квадратуру , ова фирма што је имала да плати два 
милиона и двеста хиљада динара  , платиће 600. 000 динара .  
Председник СО Ариље Драгиша Терзић: Ради се на новој Одлуци . Замолио бих 
начелницу да изађе и образложи око нове Одлуке . У оквиру Коалиције смо 
разговарали да ова Одлука није добра . Мислим да на овој седници можемо 
разговарати око свега овога , а за наредну седницу да припремимо и наравно 
уврстити вас да учествујете и представнике свих партија да учествују у доношењу 
нове Одлуке .  
Начелник ОУ Ариље Горица Петровић : У току је анализа Одлуке о утврђивању 
накнаде за еколошку таксу , тако да ћемо за неку наредну седницу Скупштине , 
припремити измену Одлуке .  

Одборница 
Бранислава 
Ћирковић :  

Питање око оставке председника . Занима ме , да ли са оставком председника 
Општине иде и заменик председника и Веће и кад ћемо бирати новог председника 
, односно ко влада уместо целе извршне власти ? 

Председник СО Ариље Драгиша Терзић: Јутрос сам добио поднету оставку , 
Скупштини општини Ариље , 11. септембар , у складу са чланом Пословника . 
Пословник , Статут и Закон о локалној самоуправи кажу да оставком председника 
Општине аутоматски ,, пада „ и Веће и заменик председника Општине . Ја ћу по 
Пословнику из хитних разлога заказати по хитном поступку нову седницу на којој 
ћемо приступити избору новог руководства .  
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Одлуке: Скупштина општине Ариље , са 33 гласа „ ЗА “, са  0 гласова „ ПРОТИВ “и 0 

уздржаних одборника , од 33 присутна одборника , усвојила предлог 
председника СО Драгише Терзића , да Прихватање оставке председника 
општине Ариље Зорана Тодоровића буде тачка 2 , после Записника .  
 

Скупштина општине Ариље је са 33 гласа ,, ЗА “, 0 гласова ,, ПРОТИВ “ и 0  

уздржаних одборника , од  33 присутна  одборника , усвојила предлог 
одборника  Милана Николића , да се измена Одлуке о накнади за заштиту 
животне средине уврсти у Дневни ред .  
 

Скупштина општине Ариље је , са 33  гласа „ ЗА “, 0 гласова „ ПРОТИВ “ и 0  

уздржаних одборника , од 33 присутна одборника , усвојила Дневни ред у 
целини са додатим предлозима председника СО Драгише Терзића и одборника 
Милана Николића .  

 

Тачка  1. 

Назив: Усвајање Записника са 18. седнице Скупштине општине Ариље 

Известилац: / 

Учесници у 
расправи: 

Одборници /е : Бранислава Ћирковић , Милан Николић , Ирена Мијаиловић .  
 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 19 гласова „ ЗА “, са 0 гласом „ ПРОТИВ “и са 14 

уздржаних одборника , од 33 присутна одборника , усвојила Записник са 18 . 

седнице Скупштине општине Ариље . 

 

Тачка 2. 

Назив: Прихватање оставке председника општине Ариље  Зорана Тодоровића 

Известилац: Драгиша Терзић,председник Скупштине Општине Ариље : Чланови 23. и 75. 
Пословника Скупштине Општине Ариље кажу : Чл.75 – Председник Општине оставку 
подноси у писаној форми . Чл.23-О поднетој оставци не отвара се расправа , нити се 
одлучује , већ се престанак функције председника по овом основу само констатује . 
Ја бих ставио на гласање . Нигде у Пословнику није предвиђена расправа , а када је у 
питању писана оставка председника Општине .  
 

 

Одборници Ивани Бркић је изречена опомена по Пословнику , од стране 
председника Скупштине Општине .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е:  Зоран Мићовић , Благоје Радељић – по члану 108. Пословника , о 
личним стварима појединца на овој седници се не расправља ;  
Председник СО Драгиша Терзић: Биће прилике да се расправља о овој тачки , и 
данас ћемо имати седницу и новог председника , Веће и заменика председника . У 
оквиру тога ће моћи да се дискутује .  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 22  гласа „ ЗА “,  0 гласова „ ПРОТИВ “ и  10 

уздржаних одборника , од  присутних 32 одборника  , прихватила оставку 
председника Општине Ариље Зорана Тодоровића .  

 

Тачка 3. 
Назив: Извештај о реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 01. 01.2018. 

до 30. 06. 2018. године 

Известилац: Загорка Миливојевић , шеф Одсека за буџет и трезор : Извештај о 
реализацији буџета Општине Ариље за првих 6 месеци текуће године. Члан 
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76. Закона о буџетском систему дефинише обавезу локалног органа управе 
надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и да најмање 
два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти и 
Скупштину и то по истеку шестомесечног , односно деветомесечног периода .  
Извештајем о реализацији буџета општине  Ариље за првих 6 месеци 2018. године 
су обухваћени буџетски приходи и расходи , без сопствених прихода индиректних 
корисника . Буџет Општине Ариље за 2018. годину донет је 20. 12. 2017. године и 
објављен у Службеном гласнику општине Ариље број 24/17 . Укупни приходи са 
пренетим средствима из претходне године за првих 6 месеци износе 227. 171. 
264,16 динара и остварени су у односу на План са 40,55% . Расходи су извршени у 
износу од 216. 716. 160,93 динара или 38,61 % . Извршење расхода врши се по 
захтевима корисника у складу са усвојеним Плановима . Имате у материјалу 
извршење сваке позиције по економској , функционалној , организационој , 
програмској класификацији , а у образложењу и ближе описане неке позиције . 
Обзиром да је у току девети месец , слика извршења буџета је већ сада сасвим 
другачија , у односу на дати извештај , а извештај за девет месеци такође ће бити 
достављен на разматрање .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е: Ивана Бркић , Љиљана Стамболић , Ирена Мијаиловић , Милан 
Николић , Драгољуб Ђунисијевић , Бранислава Ћирковић , Зоран Мићовић ,  
Благоје Радељић , реплика Милан Николић , реплика Зоран Мићовић , реплика 
Благоје Радељић , Младена Алексић , Владе Исаиловић , Звонко Петровић .  
 

 

Одборница Ирена Мијаиловић – група грађана ,, Можемо боље „ подржава говор 
одборника Зорана Мићовића за транспарентност Извештаја .  
 

Начелник ОУ Ариље Горица Петровић је одговорила на постављена питања .  
Издвојено 
мишљење 
одборник 
Зоран 
Мићовић :  

Од данас па на даље , да Општинске службе морају свој Извештај да окаче на сајт, 
да буде видљив сваког дана .  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 18 гласова „ ЗА “, 1 гласом „ ПРОТИВ “и  7 

уздржаних одборника , од 26  присутних одборника , усвојила Извештај о 
реализацији буџета општине Ариље за извештајни период 01. 01.2018. до 30. 06. 
2018. године .  

 

Тачка 4.  
Назив: Одлука о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће , пречишћавању и 

одвођењу отпадних вода општине Ариље 

 

Известилац: Вукић Миливојевић,начелник Одељења за инвестиције,јавне набавке и развојне 
пројекте: Питање накнаде за прикључак на водоводну и канализациону мрежу до 
сада је било регулисано са неколико Одлука бивше Дирекције за изградњу . 
Потреба је да се оне све систематизују у једну општинску Одлуку  о водоводу и 
канализацији . И то је заправо овај предлог овде . Ништа се ту није променило у 
смислу висина накнада и других правила . Једина новина је предлог да се ова 
обавеза може измирити у 6 једнаких месечних рата , уз адекватна средства 
обезбеђења . Такође , и  једна  одредба којом се једнократним плаћањем остварује 
попуст од 10 % .  

Учесници у Одборници/е: Младена Алексић .  
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расправи: Вукић Миливојевић је одговорио на постављено питање .  
 

Одлуке:  

Скупштина општине Ариље је  , са 20 гласова ,, ЗА “, са 0   гласова ,, ПРОТИВ 

“ и 6 уздржаних одборника , од 26  присутних  одборника ,  усвојила Одлуку 
о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће , пречишћавању и одвођењу 
отпадних вода општине Ариље .  

 

Тачка 5. 

Назив : Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Ариље за 2017. годину 

Известилац : Владимир Савић , Општински правобранилац : Извештајни период о раду 
правобранилаштва од 01.01.2017. до 31.12.2017. године – приказана су 
правна средства и мере које је предузело у свом раду у овом извештајном 
периоду . Закон о правобранилаштву Републике Србије који је ступио на 
снагу 31. маја 2014. године уредио је делокруг и положај правобранилаштва , 

како државног , тако и правобранилаштва локалних самоуправа , као и начин 
оснивања , надлежност и основе уређења и организације правобранилаштва 
јединице локалне самоуправе , као и друга питања значајна за рад 
правобранилаштва јединица локалне самоуправе . Уређење и организација и 
друга питања од значаја за рад правобранилаштва јединице локалне 
самоуправе ,утврђују се и Одлуком јединице локалне самоуправе у складу са 
основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних овим 
Законом . На основу Закона о правобранилаштву СО Ариље донела је Одлуку 
о правобранилаштву , којом је уредила делокруг и положај 
правобранилаштва , начин оснивања , надлежност и основе уређења и 
организације правобранилаштва јединице локалне самоуправе  , као и друга 
питања од значаја за рад правобранилаштва . Правобранилаштво је орган 
који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине 
Ариље . У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса 
Општине , Општинско правобранилаштво : 

- у поступцима према судовима , управним и другим надлежним 
органима заступа као законски заступник општину , њене органе и 
друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета , ради 
заштите имовинских права и интереса општине ; 

- прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних 
лица која заступа , посебно у погледу заштите њихових имовинских 
права и интереса , као и питања у вези са применом закона и 
подзаконских аката; 

- даје правна мишљења ; 
- даје правне савете свим органима општине које заступа .  

Правобранилаштво своју дужност обавља у складу са Уставом , 
законом и другим општим правним актима . У складу са Законом о 
парничном поступку утврђене су обавезе и одговорности Општинског 
правобранилаштва . Чланом 193. наведеног Закона одређује се да 
лице које намерава да поднесе тужбу против јединице локалне 
самоуправе , може да пре подношења тужбе достави надлежном 
правобранилаштву предлог за мирно решавање спора . У 
извештајном периоду правобранилаштво се посебно ангажовало на 
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оваквом начину рада . Разлог тога је избегавање судских трошкова у 

предметима у којима је извесно да локална заједница има облигацију 
према подносиоцу захтева . Исте обавезе у преговорима претварамо у 
плаћање у виду месечних ануитета . То је веома важно , обзиром на 
стање буџета и друге потребе . Споразум постигнут између 
Општинског јавног правобраниоца и лица које подноси предлог за 
мирно решење спора има снагу извршне исправе . Државно 
правобранилаштво у појединим случајевима поверава вршење 
појединих послова Општинском правобранилаштву . Поред старања о 
заштити имовинских интереса субјеката које по закону заступа , 
Правобранилаштво има и уставну обавезу да у свим тим поступцима 
омогући грађанима и њиховим удружењима да остварују своја права . 
Заступање се врши по основу Закона или по посебном овлашћењу 
странке према правилима струке , а у складу са позитивним 
прописима. Општинско правобранилаштво обавља велики број 
консултација са странкама које се свакодневно обраћају за помоћ из 
свих области правног живота . У наведеном периоду Општинско 
правобранилаштво радило је на следећим предметима :  

- 89 парнична и ванпарнична поступка – 15 предмета решено је у 
парничном поступку , а 74 у ванпарничном поступку .  

- У поменутом периоду затражено је од Општинског правобранилаштва 
у 19 случајева правно мишљење или заштита општих – јавних 
интереса у писаном облику. 
По основу исплате штета код уједа пса или напада чопора паса на 
стада у 2017. години исплаћено је 3 950 214,00 динара у непосредној 
погодби . По основу судских пресуда за накнаду штете као и за 
исплату земљишта, исплаћено је 3 750 491,38 динара . 7 700 705,38 

динара је укупно исплаћено по свим основама. У овом моменту у раду 
су три предмета . Један пред Апелационим судом , један пред Вишим 
судом у Ужицу и један пред Основним судом у Ариљу . Акценат је 
бачен на рад који би се одвијао у ванпарничном поступку због 
елиминисања трошкова који су изузетно велики потенцијално и 
сузбијања потенцијално припадајућих камата . ( просечан захтев 
странке за одштету у свим поступцима ако се излази на суд износи 
250.032,00 динара , а ако се не излази на суд 53.381,00 динара ) . 
Велики број савета , стручне помоћи и других облика ангажовања у 
том смислу предузето је , укључујући изласке на терен . Општинско 
правобранилаштво активно учествује у раду и сарадњи са 
Општинским већем и свим стручним службама где год и када год је то 
потребно на њихов захтев или самоиницијативно . Послове 
Правобранилаштва представља и заступање Месних заједница по 
овлашћењу , било да се оне јавају у својству тужиоца , било у својству 
туженика . Општинско правобранилаштво обавља велики број 
консултација са странкама , које се свакодневно обраћају за помоћ не 
само из надлежности правобранилаштва , већ из свих области 
правног живота . Ради се око преко 200 странака у извештајном 
периоду . Извештајни период је прошао контролу комерцијалне 

ревизије и исти је био подложан у сваком сегменту , који су то они 
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тражили .  
Учесници у 
расправи: 

Одборници/е : Владе Исаиловић , Бранислава Ћирковић , Звонко Петровић , 
Милан Николић , Ирена Мијаиловић , Младена Алексић , Зоран Мићовић и 
председник СО Драгиша Терзић .  
 

Владимир Савић је одговорио на постављена питања .  
 

Издвојено 
мишљење 
одборник 
Владе 
Исаиловић :  

Које су то превентивне мере које можете да дате локалној самоуправи , да би се 
смањили трошкови , шта да урадимо да буде мање уједа паса . 1. Колико је било 
уједа по годинама од тренутка када сте Ви правобранилац ; 2. Има ли пријава од 
истих лица , односно из истих породица ; 3. Које су то МЗ – е у којима има највише 
случајева злоупотребе уједа паса .  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 30  гласова „ ЗА “, 0 гласова „ ПРОТИВ “, и   2 

уздржана одборника , од 32   присутна  одборника , усвојила  Извештај о раду 
Општинског правобранилаштва општине Ариље за 2017. годину .  

 

Тачка 6.  
Назив: Именовање директора ЈП за водоснабдевање ,, Рзав “ Ариље 

Известилац: Миљана Вукотић ,секретар СО : Уз решење смо приложили комплетан 
материјал које је доставило ЈП ,, Рзав „ Ариље , односно ту је комплетна 
процедура  , која је спроведена унутар јавног предузећа , од конкурса преко 
рангирања кандидата , записника до утврђивања предлога Одлуке за 
именовање директора ЈП ,, Рзав „ . Ми смо један од 6 оснивача , а свих 6 
оснивача треба да именује директора ЈП ,, Рзав „ Ариље , да би он ступио на 
дужност . Законска процедура је спроведена у потпуности у складу са 
Законом о јавним предузећима . Питање које је било на Општинском већу , 
кад се утврђивао предлог овог решења , јесте шта је са решењем које смо 
донели негде прошле године , о именовању другог лица за директора овог 
предузећа . Ми смо тада донели решење по предлогу ,,  Рзав „ – а , међутим , 
нису сви оснивачи . Ариље је донело решење о именовању  , по конкурсу од 
претходне године  , остале општине нису донеле решења . Да би директор 
могао да ступи на функцију, потребно је да донесу решења о именовању сви 
оснивачи , тако да је конкурс морао бити поништен .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е: Милан Николић .  
 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 31   гласом ,, ЗА “, 0 гласова ,, ПРОТИВ “ и 
0 уздржаних одборника , од 31 присутног одборника ,  донела Решење о 
именовању директора ЈП за водоснабдевање ,, Рзав “ Ариље .  

 

 

Тачка 7.  
Назив: Именовање директора Центра за социјални рад Ариље 

Известилац: Драгиша Терзић, председник СО : Очекивали смо да ће стићи сагласност из 
Министарства , за директора Центра за социјални рад , она до данашњег 
дана и овог тренутка није стигла  , тако да предлажем да скинемо ову тачку 
Дневног реда до сагласности Министарства . Директорка и даље наставља да 
ради , до избора на функцију.   

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е : Расправе није било .  
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Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 31   гласом „ ЗА “, са 0  гласова „ ПРОТИВ “, и   0 

уздржаних одборника , од 31  присутног  одборника , скинула тачку Дневног реда 
која се односи на именовање директора Центра за социјални рад .  
 

 

Тачка 8. 
Назив: Агенција за бежичне телекомуникације ПУНДОСАТ Ариље, захтев да се у називу 

радио станице користи име општине ,, Ариље,,( ,, Радио Рзавац Ариље ,, ) 
Известилац: Миљана Вукотић , секретар СО : Закон о локалној самоуправи обавезује 

кориснике назива Општине , да траже сагласност од Скупштине . Овде се 
ради о радио станици ,која је постојала у овом граду , па је једно време 
престала са радом и њима је за регистрацију због употребе назива Ариље , у 
називу радио станице , потребна сагласност Скупштине . Поново се активира 
та локална радио станица  .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е: Милан Николић , Драган Дринчић , Зоран Мићовић , Вишња 
Сурла Крупниковић .  
 

Председник СО Драгиша Терзић након изнетог , предлаже да се тачка 
Дневног реда скине са Дневног реда и да се обавесте подносиоци захтева да 
допуне захтев , да се појаве на седници СО , да образложе захтев .  

Одлуке:  

Скупштина општине Ариље је , са 29   гласова „ ЗА “, 0  гласова „ ПРОТИВ “, и   0 

уздржаних одборника , од 29  присутних   одборника , скинула тачку са Дневног 
реда  , која се односи на давање сагласности на употребу назива Ариље у називу 
радио станице - ,, Радио Рзавац Ариље „ .  

 

Тачка 9 . 

Назив: Аутентично тумачење одредбе члана 9. Одлуке о управљању комуналним 
отпадом на територији Општине Ариље (,, Службени гласник Општине Ариље“ 

број 4/2015,3/18 и 12/18) 
Известилац:  Миљана Вукотић , секретар СО :  Уз ово тумачење навели смо и текст , односно 

извод из Одлуке о управљању комуналним отпадом . Имали смо више захтева 
странака , где је спорна граница обухвата кад се ради о управљању комуналним 
отпадом , с обзиром да су нашом одлуком из 2015. године , обухваћене и наше 
сеоске МЗ – е , у прецизном утврђивању граница . ОУ припрема измену Одлуке и 
допуну која ће прецизно регулисати границе , да не би долазило до нејасноћа . Кад 
се ради о грађанима  , који су у ситуацији да оспоравају  да су у граници обухвата , 
да имају тужбу од стране ЈКП ,, Зелен „  , неке тужбе су већ у поступку извршења , 
чак је и другостепени суд потврдио . У овом случају се радило о МЗ Трешњевица , у 
овој задњој тачки , која каже : ,, према ИТРО КОП-У „ . Шта значи према и докле ? 
Ми смо сматрали да ово тумачење треба дати тако да траса овог пута до ИТРО КОП-

А , је само обухваћена изношењем смећа , а када се буде изменама Одлуке 
прецизно дефинисало докле овим путем , онда ће грађани бити у обавези да то 
плаћају , а ЈКП ,, Зелен „ да износи , јер на свим осталим трасама пише до куће тог и 
тог лица , а у овом случају пише према фирми ИТРО КОП . Без одредница , тај пут се 
званично протеже до Котраже . По Одлуци о управљању комуналним отпадом сви 
грађани имају право и обавезу да користе услугу изношења смећа у границама 
обухвата , који је утврђен овом Одлуком . То јесте обавеза , као и обавеза пружаоца 
услуга ЈКП ,, Зелен „ да обавља услугу у неким интервалима који су утврђени 
њиховим  Програмом . Нико не може бити у границама обухвата ослобођен тога . 
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Спорно је то где се постављају захтеви за тумачења и што изискује да се Одлука 
детаљно прегледа и да се припреми њена измена  , пре свега у границама обухвата  
у наредном периоду . Служба предлаже да се ово тумачење да на тај начин да лице 
које је поднело захтев , по овом тумачењу Одлуке , не би било у обавези да плаћа 
накнаду за изношење смећа , односно  ЈКП ,, Зелен „ да врши изношење , јер се 
налази на неколико стотина метара , на истом путу , даље од ИТРО КОП-А .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е : Милан Радојичић , Бранислава Ћирковић , Зоран Мићовић , 
Витомир Арсовић , Мићун Василијевић , Милан Николић , Младена Алексић и 
председник СО Драгиша Терзић.  
 

 

Одборница Мица Коковић је стигла на седницу СО .  
 

Миљана Вукотић је појаснила две тачке у Дневном реду ( ову и наредну ) које 
се односе на аутентично тумачење.  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 20 гласова „ ЗА “, 1 гласом „ ПРОТИВ “,  и     9 

уздржаних одборника , од  присутних  30  одборника ,  усвојила  Аутентично 
тумачење одредбе члана 9. Одлуке о управљању комуналним отпадом на 
територији Општине Ариље (,, Службени гласник Општине Ариље“ број 
4/2015,3/18 и 12/18) .  

 

Тачка 10 . 

Назив: Аутентично тумачење одредбе члана 7. Одлуке о управљању комуналним 
отпадом на територији Општине Ариље (,, Службени гласник Општине Ариље“ 

број 4/2015,3/18 и 12/18) 
Известилац: Миљана Вукотић , секретар СО : Иста Одлука је у питању , као и код 

предходне тачке . Ово је захтев једног адвоката из Београда , ради се о 
објекту који се налази на градском подручју , у Вранама , у улици Десимира 
Виторовића , а питање у вези тумачења је гласило : шта се подразумева под 

обухватом , у смислу територијалне припадности ? Територијална 
припадност није везана за пријаву пребивалишта лица . Сва лица која су 
корисници или власници објеката пословних или стамбених у границама 
обухвата изношења комуналног отпада , имају обавезу да то изношење 
плаћају . Што се тиче Одлуке , тумачење је такво . Друга ствар је ствар 
облигационог права , да ли је пружалац услуга вршио услуге . То је ствар за 
парницу , није за тумачење ове Одлуке , јер Закон о комуналним 
делатностима је јасан , а то је општи правни постулат , да не можете плаћати 
нешто што вам неко није чинио услугу . Имамо и Одлуком регулисано , када 
људи не живе у објекту , начин регулисања обавеза , па смо радили ту 
измену у скорије време , да људи пријаве долазак у месецу када су ту , да ће 
плаћати онда само када су присутни , ако они не буду пријавили свој 
повремени долазак , у станове , куће и друго , на подручју општине где се 
врши изношење смећа , онда ће се износити , односно наплаћивати у току 
читаве календарске године , уколико се не пријаве .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е: Милан Николић .  
 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је , са 26 гласова „ ЗА “, 0  гласова „ ПРОТИВ “,  и    4 

уздржана одборника , од  присутних 30   одборника ,  усвојила Аутентично 
тумачење одредбе члана 7. Одлуке о управљању комуналним отпадом на 
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територији Општине Ариље (,, Службени гласник Општине Ариље“ број 
4/2015,3/18 и 12/18) .  

 

 

Тачка 11 . 

Назив: Измена Одлуке о накнади за заштиту животне средине 

 

Известилац: Драгиша Терзић , председник СО : То је допуњена тачка Дневног реда , коју 
је предложио одборник Милан Николић . Данас ћемо разговарати о овој 
тачки Дневног реда , пошто није припремљена , као што је начелница ОУ  
рекла у току је измена Одлуке . Очекујем од вас конкретне предлоге , које 
ћете дати , да учествујете у доношењу Одлуке , која ће бити на наредној 
седници СО тачка Дневног реда .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е :  Милан Николић , Младена Алексић , Ирена Мијаиловић , Благоје 
Радељић , Зоран Мићовић .  
 

Начелница ОУ Горица Петровић се обратила поводом ове тачке .  
 

Одлуке: Скупштина општине Ариље је донела закључак : Припремиће се тачка за следећу 
седницу СО , уважиће се предлози одборника и послати Министарству нова 
Одлука на сагласност .  

 

Тачка 12. 
Назив: Информација о спроведеном референдуму у МЗ Вирово 27. маја 2018. године 

 

Известилац: Миљана Вукотић , секретар СО : Добили сте у материјалу . Референдум је 
спроведен у МЗ Вирово 27. маја 2018. године . Није потврђен предлог Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје МЗ Вирово .  

Учесници у 
расправи: 

Одборници/е :  Милан Николић , Ивана Бркић , Бранислава Ћирковић , Зоран 
Мићовић .  

Одлуке: Скупштина општине Ариље је прихватила Информацију о спроведеном референдуму 
у МЗ Вирово , који је одржан  27. маја 2018. године .  

 

Тачка 13 . 

Назив: Одборничка питања и предлози 

Одборница Ирена 
Мијаиловић : 

 Имам задужење од грађана улице Миће Матовића , који су већ 
предавали своју петицију , због изливања канализације у улици 
Миће Матовића , на делу улице од Спортске хале до раскрснице на 
транзиту . Моле СО да предузме мере за решавање овог проблема , 
јер може озбиљно да угрози здравље људи .  Замолићу вас да у 
најкраћем року службе које су надлежне за овај проблем и ЈКП ,, 
Зелен „ , изађу на терен и погледају овај проблем у име ових људи , 
јер то траје дуже времена .   

Одборник  Милан 
Радојичић :  

 Мост на Дивљаци , који је направљен 1987. године , једна страна се 
одваја , тоне , због тога што је направљен технички пропуст приликом 
градње . Молим да стручне службе изађу на терен , да сагледају 
проблем и да реагују превентивно или у складу са реалном 
ситуацијом .  

Одборник  Радан Арсовић :  Улица поред Колора – то је улица која нема тротоар и која је 
много прометна улица ,  када ће бити урађена та улица поред 
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Колора . 
 

 Не бих дозволио да се угаси ,, Радио Ариље „, јер када један 
град нема свој радио и медије , онда то није град .  
 

Даје усмену оставку .  Гласање : за 18, против 2 , уздржаних 9 
одборника , од присутних 29 одборника , констатује се усмено 
поднета оставка одборника Радана Арсовића .  
 

Председник СО Драгиша Терзић се обраћа одборнику Радану 
Арсовићу и захваљује му се на сарадњи .  

Одборник Миленко 
Јовановић :  

Поправка асфалтног пута у Клисури , центру Брекова , на Ђукића брду 
.  Када ће тај пут бити завршен и ко је надлежан за то ? 

 

Додела ђубрива  ,  за шта се то ђубриво давало  , за коју годину и по 
ком основу се стицало то право .   

Одборник  Звонко 
Петровић : 

Уговори са TV5Užice и са Радио Јавором – до када трају уговори 
закључени са овим медијима .  
 

У спору тужиоца Момчила Димитријевића против Општине 
Ариље , Општину је заступао радник који је био  у то време на 
раду у Општини по уговору о делу и није  имао ни  положен 
правосудни испит . Због чега ? 

 

У 2017. години је извршена куповина непокретности објеката 
код Поште од Нешевић Милорада , ради привођења намени 
катастарске парцеле према Регулационом плану центар 1 , а 
датум давања мишљења правобраниоца је 05. 04. 2017. године 
, док је Регулациони план центар 1 престао да важи 29. 12. 
2016. године . Објаснити како и дати одговор о томе .  
 

Приликом склапања уговора , по пореским прописима , купац 
плаћа порез на промет , а у случају порез на промет прихватила 
је Општина , која је ослобођена , тако да је у буџет дошло 103. 
750 динара мање , него што је требало . Због чега ? 

 

Одборница Бранислава 
Ћирковић :  

Да ли се код нас издају инспекцијски налози – да или не 
?Предмети без покретања управног поступка – ако не постоји 
управни поступак , не рачуна се као предмет који се ради . Шта 
је евиденција у службеној свесци и шта је то службена свеска . 
Усмени налог – ако не оставим писани траг , нема доказа да је 
наложено странци да нешто уради , како ћу онда да је 
проверавам . Можемо начелнице да се чујемо , да Вам 
појасним моја питања , да не иде овако преко посредника .  
 

Зашто нема Омладинске улице и улице Иве Лоле Рибара у 
програму прања улица ? 
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Одборница Младена 
Алексић : 

 Домаћи медији и информација да је телевизија ,, Клик „ добила пет 
милиона динара , а да ,, Радио Ариље „ није добио никаква средства . 
Како је дошло до те разлике , када су средства информисања и један 
и други медиј .  
 

Хигијенизација града и Програм чишћења и прања улица – да ли је по 
овом Програму , по уговору који је закључен са Општином , нешто 
плаћено за одржавање конкретно Чикиризове улице , с обзиром да 
становници те улице тврде да она ниједном није опрана у 2017. и 
2018. години и да ли има неко надлежан за то ко прати одржавање 
улица .  

Одборница Ивана Бркић :   Активности спроведене на пројектима који су добили буџетски новац 
, у износу од 3 милиона динара . Која су то удружења , за које 
пројекте и колико средстава су добила , шта су конкретно радила , 
где и како су радила , колико су имала корисника и која је добробит 
локалне заједнице од њиховог ангажовања ? 

 

Шта се дешава са трасом ауто-пута , докле се стигло са тим , да се да 
информација о томе .  
 

Да ли је истина да је КК КЛИК испао из лиге , због противпожарног 
апарата и неких техничких услова који се односе на халу , будући да 
је хала под управом Општине , да се да информација о истинитости 
наведеног .  

Одборник  Драган Дринчић 

:  
Релација пута Ариље- Пожега , мост преко Ђетиње , у 
Татојевици . Који је рок за завршетак радова и који је датум 
одређен за пуштање моста у рад у пуном капацитету .  

Одборник Милан Николић 
:  

Фактурисање услуга ЈКП ,, Зелен „ према фирмама које су 
добиле тендер за хигијенизацију града . Уколико постоје 
фактуре , доставити копије фактурисаних услуга и за прошлу и 
за ову годину . 
 

Подржавам наше медије .  
 

Пројекат Пчеларство без граница , да ли је ревизија прихватила 
презентован извештај , који се односи на Немању Марковића 
из Београда , који је вршио услуге и за то узео око 600. 000 
динара .  

Одборница  Вишња Сурла 
Крупниковић :  

Реконструкција , односно поправка пута у МЗ Грдовићи према 
ловачком дому , докле се стигло са тим , јер је пут прилично 
пропао , неопходна му је поправка .  

Одборник  Витомир 
Арсовић :  

Радови на мосту у Пожеги – мислим да је рок 60 дана , али 
пише на градилишној табли , може да се погледа . Био је само 
један интервал увек када сам пролазио , мислим да није неки 
проблем .  
 

Предлог – канализација и ризла : да се градске улице не 
посипају ризлом , него само сољу . Једини начин да ризла не 
доспе до канализације , да се одвоје атмосферска и фекална 
канализација .  
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Одборник Владе 
Исаиловић :  

Које су то превентивне мере које можете да дате локалној 
самоуправи , да би се смањили трошкови , шта да урадимо да буде 
мање уједа паса . 1. Колико је било уједа по годинама од тренутка 
када сте Ви правобранилац ; 2. Има ли пријава од истих лица , 
односно из истих породица ; 3. Које су то МЗ – е у којима има највише 
случајева злоупотребе уједа паса . 

 

Председник СО Драгиша Терзић сазива 20. седницу СО Ариље за 16 h , у складу са чланом 83. став 2 
Пословника који гласи : У изузетно хитним и оправданим случајевима председник СО може 
сазвати седницу СО у краћем року , а Дневни ред може предложити на самој седници .  
 

Драгиша Терзић, председник СО затворио је 19 . седницу Скупштине општине Ариље . 

Видео снимак је саставни део овог Записника . 

 

Седница је завршена  11 . 09 . 2018 .  године у 14 : 15 сати . 

 

 

 

 

 

 

Секретар Скупштине Општине                                                      Председник Скупштине Општине 

      Миљана Вукотић                                                                                              Драгиша Терзић 


