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На основу члана 56. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11),

Скупштина  општине  Ариље,  на 17. седници  одржаној  3. 5. 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Ариље

I

  ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Ариље:

- МЛАДОМИРУ ЈАНКОВИЋУ, 1957 год. пољопривредник, из Погледи, са Изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - 
БОРИС ТАДИЋ.

II

  Мандат одборника из тачке  I почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата
сазива Скупштине општине Ариље која је конституисана 30. јуна 2012. године. 

III

Ово Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».

О  б р а з л о ж е њ е

 На 16. седници Скупштине општине Ариље која је одржана 16. 4. 2014. године утврђено је, сходно члану
46.  Закона  о  локалним  изборима,  да  је  Ранку  Давидовићу,  због  поднете  оставке,  престао  мандат одборника  у
Скупштини општине Ариље.

Комисија за административна питања је утврдила да је Изборна комисија општине Ариље,  Решењем 01
број 013-8/14, од 24. 4. 2014. године, доделила  мандат одборника првом следећем кандидату  са Изборне листе
Демократска странка - Борис Тадић, Младомиру Јанковићу, из Погледи.

Такође је утврђено да је наведеном одборнику издато уверање да је изабран за одборника у Скупштину
општине Ариље. 

Од кандидата за одборника прибављена је писмена сагласност да прихвата мандат.

Са свега напред изнетог Комисија за административна питања је предложила Скупштини општине Ариље
да потврди мандат наведеном одборнику. 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду, у
року од 48 часова од дана доношења овог Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине 

01 број 020 - 41/14, 3. 5. 2014. године

                                                                       Председник Скупштине општине

                                                               Проф. др Светислав Петровић
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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 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 3. 5. 2014. године, разматрала је Информацију о елементарним

непогодама на подручју општине Ариље, коју је поднео председник општине, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
o прхватању Информације о елементарним непогодама на подручју општине Ариље

 I

Прихвата се Информација о елементарним непогодама на подручју општине Ариље.

II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 06-22/2014, 3. 5. 2014. године

                                                                 Председник Скупштине општине

              Проф. др Светислав Петровић

На основу  члана 60.  Закона о  јавним предузећима ("Службени гласник  РС"  број  119/2012),  члана  32.  Закона о

локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник

општине Ариље" број 6/2008 и 6/2010),

Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 3.  5. 2014. године, разматрала је Извештај о пословању за

2013. годину Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Извештај о пословању за 2013. годину Јавног комуналног предузећа

„Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице

 I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Извештај  о  пословању  Јавног  комуналног  предузећа  „Регионални  центар  за

управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор Јавног  комуналног предузећа

„Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице својом Одлуком број 79/4, на седници одржаној дана 17.

4. 2014. године.

II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 023-22/2014, 3. 5. 2014. године

                                                                 Председник Скупштине општине

              Проф. др Светислав Петровић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 39. и 123. Статута
општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 3.5. 2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.

У Статуту општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10), члан 13. мења се и
гласи:

„Општина има своју имовину.

Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима у складу са Законом. 

У јавној својини Општине Ариље сагласно Закону су: 

- добра у општој употреби на територији општине Ариље (општински путеви, некатегорисани путев
и, улице које нису део државног пута I и II реда, тргови и јавни паркови и  др.); 

- комунална мрежа на територији Општине; 

- непокретне  и  покретне  ствари  и  друга  имовинска  права  које  користе  органи  и 
организације општине Ариље који служе за остваривање њихових права и дужности;

- ствари  у  јавној  својини  на  којима  право  коришћења  имају  месне  заједнице  на  територији 
Општине,  установе,  јавна  предузећа,  јавне  агенције  и  друге  организације  чији  је 
оснивач Општина; 

- друге непокретне и покретне ствари и имовинска права,  у складу са Законом 

Јавном  својином  Општине  самостално располажу  и управљају органи Општине у складу са Законом“.

Члан 2.

У члану 15. став 1. тачка 26. мења се и гласи:

„прибавља, управља и располаже имовином у јавној својини и стара се о њеном очувању и увећању“
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Члан 3.

У члану 54. став 1. тачка 10. мења се и гласи:

„закључује уговоре о прибављању, располагању, отуђењу, коришћењу и давању у закуп имовине у јавној
својини“

Члан 4.

У члану 60. став 1. тачка 14. мења се и гласи:

„прибавља, управља и располаже о стварима у јавној својини општине под условима прописаним Законом“

У истом члану додаје се тачка 15. која гласи:

„одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија у објектима општине“

 Постојећа тачка 15. постаје тачка 16.

Члан 5.

У члану 71. став 1. после тачке 7. додају се таке 8. и 9. које гласе:

„8. припрема акта о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи
Општине;

9. води јединствену евиденцију непокретности у својини Општине, у складу са законом“.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 010-1/2014,  3. 5. 2014. године

                                                                 Председник Скупштине општине

                   Проф. др Светислав Петровић

       О б р а з л о ж е њ е

Измена и допуна Статута Општине Ариље предлаже се ради регулисања питања прибављања, коришћења,
управљања и располагања имовином у јавној својини Општине, у складу са Законом о јавној својини ("Службени
гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013).

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0386cc/38615.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk88/13
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0386cc/38615.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk72/11
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Чланом  13.  Статута  прописано  је  шта  се  налази  у јавној својини Општине Ариље,  чланом  15.  регулисане  су
надлежности Општине утврђене Уставом и законом, члан 54. прописује надлежности Председника општине, члан 60.
регулише надлежности Општинског већа, а члан 71. одређује поступање Општинске управе.

                                                                                                    Обрађивач

                                                                                              Општинска управа

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима       („Службени гласник РС“ број
119/12)  и  члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље на 17. седници одржаној 3. 5. 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП „Зелен“ Ариље

I
Именује  се  Милијанко  Митровић,  дипломирани  грађевински  инжењер, из  Ужица  за  директора  Јавног

комуналног предузећа „ Зелен“ Ариље, на мандатни период од четири године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

III
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном гласнику општине Ариље“ и на

интернет страници општине Ариље.

О  б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења представљају одредбе члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима,
којима је прописано да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе и одредбе члана 39. Статута општине Ариље којим је прописано да Скупштина
општине именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач.

Скупштина општине Ариље на 10. седници одржаној 05. 07. 2013. године  и 15. седници одржаној 06. 03.
2014. године донела је одлуку о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа, а на 15. седници
одржаној  06.  03.  2014.  године  одлуку о  спровођењу јавног  конкурса и оглас о јавном конкурсу за именовање
директора ЈКП „ Зелен“ Ариље.

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „ Зелен“ Ариље објављен је у „Службеном гласнику
РС“ број 32/14 од 20. 03. 2014. године и у дневном листу „Данас“ од 13. 03. 2014. године. Рок за подношење пријава
од 15 дана од дана објављивања конкурса у  „Службеном гласнику РС“ истекао је закључно са 04. 04. 2014. године.

Комисија за именовања је на седници одржаној 25. 04. 2014. године у 16,00 часова констатовала је да је
пријаве  на  конкурс  поднело  три  кандидата  и  то:  Милијанко  Митровић,  Милија  Радовић  и  Дубравка  Петровић.
Комисија је утврдила да  Милијанко Митровић и Милија Радовић  испуњавају услове конкурса, односно да су уз
пријаву приложили све потребне доказе. 

Кандидат Дубравка Петровић  поднела  је  благовремено  пријаву  али  је  документација  била  непотпуна,
односно недостајао је доказ о радном искуству на руководећим радним местима  односно руководећем положају. 

Дана 25. 04. 2014. године у 17,00 часова  Комисија за именовања је , у складу са чланом 30. став 2. Закона
о јавним предузећима,  обавила усмени разговор са  кандидатима  ради оцене способности,  знања и вештина и
квалитета програма рада, те на основу ближих објашњења у вези са поднетим програмом развоја Јавног комуналног
предузећа, оценила кандидате.
 

Комисија је Општинској управи општине Ариље доставила:

- Записник  од 25.  04.  2014.  године о  отварању пријава који  садржи податке о  документацији  коју  су  поднели
кандидати и констатације о недостајућим документима;
-   Записник о спроведеном оцењивању стручне оспособљености, знања и вештина, који садржи оцену кандидата
утврђену  јавним гласањем сваког  присутног  члана Комисије  појединачно и  израчунавањем просечне  оцене као
коначне;
- листу кандидата за именовање директора јавних предузећа која садржи оцене додељене кандидатима.
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 Општинска управа је, у складу са чланом 31. став 2. Закона о јавним предузећима, припремила предлог
решења о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу“ и  доставила га Скупштини општине Ариље, као органу
надлежном за именовање.

У складу са наведеним, а на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима и члана 39. Статута
општине Ариље, Скупштина општине Ариље, донела је решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор код надлежног суда у року од 15
дана од дана пријема истог.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 112- 42/2014, 3. 5. 2014. године

                                                                                  Председник Скупштине општине,
                                                                                    Проф. др Светислав Петровић

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  («Службени  гласник  РС»,  број  127/09),  члана  7.  Одлуке  о
оснивању Туристичке организације Општине Ариље («Службени гласник општине Ариље», број 10/2012), и члана 39.
Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље», број 6/2008 и 6/10),

Скупштина  општине Ариље на 17. седници, одржаној 3. 5. 2014. године, донелa је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине  Ариља

I

Разрешава се Раде Бркић дужности члана Управног одбора Туристичке организације општине  Ариља, због
поднете оставке.

II

 Именује  се  Исидора  Боричић  из  Ариља  за  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  општине
Ариља

III

Члану Управног одбора Туристичке организације из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата
Управног одбора Туристичке организације именованог Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-86/2014 од
12.9.2014. године.

Образложење

Раде  Бркић  је  поднео  оставку  на  дужност  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  општине
Ариље. 

Општинско веће ја за новог члана Управног одбора Туристичке организације предложило Исидору Боричић
рођ. Алексић, из Ариља, Ул Војводе Мишића.
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ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине 

01 број 112- 32/2014, 3. 5. 2014. године

                         Председник Скупштине општине,

                                                                                 Проф. др Светислав Петровић

На основу  члана  32.  Закона о  локалној  самоуправи  («Службени  гласник  РС» број  129/07),  члана  54.  Закона о
основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 3. 5.  2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног одбора

Предшколске установе у Ариљу

I

Разрешава се функције члана Управног одбора Предшколске установе „Ариље“у Ариљу:

представник родитеља

- Вишња Сурла Крупниковић

II

 Именује се за члана Управног одбора Предшколске установе „Ариље“у Ариљу:

представник родитеља 

- Милан Ненадић

III

Члану Управног одбора Предшколске установе из тачке  II овог Решења мандат траје до истека мандата
Управног одбора Предшколске установе именованог Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-103/2012 од
16.7.2012. године.

IV

Ово Решење је коначно у управном поступку.

V

  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у "Службеном гласнику општине Ариље“.
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О б р а з л о ж е њ е

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања  чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања. 

Орган  управљања  установе  чине  по  три  представника  запослених,  родитеља  и  јединице  локалне
самоуправе.

Чланове органа управљања из реда родитеља предлаже Савет родитеља, тајним изјашњавањем.

С обзиром да је Вишњи Сурла Крупниковић дете завршило предшколски програм, то је престао основ за
обављање дужности члана Управног одбора, а за новог члана предложен је Милан Ненадић.

ОПШТИНА АРИЉЕ

 Скупштина општине 

01 број 112-38/14, 3. 5. 2014. године

                                                                 Председник Скупштине општине

              Проф. др Светислав Петровић


