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На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима обавља пољопривредну производњу;
у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник бр. 5) носилац породичног пољопривредног 
1 0 / 2 0 1 3 )  и  ч л а н а  2 2 .  С т а т у т а  о п ш т и н е  газдинства јесте физичко лице-пољопривредник који 
Аранђеловац(Сл.гласник општине Аранђеловац бр. обавља пољопривредну производњу, и које је уписано у 
8/2008) Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац 

Скупштина општине Аранђеловац на седници породичног пољопривредног газдинства;
одржаној 23. 05. 2013 године донела је 6) члан породичног пољопривредног газдинства 

јесте пунолетан члан истог газдинствакоји је уписан у 
Регистар пољопривредних газдинстава као члан 
породичног пољопривредног газдинства;

ПРОГРАМ  МЕРА ПОДРШКЕ 7) пољопривредник је носилац или члан 
породичног пољопривредног газдинства који се 

   ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ искључиво бави пољопривредном производњом;
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ    РАЗВОЈА 8) пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, 

ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, као и друго 
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.Г. земљиште које по својим природним и економским 

условима може рационално да се користи за 
пољопривредну производњу;

Члан 1. 9) обрадиво пољопривредно земљиште јесу њиве, 
вртови, воћњаци, виногради и ливаде; 

Овим програмом уређују се врсте мера подршке у 10) јединица мере јесте прописана јединица за 
пољопривреди и руралном развоју , услови за остваривање остваривање права на подстицаје(број хектара, грла и сл.);
права на мере подршке и коришћење мера подршке . 11) органска производња јесте производња 

Програм је израђен на основу стратегије руралног пољопривредних и других производа која се заснива на 
развоја општине Аранђеловац, и представља наставак примени метода органске производње у свим фазама 
спровођења стратегије руралног развоја започет 2010 производње, а која искључује употребу генетички 
године. модификованих организама и производа који се састоје 

Средства за реализацију програма мера подршке или су добијени од генетички модификованих организама 
за спровођење пољопривредне политике и политике и кја је у складу са законом којим се уређује органска 
руралног развоја за подручје територије општине производња и прописима донетим за његово спровођење;
Аранђеловац су обезбеђена Одлуком о буџету општине 
аранђеловац за 2013. годину. Члан 3.

Члан 2. Врсте мера подршке

Значење израза 1. Ратарска производња
2. Сточарска производња

1) мере подршке јесу средства обезбеђена у буџету 3. Воћарска производња
општине Аранђеловац који се додељују пољопривредним 4. Пчеларска производња
газдинствима у функцији остваривања циљева 5. Набавканове пољопривредне механизације
пољопривредне политике и политике руралног развоја; 6. Адаптација и изградња нових објеката у 

2) пољопривредна производња јесте процес сточарству
производње биљних и сточарских производа, пчела, 7. Субвенционисање 70 % камате на краткорочне 
односно други облици пољопривредне производње и дугорочне кредите
(стакленичка, пластеничка производња, гајење зачинског 8. Подршка процесу сертификовања органске 
и лековитог биља и друго)која се обавља на биљне производње
пољопривредном земљишту које се налази на територији 9. Едукација , посета сајмовима и подршка 
општине Аранђеловац; удруживању пољопривредних произвођача

3) пољопривредно газдинство јесте производна 
ј ед и н и ц а  н а  ко ј о ј  п о љ о п р и в р ед н и к  о б а в љ а  Члан 4.
пољопривредну производњу;

4)породично пољопривредно газдинство јесте Право на мере подршке по програму мера 
пољопривредно газдинство на којем физичко лице- подршке за спровођење пољопривредне политике и 
пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства политике руралног развоја за подручје територије 
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општине Аранђеловац за  2013. годину имају Укупно:1.000.000, 00 РСД
пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар - Мере подршке за набавку расних уматичених 
пољопривредних газдинстава . овнова(рођених најраније 2008 године) до 30% од 

вредности инвестиције или максимално 10000, 00 РСД по 
Члан 5. грлу, односно по једном пољопривредном газдинству.

 Укупно:400.000, 00 РСД
Поступак за остваривање права на мере подршке -Мере подршке за набавку уматчених приплодних 

по програму С.О.Аранђеловац остварује се на основу назимица и крмача(минималне телесне масе 90 кг, и 
конкурса , који ће бити расписан у току 2013. године . најраније рођених 2010 године)до 30% од вредности 

инвестиције илимаксимално 6000, 00 РСД по грлу. 
Члан 6.  Укупно: 500.000, 00 РСД

Укупна средства за сточарство: 5.100.000.00 РСД
Обавезе корисника мера подршке 8.2.. Мере подршке за воћарску производњу

8.2.1. Набавка садног материјала до 30% од 
Корисник мера подршке дужан је да наменски вредности инвестиције.

користи средства мера подршке . - Мере подршке за подизање и сертификацију 
Корисник мера подршке дужан је да врати износ нових засада у воћарству и виноградарству минималне 

средстава које је примио на основу нетачно приказаних површине 0.3 ха по пољопривредном газдинству, до 30% 
података , или који је ненаменски користио . од вредности инвестиције(вредности купљених садница).

Укупна средства: 3.000.000.00 РСД
Члан 7 . 

8.3. Мере подршке за суфинансирање 70% 
Циљеви програма камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне 

кредите.
Подршка инвестицијама у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и достизање стандарда 8.3.1. Мере подршке за суфинансирање 70% 
квалитета : камате за дугорочне пољопривредне кредите, кредите 

1. Инвестиције у пољопривредној производњи вредности до 1.700.000, 00 дин(15.000, 00 еур).
(очување и унапређење постојећих пољопривредних Укупна средства : 2.000.000.00 РСД
ресурса у општини Аранђеловац) ; 8.3.2. Мере подршке за суфинансирање 70% 

2. Успостављање и јачање пољопривредних камате за краткорочне кредите узете за ратарску и 
газдинстава; повртарску производњу(подизање пластеника и 

3. Јачање сировинске базе и могућност развоја производња на отвореном пољу) висине кредита до 
прерађивачких капацитета; 150.000, 00 РСД по пољопривредном газдинству.

4. Едукација пољопривредних произвођача, Укупна средства : 2.000.000.00 РСД.
развој маркетинга пољопривредних производау циљу веће Укупна средства за суфинансирање камате: 
економске исплативости пољопривредне пеоизводње . 4.000.000, 00 РСД

8 . 4 .  Ме р е  п од р ш ке  з а  н а б а в ку  н о в е  
Члан 8. пољопривредне механизације и опреме за пољопривредну 

производњу до 30% од вредности инвестиције, или 
Програмом се утврђује намена коришћења мера максимално 30.000, 00 РСД по пољопривредном 

подршке у износу од 17.000.000, 00 динара из средстава газдинству.
Општине Аранђеловац, позиција 896, за мере подршке у Укупнасредства: 1.300.000.00 РСД.
пољопривреди и руралном развоју у 2013 години, и то: 8.5. Мере подршке за развој и унапређење 
 8.1. Мере подршке за сточарску производњу квалитета у пчеларству 200.000,00 дин. (пчеларско 

8.1.1. Куповина квалитетног приплодног удружење)
материјала ради унапређења генетског потенцијала у 8.6. Мере подршке за адаптацију постојећих и 
говедарству, овчарству, свињарству до 30% од вредности изградњу нових објеката за држање и узгајање животиња 
инвестиције. до 20% од вредности инвестиције.

- Мере подршке за набавку уматичених грла Укупна средства: 500.000.00 РСД
говеда(јунице или краве до 6 година старости)до 30% од 8.7. Мере подршке у процесу сертификовања 
вредности инвестиције или максимално до 30.000, 00 РСД органске биљне производње, едукацији пољопривредних 
по  грлу,  или  за  одго ј  јуница  из  сопствене  произвођача, посети сајмовима, удруживању пољопри-
производње(старости најмање 12 месеци у 2013 вредних призвођача и раду комисије за расподелу мера 
години)максимално 20.000, 00 РСД по грлу, са подршке у пољопривреди у износу од 900.000, 00 РСД. 
ограничењем до 2 грла по једном пољопривредном 8.8. Обавезе пренешене из 2012 године 
газдинству у текућој години. (суфинансирање 70% камате за краткорочне и дугорочне 

Укупно:3.200.000, 00 РСД кредите) у износу од 2.000.000, 00 РСД. 
- Мере подршке за набавку уматичених УКУПНА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕЊА ПО 

оваца(јагњад женског пола рођена током 2012 године или ПРОГРАМУ ЗА 2013 годину износе 17.000.000, 00 динара.
овце рођене најраније 2008 године.)до 30% од вредности 
инвестиције или максимално 4000, 00 РСД по грлу са Члан 9.
ограничењем до 5 грла по пољопривредном газдинству у 
текућој години.  Непотпуне и неблаговремене пријаве поднете од 
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стране подносиоца захтева неће се раматрати. На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 

Члан 10. бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

Стручне и административне послове на одржаној 23. 05. 2013.године, донела је
реализацији програма обавља Одељење за привреду и 
друштвене делатности у сарадњи са чланом Општинског 
већа за пољопривреду и помоћником председника 
општине за пољопривреду. О  Д  Л  У  К  У

Критеријуми доделе средстава за мере подршке, О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
рокови и поступак доделе биће дефинисани конкурсном ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
документацијом коју усваја Општинско веће на основу ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ  
усвојеног програма, уз услов да подносилац захтева нема АРАНЂЕЛОВАЦ 
неизмирених обавеза према буџету општине Аранђеловац.

Испуњеност услова за доделу мера подршке 
доноси комисија формирана од стране Општинског већа.

Средства се одобравају до износа утврђених 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
чланом 8. у укупном износу и планираној намени , а према Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
редоследу пријема захтева . пољопривредног земљишта општине Аранђеловац за 

Општинско веће може након завршетка конкурса 2013.годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке.
извршити прерасподелу средстава између предвиђених 
намена у случају потребе произашле из спровођења 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
програма и извештаја одељења за привреду и друштвене објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
делатности о броју захтева и средствима по мерама . Аранђеловац''.

У случају ребаланса буџета за аграрни фонд 
Општинско веће се задужује да формира квоте по СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
предвиђеним наменама у складу са износом буџета , стању Број : 06-241/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
средстава и захтева по позицијама намене . 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Члан 11. Никола Обрадовић,с.р.

Исплата одобрених мера подршке у 2013.години 
биће извршена по завршетку конкурса и обради свих 
поднетих захтева .

Члан 12.

Овај Програм ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у („Службеном гласнику општине 
Аранђеловац „).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-240/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу  пољопривредног земљишта општине 
Аранђеловац  за 2013. годину 

Програм садржи:
• Општи део
• Програм утврђивања радова на заштити и уређењу
• План коришћења државног пољопривредног земљишта

Општи део програма 

Територију општине Аранђеловац чине 19 насељених места, односно подручја  катастарских општина које улазе 
у састав општине. Општина Аранђеловац се састоји из једног градског подручја и 18 насељених места.

Катастарске општине су: Аранђеловац, Бања, Буковик, Босута, Брезовац, Вукасовци, Врбица, Венчане, Гараши, 
Горња Трешњевица, Даросава, Јеловик,Копљаре, Мисача, Орашац, Прогореоци, Раниловић, Стојник и  Тулеж.

1. Преглед стања укупних површина пољопривредног земљишта 

Укупна површина пољопривредног земљишта у општини Аранђеловац  износи  25.331,33 ха, од чега је обрадиво 
пољопривредно земљиште 23.253,81ха, односно  91,79% . 

У приказаним табелама је дат преглед и структура укупног пољопривредног  земљишта по: 
- катастарским општинама
- облицима својине
- класама и
- културама гајења
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Заштита пољопривредног земљишта

Земљиште представља један од најзначајнијих ресурса у производњи хране. Оно се споро образује у дуготрајном 
процесу педогенезе и има ограничене капацитете који се на различите начине уништавају под дејством природних и 
антропогених утицаја. Такође, и у процесу производње земљиште се често врло брзо уништава и оштећује, односно 
деградира.

Бонитирањем земљишта, на основу његових природних особина, утврђене су бонитетне класе, на основу којих се  
одређује начин њиховог коришћења. 
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Са аспекта организовања савремене пољопривредне производње, прилагођене савременим тржишним условима 
привређивања, стање пољоприврадног земљишта захтева спровођење перманентних мера заштите и плнирање истих у 
дужем временском периоду у зависности од приоритета и финансијских средстава.

Основне мере заштите пољопривредног земљишта могу се сврстати у неколико група: мелиоризација, 
наводњавање пољопривредног земљишта, обележавање парцела државног земљишта, комесација, уређење атарских 
путева, уређење и опремање пољочуварске службе, контрала  плодности пољопривреног земљишта, заштита 
пољопривредног земљишта од глодара и пожара,  подизање и одржавање ветрозаштитних појасева и заштита од еолске и 
водене ерозије.
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На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВАЊУ ЗА 2012.ГОДИНУ ЈП ЗА РАДОВА ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 2012.ГОДИНУ
АРАНЂЕЛОВАЦ 

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај о раду и пословању за 2012.годину ЈП за Извештај о реализацији радова  ЈКП ''Зеленило'' 
планирање и изградњу општине Аранђеловац. Аранђеловац  за 2012.годину.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-242/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Број : 06-244/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  ПОСЛОВАЊУ ЈКП О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ''ГАС'' 

''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ
ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја Извештај о раду ЈП ''Гас'' Аранђеловац  за 2012.годину.

Извештај о  пословању ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац за 
2012.годину. 2.Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а Аранђеловац''.

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-245/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-243/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Никола Обрадовић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ЗА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 

ИНФОРМИСАЊЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗА 2012.ГОДИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај о раду ЈП за информисање  ''Шумадија'' Извештај о раду Туристичке организације Аранђеловац  за 
Аранђеловац  за 2012.годину. 2012.годину.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-246/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Број : 06-248/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПОТЕКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 

''ШУМАДИЈА'' СОЦИЈАЛНИ РАД 
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ ''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај о раду Апотеке  ''Шумадија'' Аранђеловац  за Извештај о раду Центра за социјални рад ''Сава Илић'' 
2012.годину. Аранђеловац  за 2012.годину.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-247/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Број : 06-249/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Никола Обрадовић,с.р.



27Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ 

СОЦИЈАЛНИ РАД БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА''   АРАНЂЕЛОВАЦ  
''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај о раду Центра за социјални рад ''Сава Илић'' Извештај о раду Народне библиотеке ''Свети Сава''  
Аранђеловац  за 2012.годину. Аранђеловац за 2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-249/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Број : 06-251/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  У О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ  
КРСТА У  АРАНЂЕЛОВЦУ АРАНЂЕЛОВАЦ  ЗА 2012.ГОДИНУ

 ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај о раду Црвеног крста у Аранђеловцу за Извештај о раду Центра за културу и образовање општине  
2012.годину Аранђеловац за 2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-250/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Број : 06-252/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФОНДА 

МУЗЕЈА ''АРАНЂЕЛОВАЦ'' ''ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК''
  ЗА 2012.ГОДИНУ   ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај о раду Народног музеја  ''Аранђеловац'' за Извештај о раду Фонда ''Први српски устанак''  за 
2012.годину 2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-253/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Број : 06-255/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СМОТРЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СРЦ 

УМЕТНОСТИ ''МЕРМЕР И ЗВУЦИ'' ''ШУМАДИЈА'' 
АРАНЂЕЛОВАЦ  ЗА 2012.ГОДИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ  ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај о раду Смотре уметности ''Мермер и звуци'' Извештај о пословању СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац  за 
Аранђеловац  за 2012.годину 2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-254/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Број : 06-256/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине На основу чл. 65. ст. 2., чл. 66. ст. 2. и чл. 18 ст. 2. 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 
бр. 8/08), 119/2012) и чл. 62. Оснивачког акта Јавног предузећа за 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници планирање и изградњу општине Аранђеловац бр. 06-
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је 53/2013-01 од 20.02.2013.г., Управни одбор Јавног 

предузећа за планирање и изградњу општине Аранђеловац 
на  седници од 15.04.2013.  године доноси:

О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УФК  СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

''ШУМАДИЈА'' ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ  ЗА 2012.ГОДИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 

Извештај о раду УФК ''Шумадија'' Аранђеловац  за Члан 1.
2012.годину

Јавно предузеће за планирање и изградњу 
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а општине Аранђеловац (у даљем тексту: Јавно предузеће) 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине правни је следбеник Друштвеног фонда за грађевинско 
Аранђеловац''. земљиште,  Друштвеног  фонда за  локалне и  

некатегорисане путеве и Специјалног фонда за изградњу 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ објеката водопривреде. 
Број : 06-257/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Јавно предузеће из става 1. овог члана основано је 

и послује на неодређено време. 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р. Члан 2.

Јавно предузећа мат. број 17228897, ПИБ 
100997038 оснива се и послује ради обезбеђивања трајног 
обављања делатности просторног и урбанистичког 
планирања,  уређивања грађевинског земљишта, изградњу 
и одржавање водопривредних објеката, изградњу и 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о одржавање улица и путева, изградње и одржавања јавног 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)  осветљења на територији општине Аранђеловац као 
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени делатности од општег интереса и уредног задовољавања 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), потреба крајњих корисника услуга, а посебно:

Скупштина општине Аранђеловац, на седници -  Урбанистичког и просторног пројектовање 
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је крајолика, израда нацрта и планова пројеката;

- Припремања и опремања грађевинског 
земљишта. Јавно предузеће обавља и друге техничке, 
правне, финансијске и административне послове из ове 

О  Д  Л  У  К  У области. Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ површина јавне намене.  Уређивање грађевинског 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ земљишта врши се према средњорочним и годишњим 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ програмима уређивања, које доноси Оснивач.
- Одржавања и изградње улица и путева на 

територији општине Аранђеловац којима се обезбеђује 
1. Скупштина општине Аранђеловац даје несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и 

сагласност на Статут Јавног предузећа за планирање и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, 
изградњу општине Аранђеловац, који је донео Управни платоа и слично;
одбор 15. 4. 2013.године. - Водопривредном делатношћу сматра се уређење 

вода и водотока, заштита од штетног дејства вода, заштита 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а вода од загађивања и обезбеђивање воде за коришћење; 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине изградња инвестиционих објеката водоснабдевања.
Аранђеловац. - Обезбеђивања јавног осветљења, одржавање, 

адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге 
Број : 06-258/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године површине јавне намене;

- осталих делатности које Оснивач повери Јавном 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, предузећу.
Никола Обрадовић,с.р.
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Члан 3. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ.

Јавно предузеће делатности обавља тако да 
обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на Скраћено пословно име је: ЈП за планирање и 
подручју општине Аранђеловац, као и техничко- изградњу општине Аранђеловац.
технолошко и економско јединство комуналног система,  
стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог Члан 8.
развоја са укупним привредним развојем, заштиту и 
унапређење добара од општег интереса и животне Седиште Јавног предузећа је Кнеза Михаила 108, 
средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба 34300 Аранђеловац.
корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру 
система и функционалну повезаност с другим системима. Члан 9.

Члан 4. Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које 
користи у пословању у преписци и у другим случајевима 

Права и обавезе Оснивача према Јавном када се појављује као субјект у правном промету.
предузећу утврђена су Оснивачким актом Јавног Печат Јавног предузећа је округлог облика 
предузећа и овим статутом. пречника 30 mm, на којем је исписана фирма и седиште без 

означавања назива улице и кућног броја, а у средини 
Члан 5. печата налази се назив Аранђеловац. Предузеће има два 

оваква печата означена римским бројевима I и II. 
Овај статут садржи одредбе о: Предузеће има округли печат са истим називом пречника 

15mm.
- оснивачу, Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног 
- пословном имену, седишту, печату и штамбиљу, облика, ширине 25 mm, дужине 50 mm, на којем је 
- одговорностима за обавезе, исписана фирма и седиште без означавања назива улице и 
- заступању и представљању, кућног броја. Назив Јавног предузећа на печату и 
- планирању рада и развоја, штамбиљу исписана је на српском језику ћириличним 
- унутрашњој организацији и делатностима писмом.Јавно предузеће има свој заштитни знак у облику 

Јавног предузећа,
-  имовини Јавног предузећа и начину 

распоређивања добити,
- органима Јавног предузећа,
- саставу, избору, опозиву и делокругу надзорног 

одбора, 
- правима, обавезама, одговорности и избору 

директора,
- пословној тајни, Члан 10.
- статусној промени и промени облика предузећа,
- заштити и унапређењу животне средине, Одлуку о промени фирме, седишта, заштитног 
- обезбеђењу општег интереса, знака, печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног 
-  дужности избегавања сукоба интереса, предузећа уз сагласност Оснивача.
- јавности у раду
- општим актима предузећа, 4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
- другим питањима која су од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће. Члан 11.

2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ Јавно предузеће је правно лице које обавља 
делатност од општег интереса.

Члан 6. Јавно предузеће може, поред делатности за чије је 
обављање основано, да обавља и друге делатности уз 

Оснивач Јавног предузећа је: сагласност оснивача.
Општина Аранђеловац, улица Венац слободе бр. 

10, матични број 07184549. Члан 12.
Права оснивача остварује Скупштина оптшине 

Аранђеловац (у даљем тексту оснивач). Јавно предузеће у правном промету с трећим 
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином 

3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И (потпуна одговорност).
ШТАМБИЉ Организациони делови Јавног предузећа немају 

овлашћења у правном промету.
Члан 7.

Пословно име Јавног предузећа гласи:
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5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ Члан 18.

Члан 13. Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је 
да:

Јавно предузеће заступа и представља директор. - осигура трајно, несметано и редовно обављање 
Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности,

делатности предузећа, предузеће заступа, представља, - гарантује квалитет услуга,
закључује уговоре и да све правне радње врши - утврђује организацију и начин рада у циљу 
неограничено. максималног задовољавања потреба потрошача, тј. 

Директор предузећа је овлашћен да у име корисника услуга,
предузећа у оквиру делатности предузећа закључује - сарађује с другим заинтересоваиним субјектима, 
уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено. ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег 

извршавања обавеза према потрошачима, односно 
Члан 14. корисницима услуга.

Директор, као заступник Јавног предузећа, може Члан 19.
дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање 
одређених врста уговора, као и за преузимање других Јавно предузеће поднеће планове и програме на 
правних радњи. давање сагласности Скупштини општине за које је то 

Директор Јавног предузећа може генералним и Законом прописано или на захтев Скупштине општине у 
специјалним пуномоћјем пренети појединачна овлашћења складу са Законом.
за заступање на друге раднике. Ако у току примене плана и програма на које је 

У случају одсутности директора или његове Скупштина општине дала сагласност, наступе околности 
спречености Јавно предузеће заступа и представља радник које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног 
кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за предузећа ће поднети извештај о узроцима који 
то овласти и које се уписује у регистар као остали онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно у 
заступник. предвиђеној вредности и предложиће промене које 

Акта Јавног предузећа потписује директор, а у одговарају новонасталим околностима о чему ће 
случају његове одсутности или спречености, лице из става известити Скупштину општине.
3.  овог члана.

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ 
6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15. Члан 20.

Основе пословне политике утврђује Надзорни Организација рада и пословања Јавног предузећа 
одбор јавног предузећа, а она се заснива на годишњем, заснива се на рационалној подели рада, како у погледу 
средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја. организационих јединица, тако и послова и радних 

На планове рада и развоја из претходног става задатака које обављају поједини радници
сагласност даје оснивач.

Члан 21.
Члан 16.

Предузеће је организовано као јединствена 
Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о целина, а своју делатност обавља тако да се обезбеђују 

доношењу планских аката уз сагласност оснивача. услови прописани Законом о комуналним делатностима, 
Јавно предузеће доноси нарочито следеће другим законима и подзаконским актима и то преко 

планове: организационих јединица.
- дугорочне и средњорочне планове рада и развоја 

и Члан 22.
- годишње програме пословања.
Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на Унутрашња организација и систематизација 

предлог директора. послова и радних задатака у Јавном предузећу ближе се 
На захтев надлежног органа Скупштине општине утврђују општим актом.

Јавно предузеће, учествује у припремању нацрта планова и 
програма из надлежности Скупштине општине, а који су Члан 23.
везани за делатност Јавног предузећа.

Претежна делатност Јавног предузећа је 4299 - 
Члан 17. изградња осталих непоменутих грађевина (опремање 

парцела потребном инфраструктуром).
Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже Поред претежне делатности Јавно предузеће 

губитак, Надзорни одбор у складу с важећим прописима обавља и следеће делатности:
доноси одлуку о покрићу губитка. 1. 41.10 – разрада грађевинских пројеката

2. 41.20 – изградња стамбених и нестамбених 
зграда
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3. 42.11-изградња путева и аутопутева Члан 30.
4. 42.13- изградња мостова и тунела Јавно предузеће остварује приходе из буџета 
5. 42.21- изградња цевовода Оснивача и Републике Србије, а може да стиче добит и 
6. 42.91 – изградња хидротехничких објеката вршењем услуга на тржишту.
7. 43.12- припрема градилишта Добит се утврђује периодичним обрачуном и 
8. 43.21- постављање електроинсталација годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о 
9. 71.11 - архитектонска делатност и тех. рачуноводственим политикама и Правилником о 

саветовања утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни 
10. 69.10 - правни послови одбор на предлог директора.
11. 69.20 – рачуноводствени, књиговодствени и 

ревизорски послови. Члан 31.

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ законом, првенствено се расподељује за покриће губитака 

из ранијих година, финансирање развоја Јавног предузећа, 
Члан 24. или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача 

и Одлуком о оснивању Јавног предузећа.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 

Оснивачким актом. одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Члан 25. 9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Имовину Јавног предузећа чине право својине на Члан 32.
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима 
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су Управљање у Јавном предузећу је организовано 
пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право као једнодомно.
коришћења на стварима у јавној својини општине Органи предузећа су:
Аранђеловац. 1) надзорни одбор

Јавно предузеће може користити средства у јавној 2) директор.
и другим облицима својине, у складу са законом и одлуком 
оснивача. Члан 33.

Члан 26. Чланови надзорног одбора и директор јавног 
предузећа дужни су да у том својству извршавају своје 

Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе послове савесно, са пажњом доброг привредника, и у 
уписује се у регистар. разумном уверењу да делују у најбољем интересу јавног 

предузећа.
Члан 27.  

10. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ 
О повећању или смањењу основног капитала НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Јавног предузећа одлучује Скупштина општине, као 
оснивач, у складу са законом. Члан 34.

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у 
јавној својини које нису пренете у капитал јавног Надзорни одбор има председника и два члана које 
предузећа, врши се под условима, на начин и по поступку именује Скупштина општине, на период од четири године, 
прописаном законом којим се уређује јавна својина. под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда 
Члан 28. запослених на предлог репрезентативног синдиката 

запослених у Јавном предузећу или ако ниједан синдикат 
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, не испуњава услове репрезентативности од стране већине 

стиче и прибавља средства из следећих извора: свих запослених на збору. Збор заказује Директор и одлуку 
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, о сазивању збора  објављује пет дана пре одржавања. У 
- продајом производа и услуга, случају да нико од кандидата не добије већину од свих 
- из кредита, запослених у поновљеном поступку сматра се  изабран 
- из донација и поклона, кандидат који има већину гласова запослених.
- из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити и начин покрића губитка Члан 35.

Члан 29. За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове:

Одлуку о начину покрића губитка доноси - да је пунолетно и пословно способно;
надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача. - да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године;
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- да је стручњак у једној или више области из које одлуком оснивача;
је делатност од општег интереса за чије обављање је 12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
оснивано јавно предузеће; директором предузећа.

- најмање три године искуства на руководећем 13) доноси пословник о свом раду.
положају; 13) врши друге послове у складу са овим законом, 

- да поседује стручност из области финансија, статутом и прописима којима се утврђује правни положај 
права или корпоративних управљања; јавних предузећа и  привредних друштава.

- да није осуђивано на условну или безусловну Надзорни одбор не може пренети право 
казну за криминална дела против привреде, правног одлучивања о питањима из своје надлежности на 
саобраћаја или службене дужности, као и да му није директора или друго лице у предузећу.
изречена мера безбедности забране обављања претежне 
делатности јавног предузећа. Члан 38.

Члан 36. Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Мандат председнику и члановима Надзорног Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на 
одбора престаје истеком периода на који су именовани, основу извештаја о степену реализације програма 
оставком или разрешењем. пословања Јавног предузећа.

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су именовани, 11. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ,  ОДГОВОРНОСТИ  И ИЗБОР 
уколико: ДИРЕКТОРА

- надзорни одбор не достави оснивачу на 
сагласност годишњи програм пословања, Члан 39.

- оснивач не прихвати финансијски извештај 
јавног предузећа, Директор одговара за резултате пословања и за 

- пропусте да предузму неопходне мере пред законитост рада Јавног предузећа.
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног Члан 40.
предузећа кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем и на други начин. Директора Јавног предузећа именује Скупштина 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се општине  на период од четири године, а на основу 
разрешити пре истека периода на који су именовани, спроведеног јавног конкурса.
уколико предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. За директора Јавног предузећа може бити 

Председник и чланови Надзорног одбора којима именовано лице које поред законом прописаних општих 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до услова испуњава и следеће посебне услове:
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања - да је стручњак у једној или више области из које 
новог председника или члана Надзорног одбора. је делатност од општег интереса за чије обављање је 

основано јавно предузеће,
Члан 37. -   да има високо образовање стечено на студијама 

трећег степена (доктор наука),        другог степена (мастер 
Надзорни одбор: академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
1) утврђује пословну стратегију и пословне односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији; године,
2) усваја извештај о степену реализације програма -  да има најмање  3 године радног искуства,

пословања; - да није члан органа политичке странке, односно 
3) доноси годишњи програм пословања, уз да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

сагласност оснивача; политичке странке,
4) надзире рад директора: - да није осуђиван за кривична дела против 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем привреде, правног саобраћаја и службене дужности,

предузећа; - да лицу није изречена мера безбедности забране 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, обављања делатности која је претежна делатност јавног 

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику предузећа.
управљања ризицима; Директор Јавног предузећа заснива радни однос 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа и на одређено време.
доставља их оснивачу ради давања сагласности;

8) доноси статут уз сагласност оснивача, Члан 41.
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; Директор Јавног предузећа:
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 1) представља и заступа предузећа;

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 2) организује и руководи процесом рада;
11) даје сагласност директору за предузимање 3) води пословање предузећа;

послова или радњи у складу са законом, статутом и 4) одговара за законитост рада предузећа;
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5) предлаже годишњи програм пословања и 13. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА 
предузима мере за његово спровођење; ПРЕДУЗЕЋА

6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора; Члан 48.
8) врши друге послове утврђене законом и 

статутом предузећа. Одлуке о статусној промени Јавног предузећа 
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Члан 42. Оснивача.
О предложеној статусној промени Јавног 

Директор има право на зараду, а може имати право предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење 
на стимулацију у случају кад предузеће послује са синдиката.
позитивним пословним резултатима.

Одлука о исплати стимулације доноси се у складу Члан 49.
са Оснивачког акта Јавног предузећа.

Јавно предузеће може променити облик 
Члан 43. организованости у други, ако испуњава услове за 

оснивање тог облика организованости утврђен законом.
Мандат директора престаје истеком периода на Одлуку о промени облика организованости Јавног 

који је именован, оставком или разрешењем. предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз 
сагласност Оснивача.

Члан 44.
14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

Предлог за разрешење директора може поднети СРЕДИНЕ
Надзорни одбор предузећа.

Предлог за разрешење мора бити образложен са Члан 50.
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење. Запослени у Јавном предузећу и његови органи 

дужни су да организују обављање делатности на начин 
Члан 45. којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе 

Скупштина општине може разрешити директора потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.
под условима предвиђеним законом.

Члан 51.
Члан 46.

Јавно предузеће је дужно да у обављању 
Скупштина општине именује вршиоца дужности делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне 

директора у следећим случајевима: услове за заштиту и унапређење животне средине и да 
1) уколико директору престане мандат због истека спречава узроке и отклања штетне последице које 

периода на који је именован, због подношења оставке или угрожавају природне и радом створене вредности животне 
у случају разрешења пре истека мандата; средине.

2) уколико буде донето решење о суспензији 
директора; 15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

3) у случају смрти или губитка пословне 
способности директора. Члан 52.

За именовање вршиоца дужности директора важе 
исти услови као и за именовање директора. Ради обезбеђења општег интереса у делатности за 

Вршилац дужности може бити именован на коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине  
период који није дужи од шест месеци. даје сагласност на:

У нарочито оправданим случајевима Скупштина 
општине може донети одлуку о именовању вршиоца - Статут Јавног предузећа;
дужности директора на још један период од шест месеци. - давање гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
12. ПОСЛОВНА ТАЈНА делатности од општег интереса;

- располагање (прибављање и отуђење) 
Члан 47. средствима у јавној својини која су пренета у својину 

Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној 
Чланови Надзорног одбора, директор као и функцији обављања делатности од општег интереса

запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који - улагања капитала;
представљају пословну тајну чувају за време трајања - статусне промене;
њихове функције односно радног односа, као и две године - акт о процени вредности капитала и исказивању 
после престанка функције, односно радног односа. тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 

својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање 

делатности од општег интереса у складу са законом и 
Одлуком о оснивању.
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16. ДУЖНОСТ ИЗБЕГАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА Јавног предузећа.

Члан 53. Члан 60.
Општи акти ступају на снагу осмог дана по 

Директор и чланови Надзорног одбора не могу да објављивању на огласним таблама Јавног предузећа. Из 
у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица: нарочито важних разлога општи акти могу ступити и 

- користе имовину предузећа; раније на правну снагу из разлога утврђених приликом 
- користе информације до којих су дошли у том доношења општег акта, најраније наредног дана од дана 

својству, а које иначе нису јавно доступне; објављивања.
- злоупотребе свој положај у Јавном предузећу;
- користе могућности за закључење послова које Члан 61.

се укажу Јавном предузећ; 
Дужност избегавања сукоба интереса постоји Поступак који важи за доношење Статута и 

независно од тога да ли је Јавно предузеће било у других општих аката важи и приликом доношења њихових 
могућности да искористи имовину, информације или измена и допуна.
закључи послове из ст. 1. овог члана.

Члан 62.
Члан 54.

Општим актима Јавног предузећа уређују се 
Забрањено је коришћење имовине, активности, питања за која је законом и другим прописима и овим 

имена и визуелног идентитета јавног предузећа у свим статутом утврђено овлашћење, односно обавеза Јавног 
активностима везаним за политичке странке и изборне предузећа за њихово уређење.
кампање, као и свака друга злоупотреба Јавног предузећа у 
политичке сврхе. Члан 63.

Члан 55. Директор мора обезбедити да сви општи акти буду 
доступни сваком запосленом.

Јавно предузеће мора имати извршену ревизију 
финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Члан 64.

17. ЈАВНОСТ У РАДУ Јавно предузеће нарочито чува следеће акте и 
документа:

Члан 56. 1) оснивачки акт;
2) решење о регистрацији оснивања Јавног 

Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се предузећа;
редовним обавештавањем јавности о програму рада 3) опште акте Јавног предузећа;
предузећа и реализацији програма, о годишњим 4) записнике са седница Надзорног одбора одбора 
финансијским извештајима, као и о мишљењу овлашћеног и одлуке Надзорног одбора;
ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног одбора, о 5) акт о образовању сваког огранка или другог 
именима директора, о организационој структури организационог дела друштва;
предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу. 6) документа која доказују својину и друга 

Јавно предузеће ће информације и обавештења из имовинска права друштва;
претходног става, учинити доступне јавности и преко своје 7) извештаје директора и чланова надзорног 
интернет странице. одбора;

8) евиденцију о адресама органа Јавног 
18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА предузећа;

Документа и акте из ст 1. Тач 1) до 7) друштво чува 
Члан 57. трајно, а евиденцију из тач. 8) најмање пет година.

 
Статут је основни општи акт Јавног предузећа. 19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу 
са овим статутом. Члан 65.
 

Члан 58. Јавно предузеће ће своју организацију и општа 
акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у 

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се року од 2 месеца од ступања на снагу Статута.
на општи начин уређују одређена питања доноси 
Надзорни одбор, ако законом није другачије прописано Члан 66.
Јавног предузећа.

Тумачење одредаба овог статута даје Надзорни 
Члан 59. одбор Јавног предузећа.

Појединачни акти које доноси директор предузећа 
морају бити у складу са одговарајућим општим актима 
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Члан 67. На основу чл. 65. ст. 2., чл. 66. ст. 2. и чл. 18 ст. 2. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 

Даном ступања на снагу овог статута престаје да 119/2012) и чл. 62. Оснивачког акта Јавног предузећа „Гас“ 
важи Статут Јавног предузећа који је донет на седници Аранђеловац бр. 06-56/2013-01 од 20.02.2013.г., Управни 
Управног одбора 04.02.1999. године. одбор Јавног предузећа „Гас“ Аранђеловац на  седници од 

10. 4. 2013.године доноси:
Члан 68.

СТАТУТ
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГАС“ АРАНЂЕЛОВАЦ

објављивања у службеном гласнику Оштине Аранђеловац, 
а објавиће се по добијању сагласности оснивача. 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ Члан 1.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Никола Ивановић,с.р. Јавно предузеће“Гас“ Аранђеловац (у даљем 

тексту: Јавно предузеће) мат. број 17216856, ПИБ 
100995345 оснива се и послује ради остваривања јавног 
интереса у области дистрибуције гаса и изградње и 
одржавања гасних инсталација као делатностима од 
општег интереса и уредног задовољавања потреба 
крајњих корисника услуга, а посебно у областима:

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о - Дистрибуције гаса,
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)  - Изградње, постављања и одржавања гасних 
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени инсталација;
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), - Грубих грађевински радова и специфичних 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници објеката нискоградње – градског цевовода;
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је - Пројектовања грађевинских и других објеката;

- Инжењеринга;
- Осталих делатности које Оснивач повери Јавном 

предузећу.
О  Д  Л  У  К  У

Јавно предузеће из става 1.овог члана основано је 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ и послује на неодређено време. 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ ШИРОКЕ Члан 2.

ПОТРОШЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  
АРАНЂЕЛОВАЦ Јавно предузеће делатности обавља тако да 

обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на 
подручју општине Аранђеловац, као и техничко-

1. Скупштина општине Аранђеловац даје технолошко и економско јединство комуналног система, 
сагласност на Статут Јавног предузећа за изградњу, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог 
одржавање и експлоатацију гасоводне мреже широке развоја са укупним привредним развојем, заштиту и 
потрошње на подручју општине  Аранђеловац, који је унапређење добара од општег интереса и животне 
донео Управни одбор, бр. 47/13 од 10. 4. 2013.године. средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба 

корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а система и функционалну повезаност с другим системима.

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац. Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Права и обавезе Оснивача према Јавном 
Број : 06-262/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године предузећу утврђена су Оснивачким актом Јавног 

предузећа и овим статутом.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р Члан 4.

Овај статут садржи одредбе о:
- оснивачу,
- пословном имену, седишту, печату и штамбиљу,
- одговорности за обавезе,
- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој организацији и делатности Јавног 

предузећа,
- средствима Јавног предузећа и начину 
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распоређивања добити, 4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
- органима Јавног предузећа,
-  саставу, избору, опозиву и делокруг надзорног Члан 10.

одбора
-правима, обавезама и одговорности директора, Јавно предузеће је правно лице које обавља 
- пословној тајни, делатност од општег интереса.
- статусној промени и промени облика предузећа, Јавно предузеће може, поред делатности за чије је 
- заштити и унапређењу животне средине, обављање основано, да обавља и друге делатности уз 
- обезбеђењу општег интереса, сагласност оснивача.
- дужности избегавања сукоба интереса, 
- јавности у раду Члан 11.
- општим актима предузећа,
- другим питањима која су од значаја за несметано Јавно предузеће у правном промету с трећим 

обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће. лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином 

2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ (потпуна одговорност).
Организациони делови Јавног предузећа немају 

Члан 5. овлашћења у правном промету.

Оснивач Јавног предузећа је: 5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Општина Аранђеловац, улица Венац слободе 

бр.10, матични број 07184549. Члан 12.
Права оснивача остварује Скупштина оптшине 

Аранђеловац (у даљем тексту оснивач). Јавно предузеће заступа и представља директор.
Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности 

3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И предузећа, предузеће заступа, представља, закључује 
ШТАМБИЉ уговоре и да све правне радње врши неограничено.

Директор предузећа је овлашћен да у име 
Члан 6. предузећа у оквиру делатности предузећа закључује 

уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.
Пословно  име Јавног предузећа гласи:

Члан 13.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ГАС“ АРАНЂЕЛОВАЦ.
Скраћено пословно име је: ЈП „Гас“ Аранђеловац. Директор, као заступник Јавног предузећа, може 

 дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање 
Члан 7. одређених врста уговора, као и за преузимање других 

правних радњи.
Седиште Јавног предузећа је Кнеза Михаила 108 Директор Јавног предузећа може генералним и 

34300 Аранђеловац. специјалним пуномоћјем пренети појединачна овлашћења 
за заступање на друге запослене.

Члан 8. У случају одсутности директора или његове 
спречености Јавно предузеће заступа и представља 

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које запослени кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, 
користи у пословању у преписци и у другим унапред за то овласти и које се уписује у регистар као 
случајевима када се појављује као субјект у правном остали заступник.
промету. Акта Јавног предузећа потписује директор, а у 

Печат Јавног предузећа је округлог облика на случају његове одсутности или спречености, лице из става 
којем је исписана фирма и седиште без означавања 3.овог члана.
назива улице и кућног броја, а у средини печата налази 
се назив Аранђеловац. 6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног 
облика на којем је исписана фирма и седиште без Члан 14.
означавања назива улице и кућног броја. Назив Јавног 
предузећа на печату и штамбиљу исписана је на Основе пословне политике утврђује Надзорни 
српском језику ћириличним писмом. одбор јавног предузећа, а она се заснива на годишњем, 

Јавно предузеће има свој заштитни знак у средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја.
облику  **********. На планове рада и развоја из претходног става 

сагласност даје оснивач.
Члан 9.

Члан 15.
Одлуку о промени пословног имена, седишта, 

заштитног знака, печата и штамбиља доноси Надзорни Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о 
одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача. доношењу планских аката уз сагласност оснивача.

Јавно предузеће доноси нарочито следеће 
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планове: Члан 21.
дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и 

годишње програме пословања. Унутрашња организација и систематизација 
Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на послова и радних задатака у Јавном предузећу ближе се 

предлог директора. утврђују општим актом.
На захтев надлежног органа Скупштине општине 

Јавно предузеће, учествује у припремању нацрта планова и Члан 22.
програма из надлежности Скупштине општине, а који су 
везани за делатност Јавног предузећа. Претежна делатност Јавног предузећа је:

35.22–дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
Члан 16. Поред претежне делатности Јавно предузеће 

обавља и следеће делатности:
Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже 12. 41.10 - разрада грађевинских пројеката,

губитак, Надзорни одбор у складу с важећим прописима 13. 42.21 - изградња цевовода,
доноси одлуку о покрићу губитка. 14. 43.11- рушење објеката,

15. 43.12 - припрема градилишта,
Члан 17. 16. 43.12 - припрема градилишта,

17. 43.22 - постављање водоводних, канализаци-
Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је оних, грејних и климатизационих система,

да: 18. 43.29 - остали инсталациони радови у грађеви-
- осигура трајно, несметано и редовно обављање нарству,

делатности, 19. 46.69 - трговина на велико осталим машинама 
- гарантује квалитет услуга, и опремом,
- утврђује организацију и начин рада у циљу 20. 46.71 - трговина на велико чврстим, течним и 

максималног задовољавања потреба потрошача, тј. гасовитим горивима и сличним производима,
корисника услуга, 21. 46.90 - неспецијализована трговина на велико, 

- сарађује с другим заинтересоваиним субјектима, 22. 47.19 - остала трговина на мало у неспецијали-
ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег зованим продавницама,
извршавања обавеза према потрошачима, односно 23. 71.11 - архитектонска делатност и тех. Савето-
корисницима услуга. вања,

24. 71.12 - инжењерска делатност и техничко саве-
Члан 18. товање.

Јавно предузеће поднеће планове и програме на 8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН 
давање сагласности Скупштини општине за које је то РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ
Законом прописано или на захтев Скупштине општине у 
складу са Законом. Члан 23.

Ако у току примене плана и програма на које је 
Скупштина општине дала сагласност, наступе околности Основни капитал Јавног предузећа утврђен је 
које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног Оснивачким актом.
предузећа ће поднети извештај о узроцима који 
онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно у Члан 24.
предвиђеној вредности и предложиће промене које 
одговарају новонасталим околностима о чему ће Имовину Јавног предузећа чине право својине на 
известити Скупштину општине. покретним и непокретним стварима, новчаним средствима 

и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 
7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА коришћења на стварима у јавној својини општине 
Аранђеловац.

Члан 19. Јавно предузеће може користити средства у јавној 
и другим облицима својине, у складу са законом и одлуком 

Организација рада и пословања Јавног предузећа оснивача.
заснива се на рационалној подели рада, како у погледу 
организационих јединица, тако и послова и радних Члан 25.
задатака које обављају поједини радници.

Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе 
Члан 20. уписује се у регистар.

Предузеће је организовано као јединствена Члан 26.
целина, а своју делатност обавља тако да се обезбеђују 
услови прописани Законом о комуналним делатностима, О повећању или смањењу основног капитала 
другим законима и подзаконским актима и то преко Јавног предузећа одлучује Скупштина општине, као 
организационих јединица. оснивач, у складу са законом.

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у 
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јавној својини које нису пренете у капитал јавног 10.  САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ 
предузећа, врши се под условима, на начин и по поступку НАДЗОРНОГ ОДБОРА
прописаном законом којим се уређује јавна својина.  

Члан 33.
Члан 27.

Надзорни одбор има председника и два члана које 
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, именује Скупштина општине, на период од четири године, 

стиче и прибавља средства из следећих извора: под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, Надзорни одбор има председника и два члана које 
- продајом производа и услуга, именује Скупштина општине, на период од четири године, 
- из кредита, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
- из донација и поклона, Један члан Надзорног одбора именује се из реда 
- из осталих извора, у складу са законом. запослених на предлог репрезентативног синдиката 

запослених у Јавном предузећу или ако ниједан синдикат 
Расподела добити и начин покрића губитка не испуњава услове репрезентативности од стране већине 

свих запослених на збору. Збор заказује Директор и одлуку 
Члан 28. о сазивању збора  објављује пет дана пре одржавања. У 

случају да нико од кандидата не добије већину од свих 
Одлуку о начину покрића губитка доноси запослених, у поновљеном поступку сматра се  изабран 

надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача. кандидат који има већину гласова запослених.

Члан 29. Члан 34.

Јавно предузеће остварује приходе из буџета За председника и чланове Надзорног одбора 
Оснивача и Републике Србије, а може да стиче добит и именује се лице које испуњава следеће услове:
вршењем услуга на тржишту. - да је пунолетно и пословно способно;

Добит се утврђује периодичним обрачуном и - да има стечено високо образовање трећег или 
годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о другог степена, односно на основним студијама у трајању 
буџетском рачуноводству и буџетским политикама и од најмање четири године;
Правилником о утврђивању и расподели добити коју - да је стручњак у једној или више области из које 
доноси Надзорни одбор на предлог директора. је делатност од општег интереса за чије обављање је 

основано јавно предузеће;
Члан 30. - најмање три године искуства на руководећем 

положају;
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са - да поседује стручност из области финансија, 

законом, првенствено се расподељује за покриће губитака права или корпоративних управљања;
из ранијих година, финансирање развоја Јавног предузећа, - да није осуђивано на условну или безусловну 
или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача казну за криминална дела против привреде, правног 
и Одлуком о оснивању Јавног предузећа. саобраћаја или службене дужности, као и да му није 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни изречена мера безбедности забране обављања претежне 
одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача. делатности јавног предузећа.

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Члан 35.

Члан 31. Мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора престаје истеком периода на који су именовани, 

Управљање у Јавном предузећу је организовано оставком или разрешењем.
као једнодомно. Председник и чланови Надзорног одбора 

Органи предузећа су: разрешавају се пре истека периода на који су именовани, 
1) Надзорни одбор уколико:
2) директор - надзорни одбор не достави оснивачу на 

сагласност годишњи програм пословања,
Члан 32. - оснивач не прихвати финансијски извештај 

јавног предузећа,
Чланови надзорног одбора и директор јавног - пропусте да предузму неопходне мере пред 

предузећа дужни су да у том својству извршавају своје надлежним органима у случају постојања сумње да 
послове савесно, са пажњом доброг привредника, и у одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
разумном уверењу да делују у најбољем интересу јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним 
предузећа. понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима
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је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до је делатност од општег интереса за чије обављање је 
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања основано јавно предузеће,
новог председника или члана Надзорног одбора. - да има високо образовање стечено на студијама 

трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер 
Члан 36. академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
Надзорни одбор: односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
1) утврђује пословну стратегију и пословне године,

циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији; - да има најмање3 године радног искуства,
2) усваја извештај о степену реализације програма - да није члан органа политичке странке, односно 

пословања; да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
3) доноси годишњи програм пословања, уз политичке странке,

сагласност оснивача; - да није осуђиван за кривична дела против 
4) надзире рад директора: привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
5) врши унутрашњи надзор над пословањем - да лицу није изречена мера безбедности забране 

предузећа; обављања делатности која је претежна делатност јавног 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, предузећа.

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику Директор Јавног предузећа заснива радни однос 
управљања ризицима; на одређено време.

7) утврђује финансијске извештаје предузећа и 
доставља их оснивачу ради давања сагласности; Члан 40.

8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању Директор Јавног предузећа:

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 1) представља и заступа предузећа;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 2) организује и руководи процесом рада;

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 3) води пословање предузећа;
11) даје сагласност директору за предузимање 4) одговара за законитост рада предузећа;

послова или радњи у складу са законом, статутом и 5) предлаже годишњи програм пословања и 
одлуком оснивача; предузима мере за његово спровођење;

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 6) предлаже финансијске извештаје;
директором предузећа. 7) извршава одлуке надзорног одбора;

13) доноси пословник о свом раду. 8) врши друге послове утврђене законом и 
14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом предузећа.

статутом и прописима којима се утврђује правни положај 
јавних предузећа и привредних друштава. Члан 41.

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на Директор има право на зараду, а може имати право 
директора или друго лице у предузећу. на стимулацију у случају кад предузеће послује са 

позитивним пословним резултатима.
Члан 37. Одлука о исплати стимулације доноси се у складу 

са Оснивачким актом Јавног предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају 

право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Члан 42.
Висину накнаде из става 1.овог члана утврђује оснивач на 
основу извештаја о степену реализације програма Мандат директора престаје истеком периода на 
пословања Јавног предузећа. који је именован, оставком или разрешењем.

11. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ Члан 43.
ДИРЕКТОРА

Предлог за разрешење директора може поднети 
Члан 38. Надзорни одбор предузећа.

Предлог за разрешење мора бити образложен са 
Директор одговара за резултате пословања и за прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 

законитост рада Јавног предузећа. разрешење.

Члан 39. Члан 44.

Директора Јавног предузећа именује Скупштина Скупштина општине може разрешити директора 
општине на период од четири године, а на основу под условима предвиђеним законом.
спроведеног јавног конкурса. 

За директора Јавног предузећа може бити Члан 45.
именовано лице које поред законом прописаних општих 
услова испуњава и следеће посебне услове: Скупштина општине именује вршиоца дужности 

- да је стручњак у једној или више области из које директора у следећим случајевима:
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1) уколико директору престане мандат због истека 15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
периода на који је именован, због подношења оставке или 
у случају разрешења пре истека мандата; Члан 51.

2) уколико буде донето решење о суспензији 
директора; Ради обезбеђења општег интереса у делатности за 

3) у случају смрти или губитка пословне коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје 
способности директора. сагласност на:

За именовање вршиоца дужности директора важе - Статут Јавног предузећа;
исти услови као и за именовање директора. - давање гаранција, авала, јемства, залога и других 

Вршилац дужности може бити именован на средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
период који није дужи од шест месеци. делатности од општег интереса;

У нарочито оправданим случајевима Скупштина -располагање (прибављање и отуђење) 
општине може донети одлуку о именовању вршиоца средствима у јавној својини која су пренета у својину 
дужности директора на још један период од шест месеци. Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној 

функцији обављања делатности од општег интереса
12. ПОСЛОВНА ТАЈНА - улагања капитала;

- статусне промене;
Члан 46. - акт о процени вредности капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
Чланови Надзорног одбора, директор као и својинској трансформацији и

запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који - друге одлуке којима се уређује обављање 
представљају пословну тајну чувају за време трајања делатности од општег интереса у складу са законом и 
њихове функције односно радног односа, као и две године Одлуком о оснивању.
после престанка функције, односно радног односа.

16. ДУЖНОСТ ИЗБЕГАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
13. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА 

ПРЕДУЗЕЋА Члан 52.

Члан 47. Директор и чланови Надзорног одбора не могу да 
у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица:

Одлуке о статусној промени Јавног предузећа - користе имовину предузећа;
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност - користе информације до којих су дошли у том 
Оснивача. својству, а које иначе нису јавно доступне;

О предложеној статусној промени Јавног - злоупотребе свој положај у Јавном предузећу;
предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење - користе могућности за закључење послова које 
синдиката. се укажу Јавном предузећу; 

Дужност избегавања сукоба интереса постоји 
Члан 48. независно од тога да ли је Јавно предузеће било у 

могућности да искористи имовину, информације или 
Јавно предузеће може променити облик закључи послове из ст. 1. овог члана.

организованости у други, ако испуњава услове за 
оснивање тог облика организованости утврђен законом. Члан 53.

Одлуку о промени облика организованости Јавног 
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз Забрањено је коришћење имовине, активности, 
сагласност Оснивача. имена и визуелног идентитета јавног предузећа у свим 

активностима везаним за политичке странке и изборне 
14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ кампање, као и свака друга злоупотреба Јавног предузећа у 

СРЕДИНЕ политичке сврхе.`

Члан 49. Члан 54.

Запослени у Јавном предузећу и његови органи Јавно предузеће мора имати извршену ревизију 
дужни су да организују обављање делатности на начин финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора.
којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе 
потребне мере заштите на раду и заштите радне средине. 17. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 50. Члан 55.

Јавно предузеће је дужно да у обављању Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се 
делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне редовним обавештавањем јавности о програму рада 
услове за заштиту и унапређење животне средине и да предузећа и реализацији програма, о годишњим 
спречава узроке и отклања штетне последице које финансијским извештајима, као и о мишљењу овлашћеног 
угрожавају природне и радом створене вредности животне ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног одбора, о 
средине. именима директора, о организационој структури 
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предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу. 6) документа која доказују својину и друга 
Јавно предузеће ће информације и обавештења из имовинска права друштва;

претходног става, учинити доступне јавности и преко своје 7) извештаје директора и чланова надзорног 
интернет странице. одбора;

8) евиденцију о адресама органа Јавног 
18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА предузећа;

Документа и акте из ст 1.Тач 1) до 7) друштво чува трајно, а 
Члан 56. евиденцију из тач. 8) најмање пет година. 

Ст атут  ј е  о сновни општи акт  Јавног  19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
предузећа.Други општи акти Јавног предузећа морају бити 
у складу са овим статутом. Члан 64.

Члан 57. Јавно предузеће ће своју организацију и општа 
акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у 

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се року од 2 месеца од ступања на снагу Статута.
на општи начин уређују одређена питања доноси 
Надзорни одбор, ако законом није другачије прописано. Члан 65.

Члан 58. Тумачење одредаба овог статута даје Надзорни 
одбор Јавног предузећа.

Појединачни акти које доноси директор предузећа 
морају бити у складу са одговарајућим општим актима Члан 66.
Јавног предузећа.

Даном ступања на снагу овог статута престаје да 
Члан 59. важи Статут Јавног предузећа који је донет на седници 

Управног одбора 20.12.2005. године.
Општи акти ступају на снагу осмог дана по 

објављивању на огласним таблама Јавног предузећа.Из Члан 67.
нарочито важних разлога општи акти могу ступити и 
раније на правну снагу из разлога утврђених приликом Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења општег акта, најраније наредног дана од дана објављивања у службеном гласнику Оштине Аранђеловац, 
објављивања. а објавиће се по добијању сагласности оснивача.

Члан 60. ЈП „ГАС“ АРАНЂЕЛОВАЦ

Поступак који важи за доношење Статута и ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
других општих аката важи и приликом доношења њихових                Дејан Арсенијевић, с.р.
измена и допуна.

Члан 61.

Општим актима Јавног предузећа уређују се 
питања за која је законом и другим прописима и овим 
статутом утврђено овлашћење, односно обавеза Јавног 
предузећа за њихово уређење.

Члан 62.

Директор мора обезбедити да сви општи акти буду 
доступни сваком запосленом.

Члан 63.

Јавно предузеће нарочито чува следеће акте и 
документа:

1) оснивачки акт;
2) решење о регистрацији оснивања Јавног 

предузећа;
3) опште акте Јавног предузећа;
4) записнике са седница Надзорног одбора одбора 

и одлуке Надзорног одбора;
5) акт о образовању сваког огранка или другог 

организационог дела друштва;
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На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о број 06-109/07-01 од 25.05.2007. године, која је објављена у 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)  ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',бр.1/07. 
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени Оснивач Предузећа  је  општина Аранђеловац, са 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), седиштем у Аранђеловцу, Венац слободе број 10 (у даљем 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници тексту: Оснивач).
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је Предузеће је уписано у Регистар Агенције за 

привредне регистре Решењем  бр. БД 67122/2007 од 
20.07.2007.године.

О  Д  Л  У  К  У
Члан 2.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЗЕЛЕНИЛО Овим Статутом се уређује положај, организација 

АРАНЂЕЛОВАЦ'' АРАНЂЕЛОВАЦ рада и пословања и остваривања права запослених Јавног 
комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац“ 
Аранђеловац (у даљем тексту: Предузеће), а нарочито:

1. Скупштина општине Аранђеловац даје • правни положај Предузећа;
сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа • делатност Предузећа;
''Зеленило Аранђеловац'' Аранђеловац, који је донео • заступање и представљање Предузећа;
Управни одбор, бр. 991/1 од 9. 4. 2013.године. • имовина и основни капитал Предузећа;

• права, обавезе и одговорност Предузећа у пра-
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а вном промету;

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине • однос Предузећа и Оснивача;
Аранђеловац''. • вођење пословних књига, састављање и обја-

вљивање рачуноводствених исказа и ревизија;
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ • програм пословања Предузећа и извештавање;
Број : 06-260/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године • стицање прихода, расподела добити и покриће 

губитка у Предузећу;
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, • унутрашња организација рада Предузећа;
Никола Обрадовић,с.р. • управљање Предузећем:

• обавештавање запослених;
• заштита на раду, безбедност имовине и заштита 

и унапређење животне средине;
• јавност у раду;
• пословна тајна;
• сарадња органа Предузећа са синдикатом;
• статусне промене Предузећа;

На основу чл. 65. став 2.,чл. 66.став 2 и • општи акти Предузећа и др.
чл.18.став1. тачка 8. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 62. Члан 3.
Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило 
Аранђеловац“ Аранђеловац („Службени гласник  општине Предузеће је основано  и послује ради:
Аранђеловац“, бр.47/13), Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац” 1.Oстваривања јавног интереса у области јавних 
Аранђеловац,  на седници одржаној 09.04.2013. године, зелених површина као делатности од општег интереса и 
донео је уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга 

а посебно :
СТАТУТ -заштите, уређења, одржавања и унапређивања 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА јавних зелених површина ради чувања и унапређивања 
„ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ” АРАНЂЕЛОВАЦ њихове вредности у складу са законом и Одлуком о 

оснивању Јавног комуналног предузећа „Зеленило 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Аранђеловац“ Аранђеловац;

2. Rазвоја и унапређивања обављања делатности 
Члан 1. од општег интереса ;

3.Oбезбеђивања техничко-технолошког и 
Статутом Јавног комуналног предузећа „Зеленило економског јединства система и усклађености његовог 

Аранђеловац“ Аранђеловац (у даљем тексту: Статут) врши развоја;
се усаглашавање Статута са Законом о јавним предузећима 4.стицања добити;
(„Сл.гласник РС“, бр.119/12) и Оснивачким актом Јавног 5.остваривања другог законом утврђеног 
комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац“ интереса.
Аранђеловац („Службени гласник   општине 
Аранђеловац“, бр.47/13.)

Јавно комунално предузеће „Зеленило 
Аранђеловац“ Аранђеловац(у даљем тексту:Предузеће) 
основано је Одлуком Скупштине општине Аранђеловац, 
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II   ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА национални паркови, резервати, споменици и паркови 
природе, предели и др. )

Пословно име и седиште 0113-Гајење поврћа, бостана, коренастих и 
кртоластих биљака

Члан 4. 0119- Гајење осталих једногодишњих и 
вишегодишњих биљака

Предузеће послује под пословним именом : Јавно 0122-Гајење јабучастог и коштичавог воћа
комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац”, 0125- Гајење осталог дрвенастог жбунастог и 
Аранђеловац, ул. Венац слободе 10. језграстог воћа 

Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП 4621-Трговина на велико житом, сировим 
„Зеленило Аранђеловац”, Аранђеловац. дуваном, семењем и храном за животиње
 4721-Трговина на мало воћем и поврћем у 

Члан 5. специјализованим продавницама 
4 7 2 5 -  Т р г о в и н а  н а  м а л о  п и ћ и м а  у  

Седиште Предузећа је у Аранђеловцу,  Улица специјализованим продавницама 
Венац слободе бр.10. Аранђеловац. 4729- Остала трговина на мало храном у 

специјализованим продавницама
Члан 6. 4750- Трговина на мало осталом опремом за 

домаћинство у специјализованим продавницама
О промени пословног имена и седишта Предузећа 4799- Остала трговина на мало изван продавница, 

Одлуку доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност тезги и пијаца
Оснивача. 5610-Делатности ресторана и покретних 

Печат, штамбиљ и знак Предузећа угоститељских објеката
5630-услуге припремања и послуживања пића,

Члан 7. 4778-Остала  трговина на  мало новим 
производима у специјализованим продавницама

Предузеће има печат округлог облика,  са  4752-Трговина на мало металном робом, бојама и 
исписаним текстом: Јавно комунално предузеће  стаклом у специјализованим продавницама,
„Зеленило Аранђеловац” Аранђеловац,на српском језику и 4 7 1 9 - О с т а л а  т р г о в и н а  н а  м а л о  у  
ћириличним писмом. неспецијализованим продавницама,

Предузеће има штамбиљ правоугаоног облика са 4690-Неспецијализована трговина на велико
текстом из става 1. овог члана и са рубрикама за број Предузеће може без уписа у регистар привредних 
деловодног протокола и датум завођења акта. субјеката да врши и друге делатности, које служе 

Начин употребе, чувања и руковања печатом и обављању претежне делатности  у мањем обиму или 
штамбиљом регулише се одлуком директора Предузећа. повремено ,  или  ко је  доприно с е  потпунијем  

Предузеће има свој знак који садржи назив и искоришћавању капацитета и материјала који су 
седиште Јавног предузећа употребљава за вршење претежне делатности.

Овлашћења и одговорности Предузећа у Члан 10.
правном промету

О претежној делатности Предузећа Одлуку 
Члан8. доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност 

Оснивача.
Предузеће као титулар права и обавеза има сва 

овлашћења у правном промету које му припадају у складу IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
са Уставом, законом, подзаконским актима, актима 
Оснивача и одредбама овог Статута. Члан 11.

Предузеће као правно лице и самостални правни 
субјект има право да у правном промету закључује уговоре Предузеће заступа и представља директор 
са предузећима и друге правне радње у оквиру своје Предузећа, у складу са законом. 
правне способности. Директор је овлашћен да закључује уговоре и 

За преузете обавезе у правном промету Предузеће предузима друге правне радње у име и за рачун Предузећа. 
одговара целокупном својом имовином. У одсуству директора Предузеће заступа лице које он 

одреди.
III ДЕЛАТНОСТ Ако директор не одреди лице из става 3. овог 

члана одређује га Надзорни одбор Предузећа.
Члан 9.

Члан 12.
Претежна делатност предузећа је:

 8130-Услуге уређења и одржавања околине. Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати 
Поред претежне делатности, Предузеће обавља и запосленом писано пуномоћје за заступање - закључивање 

следеће делатности: одређених уговора и предузимање одређених правних 
радњи, у зависности од организационе целине којом 

9104- Управљање заштићеним подручјима ( овлашћена лица руководе и послова који се у оквиру те 
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целине обављају (ограничено овлашћење). Члан 20.
Пуномоћник заступа Предузеће у границама 

овлашћења из пуномоћја. У случају поремећаја или прекида у испоруци 
 комуналних производа или пружању комуналних услуга, 

Члан 13. услед више силе или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити, Предузеће је дужно да без 

Директор Предузећа, уз сагласност Оснивача, одлагања предузима мере прописане законом и одлуком  
може одређеном лицу дати прокуру, у складу са Законом. Општинског већа, на предлог  Општинске управе на 

отклањању поремећаја односно прекида.
V  ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

ПРЕДУЗЕЋА Члан 21.

Члан 14. У случају поремећаја у пословању предузећа, 
односно вршећи надзор, Општинско веће може предузети 

Предузеће има своју имовину којом  управља и мере у складу са законом, којима ће обезбедити услове за 
располаже у складу са законом, Оснивачким актом, другим несметано функционисање Предузећа и обављање 
актима и посебним уговором. комуналне делатности за које је Предузеће основано.

Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима Члан 22.
и хартије од вредности и друга имовинска права, која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом, Остала међусобна права, обавезе и одговорности 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној између Оснивача и Предузећа уредиће се, у складу са 
својини.општине Аранђеловац. законом, посебном одлуком Оснивача.

Предузеће за обављање делатности може 
користити и средства у јавној и другим облицима својине, VII  ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА, 
у складу са законом, Оснивачким актом, другим актима и САСТАВЉАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ             
посебним уговором којим се регулишу међусобни односи РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСКАЗА И РЕВИЗИЈА
,права и обавезе Предузећа и Оснивача.

Средства у јавној својини могу се улагати у Члан 23.
капитал Предузећа, у складу са законом и актима 
Оснивача. Предузеће је дужно да води пословне књиге и да 

По основу улагања средства у јавној својини их периодично закључује, а у складу са Законом.
Општина стиче уделе у Предузећу као и права по основу Предузеће је дужно да на основу пословних књига 
тих удела. из става 1. овог члана саставља, подноси и обезбеђује 

рачуноводствене исказе и пословне извештаје периодично 
Члан 15. и годишње, а у складу са законом.

Ревизија рачуноводствених исказа Предузећа 
О повећању или смањењу основног капитала врши се у складу са законом.

Предузећа одлучује Оснивач, у складу са законом .
VIII  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 16.
Члан 24.

Основни новчани капитал Предузећа износи 
100.000,00( стохиљада )динара,. За сваку календарску годину Предузеће доноси 

годишњи Програм пословања (у даљем тексту: Програм) и 
VI  ОДНОС ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА доставља га Оснивачу ради давања сагласности, 

најкасније до 1.децембра текуће године за наредну годину.
Члан 17. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да 

Оснивач.
Оснивач има право управљања Предузећем на Програм садржи: планиране изворе прихода и 

начин утврђен законом. позиције расхода по наменама; планирани начин 
расподеле добити Предузећа, односно планирани начин 

Члан 18. покрића губитка Предузећа; елементе за целовито 
сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и 

Оснивач одговара за обавезе Предузећа, само у запошљавања у Предузећу, који се утврђују у складу са 
случајевима прописаним законом. политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, 

који утврђује Влада за годину за коју се Програм доноси; 
Члан 19. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске 

активности, пропаганду и репрезентацију, као и 
У случају статусних промена, права и обавезе критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и 

Предузећа преносе се на правне следбенике. чланова Надзорног одбора.
Усвојени Програм из става 1. овог члана доставља 

се министарству надлежном за комуналне делатности, 
министарству надлежном за послове трговине, 
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министарству надлежном за послове рада, министарству временским периодима на начин и по поступку утврђеним 
надлежном за послове финансија и министарству законом.
надлежном за послове локалне самоуправе. Одлуку о распоређивању добити доноси 
 Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача .

Члан 25.
Члан 31.

Уколико Предузеће не донесе Програм из члана 
24.Статута до почетка календарске године за коју се Уколико по годишњем обрачуну Предузеће 
доноси, зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под искаже губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим 
условима утврђени Програмом за претходну годину све до прописима, доноси Одлуку о покрићу губитака и доставља 
доношења Програма у складу са чланом 24.Статута. је Оснивачу на сагласност.
 У Предузећу се може образовати интерна 

Члан 26. ревизија, као независна делатност  која није део ниједног 
пословног процеса, а у свом раду одговара директору 

Предузеће уколико користи или намерава да Предузећа. Задатак интерног ревизора је да оцењује 
користи субвенције или другу врсту помоћи, дужно је да систем финансијског управљања и контроле у односу на: 
предложи посебан програм који садржи врсту и намену управљање процењеним ризиком од стране органа 
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом управљања Предузећа, усклађеност пословања са 
динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена законима, актима Предузећа и уговорима, поузданост и 
које ће довести Предузеће у позицију да може да послује потпуност информација, ефективност, ефикасност и 
без ових облика помоћи или уз њихово смањење. економичност пословања, заштиту информација и 

Програм из става 1. Овог члана доноси Надзорни извршење програма пословања Предузећа.
одбор и саставни је део Програма из члана 24.Статута. Послове интерне ревизије из става 2. овог члана 

обавља лице које је запослено у Предузећу.
Члан 27.

Члан 32.
Предузеће је дужно да министарству надлежном 

за послове финансија, министарству надлежном за Предузеће се може краткорочно и дугорочно 
послове трговине, министарству надлежном за послове задуживати у складу са законом, Оснивачким актом и 
рада и министарству надлежном за комуналне делатности, пословном политиком банке код које се Предузеће 
доставља тромесечне извештаје о реализацији Програма. задужује.

Предузеће је дужно да министарству надлежном 
за послове финансија месечно доставља извештај о Члан 33.
роковима измирења обавеза према привредним 
субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови Цене производа и услуга Предузећа уређују се 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по 
трансакцијама. сагласности Оснивача, а у складу са законом и Оснивачким 

Извештаји из члана 1. и 2. овог члана достављају актом.
се и Општинској управи. Утврђивање цена производа и услуга Предузећа 

врши се на основу елемената садржаних у одлуци из става 
IX  СТИЦАЊЕ ПРИХОДА, РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И 1. овог члана, а то су:

ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ПРЕДУЗЕЋА 1.пословни расходи исказани у пословним 
књигама и финансијским извештајима;

Члан 28. 2.расходи за изградњу и реконструкцију објеката 
комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према 

Предузеће остварује приход и стиче добит усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне 
обављањем своје привредне делатности, продајом делатности на које је Оснивач дао сагласност;
производа и услуга на тржишту (из цене комуналних 3.добит вршиоца комуналне делатности.
услуга) и других извора у складу са законом. Средства која су намењена за финансирање 

обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 
Члан 29. исказују се посебно и могу се употребити само за те 

намене.
Приход и добит се утврђују периодичним и 

годишњим обрачунима на начин утврђен законом и Члан 34.
општим актом о утврђивању и расподели прихода и 
добити. Предузеће остварује приход и обављањем других 

делатности по тржишним ценама.
Члан 30. Предузеће је дужно да делатности из  става1.овог 

члана организује и обавља тако, да се тиме не ремети и не 
Добит Предузећа утврђена у складу са законом, доводи у питање непрекидно и квалитетно обављање 

може се  распоредити за  повећање о сновног комуналне делатности као основне делатности.
капитала,резерве или за друге намене, у складу са законом 
и посебном одлуком Оснивача.

Пословни резултат Предузећа утврђује се у 
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Члан 35. Председника и чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина општине у складу са законом, 

Питање зараде, накнада и осталих примања Оснивачким актом и Статутом Предузећа.
запослених у Предузећу уређују се Колективним Мандат председника и чланова Надзорног одбора 
уговором,општим актом и уговором о раду. траје четири године.

Представника запослених  утврђује збор 
Члан 36. запослених на којем присуствује већина од укупног броја 

запослених , јавним гласањем на основу највећег броја 
Предузеће је у обавези да користи средства и да гласова..

располаже њима у складу са наменом и природом тих 
средстава и да њима управља у складу са Уставом, Члан 42.
законом, на начин утврђен овим Статутом и другим 
актима. За Председника и чланове Надзорног одбора 

Предузеће има право да основна средства која су именује се лице које испуњава следеће услове:
дотрајала или технички застарела расходује. 1.да је пунолетно и пословно способно;

Предузеће може дати основно средство на 2.да има стечено високо образовање трећег или 
коришћење другом предузећу, односно другом лицу у другог степена, односно на основним студијама у трајању 
складу са законом. од најмање четири године;

3.да је стручњак у једној или више области у 
X  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА оквиру делатности Предузећа;

4.најмање три године искуства на руководећем 
Члан 37. положају;

5.да поседује стручност из области финансија, 
Предузеће је у јединственом процесу рада права или корпоративног управљања;

организовано као самостални субјекат који обезбеђује 5.да није осуђивано на условну или безусловну 
потпуно, квалитетно, благовремено и рационално казну за кривична дела против привреде, правног 
обављање послова из своје делатности. саобраћаја или службене дужности, као и да му није 

изречена мера безбедности забране обављања претежне 
Обављање делатности Предузећа организује се по делатности Предузећа.

процесима рада између којих је успостављена Лица из члана 1. овог члана дужна су да у 
функционална, економска и пословна веза. поступку именовања доставе доказе (оригинал документа 

или оверене фотокопије) о испуњености услова из става 1. 
Члан 38. овог члана.

Унутрашња организација и систематизација Члан 43.
у р е ђ у ј е  с е  П р а в и л н и ком  о  о р г а н и з а ц и ј и  и  
систематизацији, коју доноси директор Предузећа, уз Мандат Председнику и члановима Надзорног 
сагласност Надзорног одбора и Општинског већа. одбора престаје истеком периода на који су именовани, 

оставком или разрешењем.
Члан 39. Председник и чланови Надзорног одбора 

разрешавају се пре истека периода на који су именовани 
Организационим облицима руководе стручна уколико:

лица, а њихова овлашћења утврђена су Правилником о • Надзорни одбор не достави оснивачу на 
унутрашњој организацији и систематизацији,  сагласност годишњи програм пословања,
Колективним уговором код послодавца и другим општим • оснивач не прихвати финансијски извештај 
актима код послодавца. Предузећа,

• пропусте да предузму неопходне мере пред 
XI  УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ надлежним органима у случају постојања сумње да 

одговорно лице у Предузећу делује на штету Предузећа 
Члан 40. кршењем директорских дужности, несавесним 

понашањем и на други начин.
Управљање Предузећем је једнодомно.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
Органи Предузећа су: разрешити пре истека периода на који су именовани, 
1 Надзорни одбор уколико:
2 Директор • Предузеће не испуни годишњи програм 

пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
• Надзорни одбор Председник и чланови Надзорног одбора којима 

је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
Члан 41. именовања новог Надзорног одбора, односно именовања 

новог Председника или члана Надзорног одбора.
Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 

којих се један члан именује из реда запослених у 
Предузећу.
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Члан 44. Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује  
Скупштина општине, на основу извештаја о степену 

Надзорни одбор: реализације програма пословања Предузећа .
1.утврђује пословну стратегију и пословне 

циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији, •Директор
доношењем дугорочног и средњерочног плана рада и 
развоја; Члан 46.

2.усваја извештај о степену реализације програма 
пословања; Директора Предузећа именује и разрешава 

3.доноси годишњи програм пословања, уз Скупштина општине.
сагласност Оснивача; Директор Предузећа именује се на период од 

4.одлучује о повећању и смањењу капитала, уз четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
сагласност Оснивача;

5.врши унутрашњи надзор над пословањем Члан 47.
Предузећа;

6.успоставља, одобрава и прати рачуноводство, За директора Предузећа именује се лице које 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику поред законских испуњава и посебне услове:
управљања ризицима;

7.утврђује финансијске извештаје Предузећа и 1.да је стручњак у једној или више области у 
доставља их Оснивачу ради давања сагласности; оквиру делатности Предузећа;

8.доноси Статут, уз сагласност Оснивача; 2.да има високо образовање стечено на студијама 
9.доноси друге опште акте Предузећа, у складу са трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер 

овом одлуком и Статутом; академске студије, специјалистичке академске студије, 
10.одлучује о статусним променама и оснивању специјалистичке струковне студије, магистар наука), 

других правних субјеката, уз сагласност Оснивача; односно на основним студијама у трајању од најмање 
11.доноси Одлуку о ценама и тарифни систем за четири године, 

продају услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача; 3.да има најмање три године радног искуства у 
12.одлучује о располагању (прибављању и струци или на пословима за које је основано Предузеће и 

отуђењу) средствима која су пренета у својину Предузећа најмање једну годину на руководећим положајима;
веће вредности, која су у непосредној функцији обављања 4.да није члан органа политичке странке, односно 
претежне делатности Предузећа, уз сагласност надлежног да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
органа Оснивача; политичке странке;

13.доноси акт о општим условима за испоруку 5.да није осуђиван за кривично дело против 
услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача; привреде, правног саобраћаја и службене дужности:

14.одлучује о улагању капитала, уз сагласност 6.да му није изречена мера безбедности забране 
Оснивача; обављања делатности која је претежна делатност 

15.доноси акт о процени вредности капитала и Предузећа.
исказивању тог капитала у акцијама или уделима, као и 
програм и одлуку о својинској трансформацији уз Директор Предузећа је јавни функционер у 
сагласност Оснивача; смислу закона којим се регулише област вршења јавних 

16.доноси одлуку о расподели добити, односно функција.
начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача;

17.даје сагласност директору за предузимање Члан 48.
послова или радњи у складу са Законом, Статутом и 
Одлуком о оснивању; Директор предузећа:

18.закључује уговор о раду са директором 1.представља и заступа Предузеће;
Предузећа; 2.организује и руководи процесом рада;

19.надзире рад директора; 3.води пословање Предузећа;
20.доноси пословник о свом раду; 4.одговара за законитост рада Предузећа;
21.одлучује о давању гаранција, авала, јемстава, 5.предлаже годишњи програм пословања и 

залога и других средстава обезбеђења за послове који нису предузима мере за његово спровођење;
из оквира претежне делатности Предузећа уз сагласност 6.предлаже финансијске извештаје;
Оснивача; 7.извршава одлуке Надзорног одбора у учествује 

22.врши друге послове у складу са Законом, у његовом раду,без права одлучивања;
Статутом и прописима којима се уређује правни положај 8.доноси правилник о унутрашњој организацији 
привредних друштава. Предузећа и систематизацији радних места;

Надзорни одбор не може пренети право 9.врши друге послове одређене законом, 
одлучивања о питањима из своје надлежности на Оснивачким актом и Статутом Предузећа.
директора или друго лице у Предузећу.

Члан 49.
Члан 45.

Директор предузећа именује се по спроведеном 
Председник и чланови Надзорног одбора имају јавном конкурсу.

право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање (у 
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даљем тексту: Комисија) коју образује Скупштина XIII  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, 
општине, у складу са законом. БЕЗБЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 50.

Члан 56.
Директор заснива радни однос на одређено време.
Радни однос директора заснива се уговором о Органи Предузећа и запослени дужни су да 

раду, који директор закључује са Надзорним одбором. организују обављање делатности на начин који осигурава 
безбедност и здравље на раду, као и да спроводе потребне 

Члан51. мере безбедности и здравља на раду, безбедности имовине 
 и заштите и унапређење животне средине. 

Директор има право на  зараду,а може имати 
право на стимулацију у случају када Предузеће послује са Члан 57.
позитивним пословним резултатима.
        Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина Предузеће је дужно да у обављању своје 
општине. делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 

Стимулација не може бити одређена као учешће у унапређење животне средине и да спречава узроке и 
расподели добити, а посебно се исказује у оквиру отклања штетне последице које угрожавају природне и 
годишњег финансијског извештаја. радом створене вредности животне средине.

Органи Предузећа су у обавези да разматрају 
Члан 52. стање и проблеме у вези са заштитом животне средине, 

безбедности и здравља радника и да према потреби доносе 
Мандат директора престаје истеком периода на одговарајуће одлуке и мере којим се унапређује стање у 

који је именован, оставком и разрешењем у случајевима и наведеној области и спречава наступање штетних 
по поступку прописаним Законом. последица.

Члан 53. XIV  ЈАВНОСТ У РАДУ

Суспензија директора примењује се у Члан 58.
случајевима предвиђеним законом.

Јавност у раду Предузећа обезбеђује се редовним 
Члан 54. обавештавањем јавности о програму рада Предузећа и 

реализацији програма, о ревидираним финансијским 
У Предузећу се може именовати вршилац годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног 

дужности директора у случајевима и по поступку ревизора на тај извештај, извештај о посебним или 
предвиђеним законом. ванредним ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о 

Вршилац дужности директора, из става1. овог имену директора, о организационој структури Предузећа, 
члана може се именовати на период који није дужи од 6 као и о начину комуникације са јавношћу.
месеци, а у нарочито оправданим случајевима, ради Предузеће је дужно да усвојени годишњи програм 
спречавања настанка материјалне штете, може бити пословања, тромесечне извештаје о реализацији програма 
именован на још један период од 6 месеци. пословања, ревидиране финансијске годишње извештаје, 

Вршиоца дужности директора именује као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје, 
Скупштина општине. састав и контакте Надзорног одбора и директора, као и 
 друга питања од значаја за јавност објави на својој 

XII  ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ интернет страници.

Члан 55. XV  ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Запослени у Предузећу имају права да од органа у Члан 59.
Предузећу буду информисани о раду и пословању 
Предузећа, а посебно о кретању и промени зарада, Пословном тајном сматрају се подаци чије би 
расподели добити, статусним променама, променама саопштавање трећем лицу могло нанети штету Предузећу, 
облика Предузећа, развојним плановима и њиховом као и подаци који имају или могу имати економску 
утицају на економски и социјални положај запослених, као вредност зато што нису опште познати нити су лако 
и о другим битним питањима. доступни трећим лицима која би њиховим коришћењем 

Обавештење запослених по питањима из става 1. или саопштавањем могла остварити економску корист и 
овог члана, врши се према потреби. Обавештавање се који су од стране Предузећа заштићени одговарајућим 
врши писменим или усменим путем. мерама у циљу чувања њихове тајности.

Као облици обавештавања радника користе се и Пословна тајна је и податак који је законом, 
билтени, писмени извештаји, огласна табла, састанци и сл. другим прописом или одлукомПредузећа одређен као 

пословна тајна.
Одлуком Предузећа као пословна тајна може се 

одредити само податак који испуњава услове из става 1. 
овог члана.
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Одлуку из става 3. овог члана доноси Надзорни одбор на 3.Правилник о безбедности и здрављу на раду
предлог директора. 4 . П р а в и л н и к  о  р а ч у н о в о д с т в у  и  

Директор, чланови Надзорног одбора и запослени рачуноводственим политикама
у Предузећу дужни су да чувају пословну тајну Предузећа, 5.Правилник о мерама заштите од акцидената
као и после престанка тог својства у периоду од две године 6.Правилник о канцеларијском и архивском 
од дана престанка тог својства. пословању

Не сматра се повредом дужности чување 7.Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
пословне тајне саопштавање података чија је обавеза 8.Друга општа акта
саопштавања прописана законом, неопходна ради 
обављања послова или заштите интереса Предузећа и Члан 64.
учињена надлежним органима или јавности искључиво у 
циљу указивања на постојање дела кажњивог законом. Иницијативу за доношење измене и допуне 

Статута, односно другог општег акта Предузећа може 
XVI САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА покренути: 

СИНДИКАТОМ
• Оснивач

Члан 60. • Надзорни одбор
• Директор

Органи Предузећа дужни су да омогуће деловање • Синдикат
организација синдиката у складу са улогом истих, а у         Предлог Статута и других општих аката утврђује 
складу са законом и Колективним уговором. директор.

Органи Предузећа остварују сарадњу са органима 
синдиката. Члан 65.

Члан 61. Измене и допуне Статута, односно другог општег 
акта врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Ради остваривања економских и социјалних права Тумачење општег акта даје орган који га доноси.
и интереса по основу рада запослених и организације 
синдиката одлучују о ступању у штрајк у Предузећу под Члан 66.
условима предвиђеним законом, актом Оснивача и 
Колективним уговором и обезбеђују минимум пружања  Надзорни одбор  доноси Статут Предузећа уз 
комуналних услуга Предузећа за време трајања штрајка. сагласност надлежног органа Оснивача.
Минимум процеса рада у Предузећу за време штрајка Остала општа акта доноси Надзорни одбор,ако 
утврђује Оснивач својим актом. законом није друкчије прописано. 

Запослени који обављају послове из претходног 
става дужни су да за време штрајка извршавају налоге XVIII  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
директора Предузећа.

Штрајкачки одбор, директор, Надзорни одбор, Члан 67.
синдикална организација (уколико није организатор 
штрајка) дужни су да упознају јавност преко средстава Предузеће може вршити статусне промене 
јавног информисања о раду Предузећа и организацији (спајање, припајање, подела и слично), као и промену 
пружања комуналних услуга, као и о предлогу за решавање облика у складу са законом и Оснивачким актом..
спорних питања за време трајања штрајка. У случају статусних промена, права и обавезе 

Предузећа преносе се на правне следбенике.
XVII  ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА Одлуку о статусним променама и променама 

облика Предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Члан 62. Оснивача.

Општи акти Предузећа су Статут, правилници и XIX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
други акти којима се на општи начин уређују одређена 
питања. Члан 68.

Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у сагласности са Овај Статут се сматра усвојеним када га прихвати 
Статутом. већина од укупног броја чланова Надзорног одбора и када 
 на њега да сагласност Оснивач.

Члан 63. Овај Статут ступа на снагу 8.дана од дана 
објављивања на огласној табли Предузећа, а објавиће се по 

Поред Статута, у Предузећу се у складу са добијању сагласности Оснивача.
законом и потребама процеса рада доносе и друга општа Друга општа акта ступају на снагу осмог дана од 
акта и то: дана објављивања на огласној табли Предузећа.

1.Колективни уговор код послодавца или 
Правилник о раду

2.Правилник о заштити од пожара  
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Члан 69. На основу члана 65. став 2, 66. став 2 и 18. став 1. 
тачка 8. Закона о Јавним предузећима  ("Службени гласник 

Сва општа акта Предузећа ускладити са Статутом РС," бр. 119/2012), и члана 62. Оснивачког акта 
у року од два месеца од дана ступања на снагу Статута. („Службени гласник општине Аранђеловац“ бр.47/13) 
Постојећа општа акта Предузећа примењиваће се уколико Управни одбор Јавно комунално предузеће„Букуља“ 
нису супротна Статуту, до доношења нових, односно до А р а н ђ е л о в а ц ,  н а  с е д н и ц и  од р ж а н о ј   д а н а  
њиховог усаглашавања са Статутом. 10.04.2013.године, донео је

Члан 70.                     
С  Т  А  Т  У  Т 

Започети поступци у којима се одлучује о 
појединачним правима запослених, а који нису окончани ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
до дана примене Статута окончаће се у складу са "БУКУЉА" АРАНЂЕЛОВАЦ
прописима по којима су започети.

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан   71. 

Члан 1.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи 

Статут Јавног комуналног предузећа ' 'Зеленило Јавно предузеће ЈКП“Букуља“Аранђеловац, 
Аранђеловац'' Aранђеловац,бр.1.од 14.06.2007. године. уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за 
          п р и в р ед н е  р е г и с т р е  б р о ј  БД  1 9 9 1 7 / 2 0 0 5 од  

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА, 13.07.2005.године, матични број 07113323, ПИБ: 
Ђорђевић Живан,с.р. 100900371(у даљем тексту:   Јавно предузеће) овим 

статутом уређује правне односе унутар Јавног предузећа и 
врши усклађивање са одредбама Закона о Јавним 
предузећима.
                                                                                                         

Члан 2.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Овај статут садржи одредбе о:
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)  - Оснивачу;
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени - фирми, седишту, печату и штамбиљу;
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), - одговорност за обавезе;

Скупштина општине Аранђеловац, на седници - заступању ипредстављању;
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је - планирању рада и развоја;

- унутрашњој организацији и делатности Јавног 
предузећа;

-сретсвима Јавног предузећа и начину 
О  Д  Л  У  К  У распоређивањи добити;

-саставу, избору, опозиву органа Јавног предузећа;
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ - пословној тајни;

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУКУЉА'' -статусној промени и промени облика предузећа;
АРАНЂЕЛОВАЦ - заштити и унапређењу животне средине;

- обезбеђењу општег интереса;
- дужност избегавања сукоба интереса;

1. Скупштина општине Аранђеловац даје - јавности у раду;
сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа - општим актима предузећа;
''Букуља'' Аранђеловац, који је донео Управни одбор, бр. - другим питањима која су од значаја за несметано 
03-1089/3 од 10. 4. 2013.године. обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 2.ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Оснивач Јавног предузећа је Општина 
Број : 06-259/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године Аранђеловац, улица Венац слободе број 10, матични број 

07184549.
Права Оснивача остварује Скупштина општине 

Аранђеловац (у даљем тексту) Оснивач. 

Члан 4.

Јавно  комуна лно  предузеће  „Букуља“  
Аранђеловац основано је и послује на неодређено време.
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3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И име и седиште банке код које Јавно предузеће има рачун, 
ШТАМБИЉ као и број текућег рачуна са навођењем података за 

                                                                 комуникацију (telefon, faks, mail, web stranica).
Члан 5.

4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Јавно предузеће има пословно име и скраћено 

пословно име. Члан 14.

Члан 6. Јавно предузеће је правно лице које обавља 
делатност од општег интереса.

Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно 
комнално предузеће „Букуља“ Аранђеловац из Члан 15.
Аранђеловца.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈКП Јавно предузеће у правном промету с трећим 
„Букуља“ Аранђеловац. лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 

рачун, одговара за обавезе целокупном својом имовином 
Члан 7. (потпуна одговорност).

Организациони делови Јавног предузећа немају 
Седиште Јавног предузећа је у Аранђеловцу, овлашћења у правном промету.  

улица Бранислава Нушића броj 1, 34300 Аранђеловац.                                      
 5. ЗАСТУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 8.                                                               
                                                      Члан 16.

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним Јавно предузеће заступа и представља директор.
писмом. Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности 

Јавног предузећа, Јавно предузеће заступа, представља, 
Члан 9. закључује уговоре и да све правне радње врши 

неограничено.
Печат Јавног предузећа је округлог облика и 

садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа, Члан 17.
пречника 3cm, 2 комада, од којих је један без ознаке, а 
други има ознаку римског броја I. као и 4(четири) округла Директор, као заступник Јавног предузећа, може 
печата пречника 2cm са ознакама римских бројева дати другом лицу писмено пуномоћје за закључење 
I,II,III,IV. одређених врста уговора, за заступање предузећа као и за 

преузимање других правних радњи.
Члан 10.

Члан 18.
Јавно предузеће има штамбиљ правоугаоног 

облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног Заступник Јавног предузећа је дужан да се 
предузећа и рубрике за број и датум. придржава утврђених овлашћења  у оквиру делатности 

За употребу печата и штамбиља Јавног предузећа Јавног предузећа.
одговоран је директор, односно лице које је задужено са У случају поступања супротно одредби става 1. 
истима. овог члана, директор и други заступници Јавног предузећа 
        сносе материјалну одговорност.

Члан 11. 
Члан 19.

Јавно предузећеима свој зштитни знак који 
симболизује делатност предузећа. У случају одсутности директора или његове 

Знак Јавног предузећа одређује и мења, на спречености Јавно предузеће заступа и представља 
предлог директора, Надзорни одбор Јавног предузећа. запослени, кога директор уз сагласност Надзорног одбора, 
                                   унапред за то овласти и које се уписује у регистар као 

Члан 12. заступник Јавног предузећа.

Одлуку о промени пословног имена, седишта, 6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
печата, штамбиља и заштитног знака доноси Надзорни 
одбор Јавног предузеће уз сагласност Оснивача. Члан 20.

Члан 13. Унапређење рада и развоја Јавног предузећа 
заснива се на средњорочном плану рада и развоја.

Пословна писма и други документи Јавног Основе пословне политике и смернице развоја у 
предузећа намењена трећим лицима (меморандум, предузећу утврђује Надзорни одбор на предлог директора.
фактура, наруџбеница и сл.) садрже поред пуног На планове рада и развоја из става 1. и 2. овог 
пословног имена и седишта, матични број, ПИБ, пословно члана сагласност даје Оснивач.
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Члан 21. Члан 27.

Јавно предузеће доноси следеће планове: Унутрашња организација и систематизација 
1. Средњорочне планове развоја и рада; послова и радних задатака у Јавном предузећу ближе се 
2.Годишњи програм пословања; утврђује општим актом.                   
3. Оперативне планове;             
Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на Члан 28.

предлог директора уз сагласност Оснивача.              
План јавних набавки доноси Надзорни одбор на Јавно предузеће, у складу са Законом, може 

предлог директора. обављати све делатности за које испуњава прописане 
услове.

Члан 22. Претежна делатност Јавног предузећа је:     
- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција 

На захтев Надзорног органа Скупштине општине воде.
Јавно предузеће, учествује у припремању нацрта планова и Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће 
програма из надлежности Скупштине општине, а који су обављати и следеће делатности:      
везани за делатност Јавног предузећа. - 3530  Снабдевање паром и климатизација,

- 4211    Изградња путева и аутопутева
Члан 23. - 4291  Изградња хидротехничких објеката,

- 4311  Рушење објеката,
Уколико по годишњем обрачуну Јавно предузеће - 4322Постављање водоводних, канализационих, 

искаже губитак, Надзорни одбор у складу с важећим грејних,  и климатизационих система,
прописима доноси одлуку о покрићу губитка. - 4331  Малтерисање,  

- 4332  Уградња столарије,
Члан 24. - 4333  Постављање подних и зидних облога,

- 4334  Бојење и застакливање,
Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је - 4339  Остали завршни радови,

да: - 4399 Остали непоменути специфични грађеви-
-осигура трајно, несметано и редовно обављање нски радови,

делатности; - 4520  Одржавање и  поправка моторних возила,
-гарантује квалитет услуга; - 4531  Трговина на велико деловима и опремом  за 
-утврђује организацију и начин рада у циљу моторна возила,

максималног задовољавања потреба потрошача, - 4730 Трговина на мало моторним горивима у 
тј.корисника услуга; специјализованим продавницама,    

-сарађује са другим заинтересованим субјектима, - 4642 Трговина на велико одећом и обућом, 
ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег - 4671 Трговина на велико чврстим, течним и 
извршавања обавеза према потрошачима, односно гасовитим горивима и сличним производима;
корисницима услуга. - 4673 Трговина на велико дрветом и грађеви-

нским материјалом и санитарном опремом,   
Члан 25. - 4674 Трговина на велико металном робом, 

инсталационим материјалима, опремом и прибором за 
Ако у току примене плана и програма на које је грејање, 

Скупштина општине дала сагласност, наступе околности - 4675 Трговина на велико хемијским произво-
које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног дима,
предузећа ће поднети извештај о узроцима који -4676 Трговина на велико осталим  полупрои-
онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно у зводима,            
предвиђеној вредности и предложиће промене које - 4677  Трговина на велико отпацима и остацима,
одговарају новонасталим околностима о чему ће - 4662  Трговина на велико алатним машинама,
известити Скупштину општине. - 4663  Трговина на велико рударским и 

грађевинским машинама,
7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ - 4651Трговина на велико рачунарима, рачуна-

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА рском опремом и софтверима,  
                                                                     -     4  6  6  1  Т  р   г о  в  и  н  а      н  а      в елико пољопривредним 

Члан 26. машинама, опремом и прибором  
- 4690   Неспецијализована трговина на велико,

Организација рада и пословања Јавног предузећа - 4752 Трговина на мало металном робом, бојама и 
организује се  тако да обезбеђује синхронизацију у раду стакло у специјализованим продавницама,         
ради потпуног, квалитетног, благовременог и рационалног - 4781 Трговина на мало храном пићимаи 
обављања послова. дуванским производима на тезгама и пијацама,

Јавно предузеће одређене послове из делатности - делатност ЗОО хигијене,
обавља уделовима предузећа – Радне јединице. - 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и 

обућом на тезгама и пијацама,
- 4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама 

и пијацама,
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- 5221 Услужне делатности у копненом саобра- 9.РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА 
ћају, ГУБИТКА

- 7022 Консултантске активности у вези са 
пословањем и осталим управљањем, Члан 33.

- 7490 Остале  стручне, научне и техничке 
делатности, Одлуку о начину покрића губитка доноси 

- 7120 Техничко испитивање и анализе, Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
- 3811 Скупљање отпада који није опасан,
- 3812 Скупљање опасног отпада, Члан 34.
-3821 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 3822 Третман и одлагање опасног отпада, Јавно предузеће може да стиче добит и вршењем 
- 3900 Санација, рекултивација и друге услуге у услуга на тржишту.

области управљања отпадом, Добит се утврђује периодичним обрачуном и 
- 9321  Делатност забавних и тематских паркова, годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о 
- 9603  Погребне и сродне делатности. рачуноводственим политикама и Правилником о 

                    утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни 
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН одбор на предлог директора.

РАСПОРЕЂИВАЊА  ДОБИТИ
 Члан 35.

Члан 29.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са 

Основни капитал Јавног предузећа утврђен је законом, првенствено се расподељује за покриће губитака 
оснивачким актом Јавно комуналног предузећа “Букуља“ из ранијих година, финансирања развоја Јавног предузећа, 
Аранђеловац бр.06-54/2013–01од 20.02.2013.године. или за друге намене, у складу са законом, Ии оснивачким 

Капитал у Јавном предузећу који је подељен  на актом. 
уделе уписује се у регистар привредних субјеката. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 

одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 30.

10.ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Имовину Јавног предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчаним средствима Члан 36.
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 
пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право Управљање у Јавном предузећу је организовано 
коришћења на стварима у јавној својини општине као једнодомно.
Аранђеловац. Органи предузећа су:

Јавно прдузеће може користити средства у јавној и 1. Надзорни одбор;
другим облицима својине, у складу са законом и одлуком 2. Директор.
Оснивача.

САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И НАДЛЕЖНОСТ 
Члан 31. НАДЗОРНОГ ОДБОРА

О повећању или смањењу основног капитала Члан 37.
Јавног предузећа одлучује Скупштина општине, као 
Оснивач, у складу са законом. Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана, 

Располагање (отуђење и прибављање) средстава у председника и два члана које именује Скупштена општине, 
јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа на период од четири године, под условима на начин и по 
веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поступку утврђеним законом.
делатности од општег интереса. Предлог кандидата за Надзорни одбор из реда 

запослених утврђује Збор запослених јавним гласањем. 
Члан 32. Збор запослених сазива директор Јавног 

предузећа
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, За кандидата је утврђен запослени који добије 

стиче и прибавља средства из следећих извора: највећи број гласова.
- из буџета оснивача;
- продајом производа и услуга; Члан 38.
- из кредита;
- из донација и поклона; За председника и чланове Надзорног одбора 
- уз осталих извора, у складу са законом. именује се лице које испуњава следеће услове:

-да је пунолетно и пословно способно;
-да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године;

-да је стручњк у једној или више области из које је 
делатност од општег интереса за чије обављање је 
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основанао Јавно предузеће; сагласности;
-најмање три године искуства на руководећем 9. Доноси статут уз сагласност оснивача;

положају; 10. Доноси одлуку о утужењу и искључењу 
-да поседује стручност из области финансија, корисника комуналних услуга;

права или корпоративних управљања; 11. Одлучује о статусним променама и оснивању 
-да није осуђивано на условну или без условну других правних субјеката, уз сагласност оснивача;

казну за криминална дела против привреде, правног 12. Доноси одлуку о расподели добити, односно 
саобраћаја или службене дужности, као и да му није начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
изречена мера безбедности забране обављања претежне 13. Даје сагласност директору за предузимање 
делатности Јавног предузећа. послова или радњи у складу са законом, статутом и 

одлуком оснивача;
Члан 39. 14. Закључује уговоре о раду на одређено време са 

директором предузећа;
Мандат председнику и члановима Надзорног 15. Врши друге послове у складу са законом, 

одбора престаје истеком периода на који су именовани , статутом и прописима којима се уређује правни положај 
оставком или разрешењем. привредних друштава.

Надзорни одбор не може  пренети право 
Члан 40. одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у Јавном предузећу.
Председник и чланови Надзорног одбора 

разрешавају се пре истека периода на који су именовани, у Члан 44.
колико:

- Надзорни одбор не достави оснивачу на Председник и чланови Надзорног одбора имају 
сагласност годишњи програм посовања; право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

- оснивач не прихвати финансијски извештај Висину накнаде из става један овог члана утврђује оснивач 
Јавног предузећа; на основу извештаја о степену реализације програма 

- пропусте да предузму неопходне мере пред пословања Јавног предузећа.
Надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног 11.ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
предузећа кршењем директорских дужности, несавесним ДИРЕКТОРА
понашањем и на други начин.

Члан 45.
Члан 41.

Директор одговара за резултате пословања и за 
Председник и чланови Надзорног одбора могу се законитост рада Јавног предузећа.

разрешити пре истека периода на који су именовани 
уколико предузеће не испуни годишњи програм Члан 46.
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

Директор у складу са законом одговара 
Члан 42. материјално за штету нанету Јавном предузећу 

     доношењем и извршавањем одлука за које је овлашћен. 
Председник и чланови Надзорног одбора којима          

је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до Члан 47.
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана новог Надзорног одбора. Директора Јавног предузећа именује Скупштина 

општине на период од четири године, а на основу 
Члан 43. спроведеног јавног конкурса.

Надлежност Надзорног одбора: Члан 48.
1. Утврђује пословну стратегију и пословне 

циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; За директора Јавног предузећа може бити 
2. Усваја извештај о степену реализације програма именовано лице које поред законом прописаних општих 

пословања; услова испуњава и следеће посебне услове:
3. Доноси годишњи програм пословања, уз -да је стручњак у једној или више области из које 

сагласност оснивача; је делатност од општег интереса за чије обављање је 
4. Доноси план јавних набавки; основано Јавно предузеће;
5. Надзире рад директора; -да има високо образовање стечено на студијама 
6. Врши унутрашњи надзор над пословањем трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер 

Јавног предузећа; академске студије, специјалистичке академске студије, 
7. Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, специјалистичке струковне студије, магистар наука), 

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику односно на основним студијама у трајању од најмање 
управљања ризицима; четири године;

8. Усваја и одобрава финансијске извештаје Јавног -да има пет година радног искуства, од чега три 
предузеће и доставља их оснивачу ради давања године на пословима за које је основано Јавно предузеће 
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или најмање три године на руководећим положајима; исти услови као и за именовање директора.
-да није члан органа политичке странке, односно Вршилац дужности може бити именован на 

да му је одређено мировање у вршењу функције у органу период који није дужи од шест месеци.
политичке странке; У нарочито оправданим случајевима Скупштина 

-да није осуђиван за кривична дела против општине може донети одлуку о именовању вршиоца 
привреде, у настанку правног саобраћаја и службене дужности директора на још један период од шест месеци.
дужности;

-да лицу није изречена мера безбедности забране 12. ПОСЛОВНА ТАЈНА
обављања делатности која је претежна делатност Јавног 
предузећа. Члан 55. 

Члан 49. Чланови Надзорног одбора, директор као и 
запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који 

Надлежност директора Јавног предузећа: представљају пословну тајну чувају за време трајања 
1. представља и заступа предузеће; њихове функције, односно радног односа, као и две године 
2. организује и руководи процесом рада; после престанка функције, односно радног односа.
3. води пословање предузећа;

13. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОДЛИКА 
Члан 50. ПРЕДУЗЕЋА

4. одговара за законитост рада предузећа; Члан 56.
5. предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење; Одлуке о статусној промени Јавног предузећа 
6. предлаже финансијске извештаје; доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 
7. извршава одлуке Надзорног одбора; Оснивача.
8. доноси одлуке и наредбе; О предложеној статусној промени Јавног 
9. предлаже правилнике које доноси Надзорни предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење 

одбор; запослених.
10. врши друге послове утврђене законом и 

статутом предузећа. Члан 57. 
            

Члан 51. Јавно предузеће може променити облик 
организованости у други, ако испуњава услове за 

Директор има право на зараду, а може имати право оснивање тог облика организованости утврђен законом.
на стимулацију у случају када предузеће послује са Одлуку о промени облика организованости Јавног 
позитивним пословним резултатом. предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз 

Одлуку о исплати стимулације доноси се у складу сагласност Оснивача.
са Одлуком о оснивању Јавног предузећа.

14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 
Члан 52. СРЕДИНЕ

Мандат директора престаје истеком периода на Члан 58.
који је именован, оставком или разрешењем.

Запослени у Јавном предузећу и његови органи 
Члан 53. дужни су да организују обављање делатности на начин 

којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе 
Предлог за разрешење директора може поднети потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.

Надзорни одбор Јавног предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са Члан 59.

прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење. Јавно предузеће је дужно да у обављању 

делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне 
Члан 54. услове за заштиту и унапређење животне средине и да 

спречава узроке и уклања штетне последице које 
Скупштина општине именује вршиоца дужности угрожавају природне и радом створене вредности животне 

директора у следећим случајевима: средине.
1. уколико директору престане мандат због истека 

периода на који је именован, због подношења оставке или 15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
у случају разрешења пре истека мандата;

2. уколико буде донето решење о суспензији Члан 60.
директора;

3. у случају смрти или губитка пословне Ради обезбеђења општег интереса у делатности за 
способности директора. коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје 

За именовање вршиоца дужности директора важе сагласност на :
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-Статут Јавног предузећа; 18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
-давање гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира Члан 65.
делатности из општег интереса;

-располагање (прибављање и отуђење) Ст атут  ј е  о сновни општи акт  Јавног  
средствима у јавној својини која су пренета у својину предузећа.Други општи акти Јавног предузећа морају бити 
Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној у складу са овим статутом.
функцији обављања делатности од општег интереса;

-улагања капитала; Члан 66.
-статусне промене;
-акт о процени вредности капитала и исказивању Други општи акти, правилнике и одлуке којима се 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о на општи начин уређују одређена питања доноси 
својинској трансформацији; Надзорни одбор, ако законом није другачије одређено. 

-друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и Члан 67.
Оснивачким актом.

Појединачни акти које доноси директор предузећа 
16. ДУЖНОСТ ИЗБЕГАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА морају бити у складу са одговарајућим општим актима 

Јавног предузећа.
Члан 61.

Члан 68.
Директор и чланови Надзорног одбора не могу да 

у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица: Општи акти Јавног предузећа ступају на снагу 
-користе имовину предузећа; осмог дана по објављивању на огласноу таблу Јавног 
-користе информације до којих су дошли у том предузећа. Из нарочито оправданих разлога општи акти 

својству, а које иначе нису јавно доступне; могу ступити и раније на правну снагу, из разлога 
-злоупотребе свој положај у Јавном предузећу; утврђених приликом доношења општег акта, а најраније 
-користе могућности за закључење послова која наредног дана од дана објављивања.

се укажу Јавном предузећу.
Дужност избегавања сукоба интереса постоји Члан 69.

независно од тога да ли је Јавно предузеће било у 
могућности да искористи имовину, информације или Поступак који важи за доношење Статута и 
закључи послове из става један овог члана. других оштих аката важи и приликом доношења њихових 

измена и допуна.
Члан 62.

Члан 70.
Забрањено је коришћење имовине, активности, 

имена и визуелног идентитета Јавног предузећа у свим Општим актима Јавног предузећа уређују се 
активностима везаним за политичке странке и  изборне питања за која је законом и другим прописима као и овим 
кампање, као и свака друга злоупотреба Јавног предузећа у Статутом уређено овлашћење, односно обавеза Јавног 
политичке сврхе. предузећа за њихово уређење.

Члан 63. Члан 71.

Јавно предузеће мора имати извршену ревизују Директор је обавезан да обезбеди увид у сва 
финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. општа акта запосленима.

17. ЈАВНОСТ У РАДУ Члан 72.

Члан 64. Јавно предузеће чува акта и документа у складу са 
Правилником о канцеларијском и архивском  пословању.

Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се 
редовним обавештавањем јавности о програму рада 19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
предузећа и реализацији програма, о годишњим 
финансијским извештајима, као и о мишљењу Члан 73.
овлашћњног ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног 
одбора, о имену директора, о организационој структури Јавно предузеће ће своју организацију и општа 
предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу. акта ускладити са одредбама овог Статута у року од 2(два) 

Јавно предузеће ће информације и обавештења из месеца од ступања на снагу овог статута. 
претходног става, учинити доступне јавности и преко своје 
интернет странице. Члан 74.

Тумачењем одредаба овог Статута даје Надзорни 
одбор Јавног предузећа.
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Члан 75. На основу чл.65. став 2., 66 став 2. и 18.став 
1.тачка 8. Закона о јавним предузећима (,,Службени 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да гласник РС“, број 119/12) и члана 62 став1. Оснивачког 
важи Статут Јавног предузећа који је донет дана а к т а  Ј а в н о г  п р е д у з е ћ а  з а  и н ф о р м и с а њ е  
22.05.2012.године заведен под бројем 03-1218/6. ''Шумадија''Аранђеловац (,,Службени гласник општине 

Аранђеловац'',бр.47/13 ),
Члан 76.      Управни  одбор  Ј авног  предузећа  з а  

информисање''Шумадија''Аранђеловац, на седници 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана одржаној дана 11. 4.2013. године донео је 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Аранђеловац“, а објавиће се по добијању сагласности 
Оснивача. С   Т   А   Т   У   Т

Председник Управног одбора ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА 
Hенад Јагодић,с.р. ИНФОРМИСАЊЕ''ШУМАДИЈА''АРАНЂЕЛОВАЦ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом  Јавног предузећа за информисање 
На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о ''Шумадија''Аранђеловац (у даљем тексту: Статут) врши се 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)  усаглашавање Статута  са Законом о јавним предузећима 
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени (,,Службени гласник РС“, број 119/12) и Оснивачким актом 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Јавног предузећа за информисање' 'Шумадија'' 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници А р а н ђ е л о ва ц  ( ' ' С л ужбе н и  гл а с н и к  о п ш т и н е  
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је Аранђеловац'',бр.47/13 ),

Члан 2.

О  Д  Л  У  К  У Јавно предузеће за информисање ''Шумадија'' 
Аранђеловац (у даљем тексту: Предузеће) основано је ради 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ остваривања општег интереса у области јавног 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ШУМАДИЈА''  информисања на територији општине Аранђеловац 

АРАНЂЕЛОВАЦ Одлуком о оснивању Јавног предузећа за информисање 
''Шумадија'' Аранђеловац (''Општински службени 
гласник'', бр.27/91,27/93 и 1/06).

1. Скупштина општине Аранђеловац даје Предузеће је уписано у  у Регистар Агенције за 
сагласност на Статут Јавног  предузећа за информисање привредне регистре, Решењем број: БД. 5268/2005   од 
''Шумадија'' Аранђеловац, који је донео Управни одбор, бр. 08.07.2005. год.
68 од 11. 4. 2013.године.

Члан 3.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Статутом  Предузећа уређују се питања од значаја 
Аранђеловац''. за рад и пословање Предузећа и за остваривање права, 

обавеза и одговорности запослених у Предузећу, у складу 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ са законом , а нарочито: 
Број : 06-261/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године - правни положај Предузећа;

- пословно име и седиште Предузећа;
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, - печат и штамбиљ;
Никола Обрадовић, с.р. - делатност Предузећа; 

- основни  капитал;
- заступање и представљање Предузећа; 
- програм пословања Предузећа и извештавање;
- начин распоређивања добити и покрића 

губитака;
- органи управљања Предузећем;
- права, обавезе и одговорности органа 

управљања Предузећем;
- пословна тајна;
- општи акти и начин њиховог доношења; 
- заштита животне средине . 
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Члан 4. Члан 11.  

Циљеви оснивања Јавног предузећа су Знак Предузећа садржи слова: РТШ, као 
остваривање општег интереса у области информисања у скраћеницу Радио телевизија „Шумадија“, цртеж храста 
општини Аранђеловац, а посебно производње и као симбол традиције, а то је натркриљено цртежом дуге.
емитовања радио и телевизијског програма. 

Јавно предузеће може обављати и друге 
делатности, односно послове прописане Статутом Јавног 
предузећа.

Члан 5.

        Програмска оријентација  Предузећа је нестраначка и 
заснива се на благовременом и непристрасном и IV  ДЕЛАТНОСТ
истинитом информисању грађана са тежњом ка 
задовољавању њихових образовних, културних и других Члан 12.
потреба и интереса. 
 Претежна делатност Предузећа је јавно 

Члан 6. информисање: 
- 6020  производња и емитовање телевизијског 

Ради остваривања програмске оријентације програма
Предузећа сви новинари су дужни да у обављању своје Поред претежне делатности Предузеће обавља и  
делатности поштују начела истинитости, независности од следеће делатности:
страначких интереса, благовременог и непристрасног -   60.10 - емитовање радијског програма
информисања, у складу са прописима о јавном -  58.13  -   издавање новина;
информисању и Кодексом новинара.  - 58.14 - издавање часописа и периодичних 

издања;
II  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ -  58.19  -   остала издавачка делатност;

-  63.91  -   делатност новинских агенција;
Члан 7. - 74.20  -   фотографске услуге;

- 59.11 - производња  кинематографских дела, 
Предузеће послује под пословним именом: Јавно аудио-визуелних производа и телевизијског програма;

предузеће за информисање ''Шумадија''Аранђеловац . -  59.20  -  снимање и издавање звучних записа и 
     С к р а ћ е н о  п о с л о в н о  и м е  ј е :  Ј П   з а  музике;
информисање''Шумадија''Аранђеловац.  - 61.10  -   кабловске телекомуникације;
        Седиште Предузећа је у Аранђеловцу,ул.Кнеза - 61.20  -  бежичне телекомуникације;
Михајла бр.108. -  61.30  -  сателитске телекомуникације;
         -  61.90  -  остале телекомуникационе делатности; 

Члан 8. - 73.20  -  истраживање тржишта и испитивање 
јавног мњења;

      Одлуку о промени пословног имена  и седишта - 73.11  -  делатност рекламних агенција;
предузећа доноси Надзорни одбор Предузећа, уз - 73.12  -  медијско представљање;
сагласност Оснивача. - 77.39 - изнајмљивање и лизинг осталих машина, 

опреме и материјалних добара;
III  ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ И ЗНАК - 77.22 -  изнајмљивање видео-касета и компакт 

дискова;
Члан 9. -77.29 - изнајмљивање и лизинг осталих предмета 

за личну употребу у домаћинству;
Предузеће има печат, штамбиљ и знак. -  90.01  -  извођачка уметност;
Печат је округлог облика, пречника 33мм, на коме -  90.02  -   друге уметничке делатности у оквиру 

је у кругу исписан текст на српском језику ћириличним извођачке  уметности;
п и с м ом :  Ј а в н о  п р е д у з е ћ е  з а  и н ф о р м и с а њ е  - 90.03  -   уметничко стваралаштво;
"Шумадија"Аранђеловац . - 32.99  -  производња осталих предмета;

- 58.11  -  издавање књига;
Члан 10. - 58.12  -  издавање  именика и адресара;

- 59.20  -  снимање и издавање звучних записа и 
Штамбиљ је правоугаоног облика величине 45 мм музике;

x 22мм и садржи текст: Јавно предузеће за информисање - 17.23  -  производња канцеларијских предмета од 
"Шумадија" Аранђеловац и рубрике: примљено, предато, папира;
број и датум. - 18.12  -  остало  штампање;   

- 18.13 -  услуге припреме за штампу;
- 18.20 -  умножавање снимљених записа;
- 47.61 - трговина на мало књигама у специјали-

зованим продавницама;
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- 47.62 - трговина на мало новинама и дужно да без одлагања предузима мере прописане законом 
канцеларијским материјалом у специјализованим и Оснивачким актом, на отклањању узрока поремећаја, 
продавницама; односно прекида у обављању делатности.

- 47.41 - трговина на мало рачунарима, 
периферним јединицама и софтвером у специјализованим Члан 19.
продавницама;

- 47.42 - трговина на мало телекомуникационом У случају поремећаја у пословању предузећа, 
опремом у специјализованим продавницама; односно вршећи надзор,  Општинско веће, може предузети 

- 70.21 – делатност комуникација и односа са мере у складу са законом, којима ће обезбедити услове за 
јавношћу. несметано функционисање предузећа и обављање 
        О промени  делатности Предузећа одлуку доноси делатности за коју је Предузеће основано.
Надзорни одбор  Предузећа, уз сагласност Оснивача. 

Члан 20.
V ОСНОВНИ  КАПИТАЛ

Остала међусобна права, обавезе и одговорности 
Члан 13. између Оснивача и Предузећа, уредиће се у складу са 

законом, посебном одлуком Оснивача или уговором.
Предузеће има своју имовину којом управља и 

располаже у складу са законом, Оснивачким актом и VII  СТИЦАЊЕ ПРИХОДА, РАСПОДЕЛА  ДОБИТИ 
уговором. И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчана средства и  Члан 21.
хартије од вредности  и друга имовинска права, која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом, Јавно предузеће, у обављању своје делатности, 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној стиче и прибавља средства из извора:
својини. - продајом производа и услуга,

Предузеће за обављање делатности може - из кредита,
користити и средства у јавној и другим облицима својине, - из донација и поклона,
у складу са законом, Оснивачким актом и уговором. - из буџета Оснивача,

По основу улагања средстава у јавној својини - из осталих извора, у складу са законом
општина Аранђеловац стиче  уделе у Предузећу и право по 
основу тих удела. Члан 22. 

Члан 14. Приход и добит се утврђују  годишњим 
обрачуном, на начин утврђен законом и општим актом о 

Предузеће не може отуђити нити прибавити утврђивању и расподели прихода и добити.
имовину веће вредности, која је у непосредној функцији 
обављања претежне делатности Предузећа, за чије је Члан 23.
обављање основано, без предходне сагласности 
надлежног органа Оснивача. Износ који остаје по измирењу обавеза, пореза и 

доприноса из добити, по измирењу обавезних законских 
VI  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ резерви, по исплати обавеза према запосленима из 

ИЗМЕЂУ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА Колективног уговора, представљају добит предузећа.        
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 

Члан 15. одбор приликом усвајања годишњег обрачуна, на предлог 
директора.

Оснивач има право управљања предузећем, на              На одлуку Надзорног одбора о расподели добити 
начин утврђен законом. сагласност даје Скупштина општине.

Члан 16. Члан 24.

Оснивач одговара за обавезе Предузећа само у            Уколико по годишњем обрачуну Предузеће искаже 
случајевима прописаним законом. губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима 

доноси одлуку о покрићу губитка и доставља је оснивачу 
Члан 17. на сагласност.

У Предузећу се може образовати интерна 
У случају статусних промена, права и обавезе ревизија, као независна делатност и која није део ниједног 

Предузећа преносе се на правне следбенике. пословног процеса, а у свом раду одговара директору 
Предузећа. Задатак интерног ревизора је да оцењује 

Члан 18. систем финансијског управљања и контроле у односу на: 
управљање процењеним ризиком од стране органа 

У случају поремећаја или прекида у обављању управљања Предузећа, усклађеност пословања са 
делатности, услед више силе или других разлога, који се законима, актима Предузећа и уговорима, поузданост и 
нису могли предвидети, односно спречити, Предузеће је потпуност информација, 
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ефективност, ефикасност и економичност пословања, Директор, у оквиру својих овлашћења, може генералним 
заштиту информација и извршење програма пословања или специјалним пуномоћјем пренети овлашћење за 
Предузећа. заступање и представљање Предузећа на радника 

Послове интерне ревизије из става 2. овог члана Предузећа или на друго физичко или правно лице.
обавља лице које је запослено у Предузећу.        Пуномоћје се издаје у писменој форми и може се увек 

опозвати.
Члан 25.

Члан 32.
Предузеће се може краткорочно и дугорочно 

задуживати у складу са законом, оснивачком одлуком и Директор предузећа уз сагласност оснивача може 
пословном политиком банке код које се предузеће одређеном лицу дати прокуру, у складу са Законом.
задужује.

 X УПРАВЉАЊЕ  ЈАВНИМ  ПРЕДУЗЕЋЕМ
Члан 26. 

Члан 33.
У обављању своје претежне делатности, Јавно 

предузеће своје производе и услуге може испоручивати,         Управљање Предузећем је једнодомно.                                                                    
односно пружати и корисницима са територије других Органи Предузећа су:
општина и градова, под условом да се ни на који начин не Надзорни одбор
угрожава стално, континуирано и квалитетно обављање Директор
делатности информисања грађана у општини 
Аранђеловац. 1. Надзорни одбор

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. 
овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно Члан 34 .
закљученим уговорима.

         Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих се 
VIII  ПРАВА  ОБАВЕЗЕ  И  ОДГОВОРНОСТИ  У  један члан именује из реда запослених у Предузећу. 

ПРАВНОМ  ПРОМЕТУ          Председника и чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава Оснивач у складу са законом,  Оснивачким 

Члан 27. актом и Статутом предузећа. 
         Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

Предузеће послује као самостални привредни траје четири године.
субјект.          

Члан 35.
 Члан 28.

Представника запослених из члана 32. Статута 
Предузеће има право да у правном промету именује Оснивач на предлог запослених у Предузећу.

закључује уговоре и врши и друге правне послове и радње Предлог се утврђује на седници коју сазива 
у оквиру своје делатности. директор Предузећа и на којој присуствује најмање већина 

од укупног броја запослених. Предложен је кандидат који 
Члан 29. добије највећи број гласова од броја присутних 

запослених.
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном 

својом имовином. Члан 36.

IX   ЗАСТУПАЊЕ  И  ПРЕДСТАВЉАЊЕ           За председника и чланове Надзорног одбора именује 
се лице које испуњава следеће услове:

Члан 30. 1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег или 

Предузеће заступа,  представља и  потписује  другог степена, односно на основним студијама у трајању 
директор, у складу са законом. од најмање четири године;

Као заступник Предузећа директор је овлашћен да  3. да је стручњак у једној или више области у 
закључује уговоре, обавља правне послове и друге правне оквиру делатности предузећа;
радње као и да заступа Предузеће пред судовима и другим 4. најмање три године искуства на руководећем 
органима. положају;

Све друге правне послове који се односе на 5. да поседује стручност из области финансија, 
имовину предузећа, директор закључује на основу права или корпоративног управљања;
предходне Одлуке Надзорног  одбора и уз сагласност 6. да није осуђивано на условну или безусловну 
Оснивача. казну за кривична дела против привреде, правног 

саобраћаја или службене дужности, као и да му није 
Члан 31. изречена мера безбедности забране обављања претежне 

делатности предузећа.
Предузеће могу заступати и друга лица у складу са     Лица из става 1. овог члана  дужна су да у поступку 

Законом. именовања доставе доказе о испуњености услова из става 



62 Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

1. овог члана (оригинал или оверена фотокопија). одлуку о својинској трансформацији уз сагласност 
   Оснивача;

Члан 37. 16. доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача;

Мандат председнику и члановима Надзорног 17. даје сагласност директору за предузимање 
одбора престаје истеком периода на који су именовани, послова или радњи у складу са законом, Статутом и  
оставком или разрешењем. Оснивачким актом;

Председник и чланови Надзорног одбора 18. закључује уговор о раду са директором 
разрешавају се пре истека периода на који су именовани Предузећа; 
уколико: 19. доноси Пословник о свом раду;

- Надзорни одбор не достави на сагласност 20. одлучује о давању гаранција, авала, јемства, 
годишњи програм пословања, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису 

- Оснивач не прихвати финансијски извештај из оквира претежне делатности Предузећа,  уз сагласност 
Предузећа, Оснивача;

- пропусте да предузму неопходне мере пред 21. именује и разрешава главног и одговорног 
надлежним органима у случају постојања сумње да уредника  на предлог директора;
одговорно лице у Предузећу делује на штету Предузећа 22. одлучује о повећању и смањењу капитала уз 
кршењем директорских дужности, несавесним сагласност Оснивача;
понашањем и на други начин. 23. врши друге послове у складу са законом, 
        Председник и чланови Надзорног одбора могу се Статутом и прописима којима се уређује правни положај 
разрешити пре истека периода на који су именовани, привредних друштава.
уколико Предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.         Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 
        Председник и чланови Надзорног одбора којима је питањима из своје надлежности на директора или друго 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до лице у Предузећу. 
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана Надзорног одбора. Члан 39.

Члан 38. Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Надзорни одбор: Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се 
5. утврђује пословну стратегију и пословне посебном одлуком Скупштине општине, на основу 

циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији; извештаја о степену реализације програма пословања 
6. усваја извештај о степену реализације програма Предузећа.

пословања;
7. доноси годишњи програм пословања, уз 2. Директор

сагласност Оснивача;
8. надзире рад директора; Члан 40.
9. врши унутрашњи надзор над пословањем 

Предузећа; Директора Предузећа именује и разрешава 
10. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, Скупштина општине.

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику Директор Предузећа именује се на период од 
управљања ризицима; четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

11. утврђује финансијске извештаје  Предузећа и 
доставља их Оснивачу ради давања сагласности; Члан 41.

12. доноси Статут уз сагласност Оснивача;
13. доноси друге опште акте Предузећа у складу         За директора Предузећа именује се лице које 

са  Оснивачким актом и Статутом; испуњава следеће услове:
14. одлучује о статусним променама и оснивању 1. да је пунолетно и пословно способно;

других правних субјеката, као и о промени  делатности 2. да је стручњак у једној или више области у 
Предузећа, уз сагласност Оснивача; оквиру делатности предузећа;

15. доноси одлуку о ценама и тарифни систем за 3. да има високо образовање стечено на студијама 
продају услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача; д ру го г  с т е п е н а  ( ма с т е р  а ка д е м с ке  с туд и ј е ,  

16. одлучује о располагању (прибављању и специјалистичке академске студије, специјалистичке 
отуђењу) средствима веће вредности која су пренета у струковне студије, магистар наука), односно на основним 
својину Предузећа, а која су у непосредној функцији студијама у трајању од најмање четири године; 
обављања претежне делатности Предузећа, уз сагласност 4. да има најмање три године радног искуства у 
надлежног органа Оснивача; струци или на пословима  за које је основано Предузеће и 

13. доноси акт о општим условима за обављање најмање једну  годину на руководећим положајима;
услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача; 5. да није члан органа политичке странке, односно 

14. одлучује о улагању капитала уз сагласност да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
Оснивача; политичке странке;

15. доноси акт о процени вредности капитала и 6. да није осуђиван за кривично дело против 
исказивању тог капитала у уделима, као и  програм и привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
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7. да му није изречена мере безбедности забране Члан 48.
обављања делатности која је претежна делатност 
Предузећа. За главног и одговорног уредника може бити 
             Директор Предузећа је јавни функционер у смислу именовано лице за завршеним VII степеном и најмање 
закона којим се регулише област вршења јавних функција.    једном годином радног искуства на пословима уредника. 
                                              Мандат главног и одговорног уредника је четири године, а 

Члан 42. може бити разрешен и пре истека мандата.

             Директор Предузећа: Члан 49.
1. представља и заступа Предузеће;
2. организује и руководи процесом рада; Права, дужности и одговорности главног и 
3. води пословање Предузећа; одговорног уредника јавних гласила поред права дужности 
4. одговара за законитост рада Предузећа; и одговорности које имају као остали запослени у 
5. предлаже годишњи програм пословања и Предузећу, уређена су Законом који регулише област 

предузима мере за његово спровођење; јавног информисања.
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке Надзорног обора; Члан 50.

        8. доноси акт о организацији и систематизацију 
послова уз сагласност Надзорног одбора; Главни и одговорни уредник образује свој 

9.врши друге послове одређене законом, овом уређивачки колегијум, као стручна и саветодавна тела, која 
одлуком и Статутом Предузећа. му помажу у планирању, уређивању и реализацији 
                       програма.

Члан 43. Главни и одговорни уредник организује рад 
Директор  заснива  радни однос на одређено новинара и других запослених којима руководи, 

време, у складу са одлуком о спровођењу конкурса за организује и оцењује рад спољних сарадника.
именовање директора Предузећа.

Радни однос директора заснива се уговором о 
раду, који директор закључује са Надзорним одбором. XII ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 44. Члан 51.

Директор има право на накнаду за рад која има               За сваку календарску годину Предузеће доноси 
карактер зараде. годишњи програм пословања (у даљем тексту: Програм) и 

Директор има право на стимулацију у случају када доставља га Оснивачу ради давања сагласности, 
Предузеће послује са позитивним пословним резултатима. најкасније до првог децембра текуће године за наредну 

Одлуку о исплати стимулације доноси годину.
Скупштина општине, у складу са законом и Оснивачким Програм се сматра донетим када на њега 
актом. сагласност да Оснивач.

Програм садржи: планиране изворе прихода и 
Члан 45. позиције расхода по наменама; планирани начин 

расподеле добити Предузећа, односно планирани начин 
Мандат директора престаје истеком периода на покрића губитка Предузећа; елементе за целовито 

који је именован, оставком и разрешењем. сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и 
Поступак престанка мандата  директора запошљавања у Предузећу, који се утврђује у складу са 

подношењем оставке и разрешењем спроводи се у складу политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, 
са законом. који утврђује Влада за годину за коју се Програм доноси; 

критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске 
XI  ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И активности, пропаганду и репрезентацију, као и 

ОДГОВОРНОСТИМА критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и 
чланова Надзорног одбора. 

Члан 46.
Члан 52.

Л и ц е  с а  п о с е б н и м  о в л а ш ћ е њ и м а  и  
одговорностима у Предузећу је: Уколико Предузеће не донесе Програм из члана 

- главни и одговорни уредник 48.овог Статута до почетка календарске године за коју се 
доноси, зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под 

Члан 47. условима утврђеним програмом за претходну годину све 
до доношења Програма у складу са чланом 48.овог 

Посао главног и одговорног уредника може Статута.
обављати директор, или га, на предлог директора, 
Надзорни одбор именује и разрешава. Члан 53.

Предузеће, уколико користи или намерава да 
користи субвенције  или другу врсту помоћи, дужно је да 
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предложи посебан програм који садржи врсту и намену остваривање права радника.
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом Обавештавање радника врши се према потреби, а 
динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена обавезно једном у 6 месеци.
које ће довести Предузеће у позицију да може да послује 
без ових облика помоћи или уз њихово смањење. Члан 58.
  Програм из става 1. овог члана доноси Надзорни 
одбор и саставни је део Програма из члана 48. овог Обавештавање запослених у Предузећу врши се 
Статута. излагањем и објављивањем одлука, извештаја и 

информација на огласној табли Предузећа, информисањем 
XIII   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  ЗАПОСЛЕНИХ на збору запослених  или на други погодан начин.

Члан 54. Члан 59.

Запослени у Предузећу остварују право на Јавност у раду Предузећа обезбеђује се редовним 
одговарајућу зараду и друга права, обавезе и одговорности обавештењем јавности о програму рада Предузећа и 
по основу рада, у складу са Законом, општим и реализацији програма, о ревидираним финансијским 
појединачним Колективним уговором. годишњим извештајима, као и мишљењу овлашћеног 

Колективни уговор у  Предузећу закључује ревизора на тај извештај, извештају о посебним или 
надлежни орган Оснивача, овлашћена организација ванредним ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о 
синдиката Предузећа и директор Предузећа. именовању директора, о организационој структури 
Овлашћена организација синдиката у смислу предходног Предузећа као и о начину комуникације са јавношћу.
става овог члана јесте организација синдиката         Предузеће је дужно да усвојени годишњи програм 
регистрована код надлежног органа у којој је учлањена пословања, тромесечни извештај о реализацији програма 
већина синдикално организованих запослених. пословања, ревидиране финансијске годишње извештаје, 

као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје, 
1. Остваривање права на штрајк састав и контакте Надзорног одбора и директора, као и 

друга питања од значаја за јавност објави на својој 
Члан 55. интернет страници.

Запослени у Предузећу остварују право на штрајк Члан 60.
у складу са  Законом којим се уређују услови за 
организовање штрајка, колективним уговором и одлуком За обавештавање Оснивача и запослених у 
Скупштине општине Аранђеловац.. Предузећу одговоран је директор и председник Надзорног 

Одлуком о одређивању минимума процеса рада у одбора.
случају штрајка утврђују се послови који се ради заштите Надзорни одбор и директор су дужни да запослене  
интереса грађана, Предузећа и других организација морају обавештавају о упозорењима и налозима контролних 
обављати у време штрајка и начин њиховог извршења. органа, судова и осталих органа који контролишу рад 

Директор ће решењем одредити раднике који ће Предузећа.
радити на извршавању послова из става 2. овог члана.

Према раднику који не извршава налог директора XV ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА СИНДИКАТОМ
из става 3. овог члана, предузеће се мере утврђене Законом.                                                            

Члан 61.
2. Одговорност запослених

Органи Јавног предузећа обезбеђују сарадњу са 
 Члан 56. Синдикалном организацијом Предузећа ради остваривања 

права радника из рада и по основу рада, као и других права 
Ступањем на рад запослени преузима дужности и утврђених Законом, преко органа синдиката Предузећа.

обавезе на раду и у вези са радом (радне обавезе).
Запослени који својом кривицом не испуњава XVI ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ 

радне обавезе или се не придржава одлука донесених у ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Предузећу одговара за учињену повреду радне обавезе у 
складу са Законом и Колективним уговором код Члан 62.
послодавца.

Органи Предузећа и запослени дужни су  да 
XIV ЈАВНОСТ У РАДУ организују обаввљање делатности на начин који  

осигурава безбедност на раду, као и да спроведе потребне 
Члан 57. мере заштите на раду,безбедности имовине и  заштита и 

унапређења животне средине.
 Надзорни одбор  и директор Јавног предузећа 
дужни су да обезбеде благовремено и истинито Члан 63.
обавештавање радника о пословању Јавног предузећа, 
материјално-финансијском стању Предузећа, као и Предузеће је дужно да у обављању своје 
налазима и одлукама надлежних органа и законским делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
одлукама везаним за пословање Предузећа и за унапређење човекове средине и да спречава узроке и 
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отклања штетне последице које угрожавају природне и Поред аката из става 1. закључује се и колективни уговор.
радом створене вредности животне средине.

XX  ОДГОВОРНОСТ  УПРАВЕ  ПРЕДУЗЕЋА
XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 67.
Члан 64.

Поред опште одговорности коју Надзорни одбор  
Пословном тајном сматрају се подаци чије би и директор имају према Оснивачу, они као чланови управе 

саопштавање трећем  лицу могло нанети штету Предузећу, Предузећа одговарају и материјално.
као и подаци који имају или могу имати економску Чланови управе Предузећа одговарају солидарно 
вредност зато што нису опште познати нити су лако за штету коју својом Одлуком проузрокују Предузећу, 
доступни трећим лицима која би њиховим коришћењем повериоцима и Оснивачу, ако је та Одлука донета грубом 
или саопштавањем могла остварити економску корист и непажњом или са намером да се штета проузрокује.
који су од стране Предузећа заштићени одговарајућим Члан управе Предузећа не сноси одговорност ако 
мерама у циљу чувања њихове тајности. издвоји своје мишљење у записник при доношењу Одлуке.

Пословна тајна је и податак који је законом, 
другим прописом или актом Предузећа одређен као XXI   ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ
пословна тајна.

Актом Предузећа као пословна тајна може се Члан 68
одредити само податак који испуњава услове из става 1. 
овог члана. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи 

Акт из става 3. овог члана доноси Надзорни одбор Статут Јавног предузећа за информисање ''Шумадија'' 
на предлог директора. Аранђеловац, бр.06-296/2005 од 29.12.2005.године.

Директор, чланови Надзорног одбора и запослени  
у Предузећу дужни су да чувају пословну тајну Предузећа,  Члан 69.
као и после престанка тог својства у периоду од две године 
од дана престанка тог својства. Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

Не сматра се повредом дужности чувања објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 
пословне тајне саопштавање података чија је обавеза Аранђеловац'', а објавиће се по добијању сагласности 
саопштавања прописана законом, неопходна ради Скупштине општине Аранђеловац.
обављања послова или заштите интереса Предузећа и 
учињена надлежним органима или јавности искључиво у                Председница Управног одбора
циљу указивања на постојање дела кажњивог законом.                Јелена Дунић – Вујић,с.р. 

XVIII СТАТУСНЕ  ПРОМЕНЕ

Члан 65.

У току пословања Предузеће може вршити 
статусне промене (спајање, припајање, подела и сл.) као и 
промену облика у складу са Законом, Оснивачким актом и На основу члана  11 Закона о условном 
уз сагласност Скупштине општине Аранђеловац. отпису камата и мировању пореског дуга („Службени 

гласник“ РС бр.119/2012) и члана 22. Статута општине 
XIX  ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ 

број 8/08 ),
Члан 66. Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној  

23. 05. 2013. донела је
Општи акти Предузећа су Статут, правилници и 

други акти којима се на општи начин уређују одређена 
питања. О  Д  Л  У  К  У

Статут је основни општи акт Предузећа.
У Предузећу се доносе и друга општа акта: О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ НА НАКНАДУ  
- Правилник о организацији и систематизацији ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

радних места;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара и друга општа Члан 1.

акта, чија обавеза доношења произилази из закона и 
других прописа донетих на основу закона. Обвезницима плаћања накнаде за уређивање 

- Правилник о рачуноводству; грађевинског земљишта који су закључили Уговор са ЈП за 
- Правилник о јавним набавкама мале вредности; планирање и изградњу општине Аранђеловац (у даљем 
- Правилник о физичком-техничком обезбеђењу; тексту : Јавно предузеће), који до 30.09.2013.г.  у 
- Правилник о коришћењу моторног возила и др. потпуности измире основни дуг доспео за плаћање, 
Други општи акти Предузећа морају бити у отписаће се у целости камата на тај износ.

сагласности са Статутом.



66 Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

Члан 2. тексту  ауто-такси превозник).

Отпис камате, у складу са чланом 1. ове Одлуке Члан 4.
извршиће се обвезницима који најкасније до 30. 09. 
2013.године поднесу захтев Јавном предузећу за отпис Одобрење за обављање ауто-такси превоза издаје 
камате и плате у целости доспели основни дуг и о томе надлежно Одељење управе општине Аранђеловац (у 
поднесу одговарајући доказ. даљем тексту : Одељење), на основу Решења Општинског 

саобраћајног инспектора да ауто-такси превозник  
Члан 3. испуњава  услове за обављање ауто-такси превоза.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО ТАКСИ 
објављивања у ' 'Службеном гласнику општине ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Аранђеловац''.

    а)  Предузетник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-263/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године Члан 5.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, Предузетник може обављати такси-превоз  ако 
 Никола Обрадовић,с.р. поред услова прописаних законом испуњава и следеће 

услове :
1.  да има возачку дозволу ''Б'' категорије, најмање 

три године и најмање трећи степен стручне спреме ;
2.  да је власник или прималац по основу Уговора 

о лизингу најмање једног путничког аутомобила, који 
испуњава услове прописане законом и овом одлуком ;

На основу члана  7. Закона о превозу у друмском 3. да му правоснажном судском одлуком није 
саобраћају („Службени гласниk РС'' број 46/95, забрањено обављање делатности ауто-такси превоза 
66/01,61/05, 91/05, 62/06 и 31/11 ) и члана 22. Статута путника, односно да му правоснажним решењем о 
општине Аранђеловац („Службени гласник општине прекршају није изречена  заштитна мера забране  
Аранђеловац“ број 8/08), обављања делатности ауто-такси превоза путника док 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници трају правне последице осуде, односно мере.
одржаној  23. 05. 2013.године   донела је

б) Правно лице

О  Д  Л  У  К  У Члан 6.

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА За обављање такси - превоза  правно лице поред 
услова прописаних законом мора испуњавати следеће 
услове :

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1. да је власник  или  прималац на основу уговора 
о лизингу најмање једног  путничког аутомобила, који 

Члан 1. испуњава услове прописане законом и овом Одлуком ;
2. да има закључен Уговор  о раду са најмање 

Овом Одлуком се ближе уређује  обављање ауто- једним такси возачем који испуњава услове прописане 
такси превоза путника на територији општине законом и овом Одлуком ;
Аранђеловац. 

в) Такси возило
Члан 2. 

Члан 7. 
Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту : 

такси превоз) је ванлинијски превоз путника за који Такси  превоз   oбавља се  фабричким 
путник  одређује релацију и који се обавља путничким произведеним путничким аутомобилом који  мора да 
возилом  које испуњава услове прописане законом и овом испуњава  следеће услове :
Одлуком. 1.да има истакнут назив ауто-такси превозника на 

бочној страни возила
Члан 3. 2. да има  четворо врата  и највише пет седишта, 

рачунајући и седиште возача ;
Такси превоз  може обављати  предузетник,  3. да има  уграђен таксиметар,  технички 

предузеће и друго правно лице, чија је претежна делатност исправан, баждарен, пломбиран и тако постављен у такси  
ауто-такси превоз путника, који су  регистровани за возилу да је износ утврђен  радом  таксиметра  видљив 
обављање ове врсте делатности у одговарајући регистар кориснику ;
Агенције за привредне регистре, имају седиште на 4. да на крову возила има  истакнут назив  ''ТАХИ''  
територији општине Аранђеловац и испуњавају друге и  е в и д е н ц и о н и  б р о ј  т а к с и  в о з и л а  ;
услове прописане законом и овом Одлуком (у даљем 
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5.  да има истакнут ценовник, тако да  садржај 1. назив и седиште превозника ;
буде видљив и за корисника ; 2. регистарску ознаку, марку и тип такси возила, 

6. да је возило  без оштећења, да  има  исправно  број мотора и шасије ;
грејање, вентилацију  и унутрашње осветљење : 3. месец и годину  производње такси возила ;

7. да је возило чисто, офарбано и да рекламне 4. евиденциони број  и датум издавања такси 
поруке и налепнице  (ако их има) не буду на стакленим дозволе.
површинама;

Мотор такси возила  мора испуњавати стандарде, Члан 11.
у складу са законом.

Такси возила која су на дан издавања такси Такси дозвола возила и такси легитимација возача  
дозволе возила старија од 15.година морају испуњавати издају се на период од годину дана и на писани захтев ауто-
услов о извршеном тромесечном техничком  прегледу такси превозника, продужавају на исти период.
возила, а возила млађа од 15.година о извршном За издавање такси дозволе возила плаћа се 
шестомесечном прегледу, о чему се обавештава Одељење, општинска административна такса у износу од 2.000,00 
стављањем на увид картона техничког прегледа возила. У динара, а за продужетак 1.000,00 динара.
противном, ауто – такси превознику неће бити издата ауто- За издавање такси легитимације плаћа се 
такси дозвола за возило. општинска административна такса у износу од 1.000,00 

динара, а за продужетак 500,00 динара.
г) Такси возач

Члан 12.
Члан 8.

Ауто-такси превозник је дужан да сваку промену 
Такси возач је физичко  лице које обавља такси података који се односе на услове за обављање ауто-такси  

превоз  као предузетник или  као запослени  у правном превоза путника који се уносе у такси легитимацију или 
лицу или код  предузетника у смислу одредаба ове Одлуке,  такси дозволу пријави Оделењу,  најкасније у року од 3 
а у складу са законом. дана од  настале промене.

Такси возач треба да испуњава следеће услове : Члан 13.
1. да има возачку дозволу  ''Б'' категорије најмање 

три године и најмање трећи степен стручне спреме  ; У случају  привременог или трајног престанка 
2. да има уговор о раду са правним лицем односно обављања  ауто-такси превоза путника, ауто-такси  

предузетником код кога је запослен. превозник је дужан да Оделењу врати такси легитимацију 
Поред услова из става 2. овог члана, такси возач и такси дозволу у року од 3 дана, од дана престанка 

запослен у правном лицу односно код предузетника мора обављања делатности.
да испуњава услове из члана 5. став 1. тачка 3. ове 
Одлуке. 4. НАЧИН ОБАВЉАЊА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА
3. ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЗАЧА И ТАКСИ 

ДОЗВОЛА ВОЗИЛА Члан 14.

Члан 9. Такси возач је обавезан да такси превоз  започне са  
такси стајалишта.

Ауто-такси превозник је дужан да, на основу Изузетно, такси возач ће примити путника у такси 
решења о упису  у надлежни Регистар  и приложених возило и ван такси стајалишта на местима где није 
доказа о испуњавању  услова прописаних овом одлуком  забрањено заустављање  и паркирање, ако је такси возило  
поднесе захтев Одељењу за издавање такси легитимације слободно.
возача и такси дозволу за возило којим се обавља ауто-
такси превоз. Члан 15.

Оделење  прописује обрасце такси легитимације 
возача и такси дозволе возила и води евиденцију о  издатим  Такси возач је обавезан да по доласку путника  у 
легитимацијама и такси дозволама. возило укључи таксиметар и да га искључи  одмах  после 

завршетка превоза.
Члан 10.

Члан 16.
Такси легитимација возача садржи следеће 

податке : Такси возач је обавезан да се за време обављања 
1. име, презиме и лични број возача ; такси превоза према корисницима превоза опходи са 
2. фотографију возача ; пажњом и поштовањем.
3. назив ауто-такси  превозника  са којим има  Такси возач је обавезан да прими у возило сваког 

закључен уговор о раду, односно  назив удружења  чији је путника у границама расположивих седишта, као и  лични 
превозник члан ; пртљаг путника у границама величине  и носивости  

4. датум издавања, редни број  регистра и др. простора за пртљаг.

Такси дозвола возила садржи следеће  податке :
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Члан 17. Члан 25.

Такси возач је обавезан да за време обављања Ауто-такси превозник је дужан да омогући 
ауто-такси превоза буде уредно обучен. инспекцијски надзор  овлашћеном лицу органа надлежног 

Такси возач у току рада  не сме бити одевен у за инспекцијске послове.
шорц, мајицу без рукава и сл.

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.

Члан 26.
За време обављања   такси превоза, ауто–такси  

превозник је обавезан да у такси возилу има такси Предузетник односно правно лице које обавља 
легитимацију возача и такси дозволу возила истакнуте на ауто-такси превоз путника обавезно је да усклади своје 
видном месту. пословање са одредбама ове Одлуке у року од 6 месеци од  

дана ступања на снагу ове Одлуке.
5. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ Предузетник и такси возач услов у погледу трећег 

степена стручне спреме дужни су да испуне до 
Члан 19. 31.децембра 2014.године.

За такси превознике који не испуне услове из 
Ауто-такси стајалиште је саобраћајна површина става 1. овог члана, Општински саобраћајни инспектор ће 

намењена за стајање такси возила у току рада такси возача. донети Решење о неиспуњавању услова и доставити га 
Такси стајалиште  се обележава  вертикалном и  Агенцији за привредне регистре  и надлежном Одељењу 

хоризонталном  саобраћајном  сигнализацијом. ради брисања из Регистра и укидања одобрења за рад.

 Члан 20. Члан 27.

На такси стајалишту  се такси возила постављају у Општинско веће, у складу са саобраћајно 
границама  обележених  паркинг места, према реду техничким условима, на предлог Савета за безбедност 
доласка, а по истом се врши пријем и превоз путника. саобраћаја доноси Програм којим дефинише оптималне  

Ауто-такси стајалишта под једнаким условима потребе за такси превозом на територији Општине.
користе сва такси возила која имају такси дозволу.

Члан 28.
Члан 21.

Ступањем на снагу ове Одлуке престајe да важи 
Локација такси стајалишта се одређује Одлука о ауто-такси превозу путника (''Службени гласник 

Правилником о техничком регулисању саобраћаја на општине Аранђеловац'', бр. 1/07, 2/07 (испр.), 3/07 10/08, 
територији општине Аранђеловац, уз  претходно 15/09, 16/10 (испр.), 23/10 и 16/10).
прибављање мишљења  ОУП Аранђеловац.

Члан 29.
6. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 

Члан 22. Аранђеловац''.

Накнада за обављање ауто-такси превоза утврђује СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
се према ценовнику видљиво истакнутом у такси  возилу и Број : 06-264/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
наплаћује се у износу који покаже  таксиметар на  месту 
опредељења путника. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Никола Обрадовић,с.р.
Члан 23. 

Ценовник ауто-такси услуга је саставни део ове 
Одлуке.

Промене Ценовника врши Општинско веће. Ц Е Н О В Н И К

7. НАДЗОР ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 24.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба А) ДНЕВНА ТАРИФА
ове одлуке обавља Општинска управа – Оделење за  
инспекцијске послове. - старт – 50 динара

- вожња – 80 динара по пређеном километру
- чекање – 360 динара за један сат, односно 6 

динара за један минут.
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Б) НОЋНА ТАРИФА (од 23 до 05 часова) - лице чији укупан приход не прелази 10.000,00 
динара по члану породичног домаћинства .

- старт – 60 динара Цензус утврђен у ставу 1. алинеја 2. овог члана 
- вожња – 80 динара по пређеном километру увећава се за 20% за родитеља који сам врши родитељско 
- чекање - 600 динара за један сат, односно 10 право, хранитеља, старатеља са којим штићеник живи у 

динра за један минут заједничком домаћинству, родитеље детета ометеног у 
развоју које није смештено у установу социјалне заштите, 
као и за особе са инвалидитетом од 80 до 100% утврђеним 
по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и 
самохране кориснике месечног новчаног примања који то 
право уживају као породице жртве рата по републичком 
пропису.

Укупан приход породичног домаћинства чини 
приход остварен по свим основама у претходних шест 

На основу члана 4. Закона о социјалном месеци у односу на месец у коме је расписан конкурс.
становању (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 22. Један родитељ сам врши родитељско право:
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник - када је други родитељ непознат, или је умро, или 
општине Аранђеловац'', бр. 8/08), је потпуно лишен родитељског права, односно пословне 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници способности;
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је - када само он живи са дететом, а суд још није 

донео одлуку о вршењу родитељског права;
 - на основу одлуке суда, када родитељи не воде 

О  Д  Л  У  К  У заједнички живот, а нису закључили споразум о вршењу 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА родитељског права;

СТАНОВИМА У ЗГРАДИ ИЗГРАЂЕНОЈ НА КП.БР. - на основу одлуке суда, када родитељи не воде 
2678 КО АРАНЂЕЛОВАЦ заједнички живот, а закључили су споразум о заједничком 

или самосталном вршењу родитељског права, или суд 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ процени да тај споразум није у најбољем интересу детета;

- на основу одлуке суда, када родитељи не воде 
Члан 1. заједнички живот, ако закључе споразум о самосталном 

вршењу родитељског права и ако суд процени да је тај 
Овом Одлуком уређују се начин, услови и споразум у најбољем интересу детета.

поступак располагања становима у згради изграђеној на Статус родитеља који сам врши родитељско право 
кп. бр. 2678 КО Аранђеловац (у даљем тексту: станови). доказује се:
Станови су у својини општине Аранђеловац. - изводом из матичне књиге умрлих или решењем 

надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим;
Члан 2. - одлуком надлежног органа о вршењу 

родитељског права;
Станови се додељују домаћинствима која из - изводом из матичне књиге рођених за дете. 

социјалних, економских и других разлога не могу да 
обезбведе стан под тржишним условима. Члан 5.

II. ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП ЛИЦИМА У Социјално угрожено лице је без стана уколико оно 
СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ или члан његовог породичног домаћинства нема стан, 

породичну стамбену зграду у својини или сусвојини, 
Члан 3. односно државни или друштвени стан не користи по 

основу уговора о закупу и уколико то лице или чланови 
Право учешћа на конкурсу за давање станова у његовог породичног домаћинства нису од дана ступања на 

закуп на одређено време има социјално угрожено лице под снагу ове одлуке на било који начин својом вољом лишили 
условом: себе својине на стану или породичној стамбеној згради, 

1. да је без стана; односно својства закупца односно носиоца станарског 
2. да је држављанин Републике Србије; права или корисника стана, и:
3. да има пребивалиште на територији општине 1. користи собу или лежај у прихватилишту;
Аранђеловацограда најмање две године пре 2. станује у просторијама за привремени смештај 

расписивања конкурса. које се не могу сматрати станом јер не пружају ни минимум 
Пребивалиште се доказује  уверењем надлежног услова за становање, односно нема електричне, водоводне 

органа унутрашњих послова. и санитарне инсталације (шупа, дашчара, таванска и 
подрумска просторија, магацин и сл.);

Члан 4. 3. станује као подстанар;
 4. носилац је станарског права, односно закупац 

оцијално угрожено лице у смислу одредаба ове на неодређено време или на одређено време стана у 
одлуке је: својини грађана или сустанар;

-  лице које је остварило право на материјално 5. станује у заједничким просторијама у стамбеној 
обезбеђење; згради;
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6. бесправно станује у туђем стану или у 5 и више година - 20 бодова
бесправно изграђеном објекту. -је носилац станарског права односно закупац на 

неодређено време стана у својини грађана или сустанар - 
Члан 6. 60 бодова

- станује у заједничким просторијама у стамбеној 
Члановима породичног домаћинства у смислу згради - 80 бодова

одредаба ове одлуке сматрају се супружник и деца (брачна, - бесправно станује у туђем стану или у бесправно 
ванбрачна, усвојена и пасторчад) социјално угроженог изграђеном објекту - 80 бодова
лица, која живе са њим у заједничком домаћинству. Под бесправним становањем у туђем стану или у 

Члановима породичног домаћинства сматрају се бесправно изграђеном објекту сматра се коришћење стана 
лица из ст. 1.  овог члана која живе у заједничком без правног основа или становање у објекту, за који је 
домаћинству на дан истека рока за пријављивање на донето правоснажно решење о рушењу и рушење 
конкурс. започето.

Вреднује се само стамбени статус на дан 
Члан 7. подношења пријаве на конкурс .

Докази за утврђивање стамбеног статуса утврђују 
Социјално угроженом лицу може се дати стан у се конкурсом.

закуп под условом:
- да је без стана у смислу члана 5. ове одлуке, Члан 12.
- да је остварило право првенства на ранг-листи.

Инвалидност се вреднује до 120 бодова:
Члан 8. -Потпуни губитак радне способности - 120 

бодова;
Првенство у решавању стамбеног питања на -Делимични губитак  радне способности - 80 

одређено време остварује се највећим бројем бодова на бодова;
ранг-листи. -степен ометености у развоју:  

Ако два или више социјално угрожених лица тежа, тешка или вишеструка - 80 бодова; 
имају исти број бодова, предност у решавању стамбене умерена - 60 бодова; 
потребе има лице које је корисник материјалног лака -  40 бодова.
обезбеђења и које има већи број бодова по једном од основа Инвалидност и степен ометености у развоју 
по редоследу утврђеном овом одлуком. доказују се решењем које је постало коначно до дана 

истека рока за пријављивање на конкурс.
Члан 9.

Члан 13.
За утврђивање реда првенства одређују се следећи 

основи: Телесно оштећење вреднује се до 100 бодова:
- категорија социјално угрожених лица, - телесно оштећење од 100%  - 100 бодова;
- стамбена угроженост, - телесно оштећење од 90% - 90 бодова;
- инвалидност, - телесно оштећење од 80% - 80 бодова.                                                                                                                    
- телесно оштећење, Телесно оштећење доказује се решењем 
- здравствено стање, надлежног републичког фонда за пензијско инвалидско 
- број чланова породичног домаћинства, осигурање које је постало коначно до дана истека рока за 
- радни стаж. пријављивање на конкурс.

Члан 10. Члан 14.
 

Категорија социјалне угрожености обезбеђује до Здравствено стање учесника у конкурсу или члана 
100 бодова: породичног домаћинства вреднује се до 60 бодова.

-корисницима материјалног обезбеђења - 100 бодова, Здравствено стање члана породице вреднује се са по 20 
- осталим социјално угроженим лицима - 80 бодова. бодова за:

- малигне болести и интракранијални тумори; 
Члан 11. хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван 

ток; инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним 
За стамбену угроженост обезбеђује се до 120 компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); 

бодова ако: мултирезистентна туберкулоза; системске аутоимуне 
-користи собу или лежај у прихватилишту -120 болести у одмаклој фази и/или са мултисистемском 

бодова, дисфункцијом; генетске болести које имају прогресивни 
-користи просторије за привремени смештај, које ток и/или које узрокују тежак поремећај метаболизма; 

се по овој одлуци не сматрају станом - 110 бодова, хроничне психозе са непотпуним ремисијама и трајним 
-станује као подстанар на територији општине изменама личности; епилепсија са тешким психичким 

Аранђеловац  променама; терминална бубрежна инсуфицијенција, на 
30 и више година - 80 бодова, дијализи и после трансплатације; прогресивна 
20 и више година - 60 бодова, неуромишићна обољења; тешко трајно оштећење плућне 
10 и више година - 40 бодова, в е н т и л а ц и ј е  с а  х р о н и ч н о м  р е с п и р ат о р н о м  
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инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за Комисије врши Агенција.
дуготрајну оксигено-терапију; тешке урођене и стечене 
срчане мане са тешким оштећењем срчане функције (ехо- Члан 20.
кардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од 
30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем Комисија расписује јавни конкурс којим позива 
срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до заинтересоване да у року од 30 дана од дана објављивања 
трајног оштећења функције јетре тешког степена конкурса поднесу пријаве са потребним доказима за 
(портална хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и испуњавање услова и утврђивање броја бодова по 
стања после трансплантације јетре; тежак облик основама утврђеним овом Одлуком.
бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна и поред Комисија објављује конкурс на начин доступан 
редовне терапије; други тешки облици болести које доводе свим заинтересованим  лицима (у средствима јавног 
до трајно нарушеног здравственог стања. информисања, на огласној табли Општине и Агенције и на 

Здравствено стање се доказује мишљењем сајту Општине).
односно извештајем здравствене установе у којој је 
постављена дијагноза или у којој се лечи са потписом три Члан 21.
лекара одговарајуће специјалности, који је издат само за 
сврху конкурисања за станове за социјално угрожена лица По истеку рока из конкурса, Агенција ће обрадити 
и није старији од шест месеци до дана истека рока за податке по поднетим пријавама и по потреби их проверити 
пријављивање на конкурс и медицинском документацијом увидом на лицу места или на други начин. Утврђено стање 
потребном за верификацију одређене болести - отпусне констатује се записнички.
листе, специјалистички налази, дијагностички тестови, Бодовање се неће вршити по основама за које нису 
лабораторијски налази и др. приложени одговарајући докази.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Члан 15.

Члан 22.
Број чланова породичног домаћинства вреднује се 

до 100 бодова. На основу утврђеног броја бодова, Комисија 
Сваки члан породичног домаћинства, укључујући сачињава предлог ранг-листе.

и учесника у конкурсу, вреднује се са 20 бодова. Предлог ранг-листе садржи: назив комисије, 
правни основ на основу кога је припремљен предлог, редни 

Члан 16. број, име и презиме подносиоца захтева, број бодова по 
сваком основу, укупан збир бодова по свим основама, 

Дужина радног стажа учесника у конкурсу датум утврђивања предлога, датум јавног оглашавања, рок 
вреднује се до 40 бодова. и начин подношења приговора.

За сваку навршену годину радног стажа учеснику Комисија објављује предлог ранг листе на начин 
у конкурсу припада по један бод. објављивања конкурса.

Под радним стажом подразумева се време Члан 23.
проведено у радном односу које се уписује у радну 
књижицу. Сваки учесник у конкурсу може Управном одбору 

Дужина радног стажа доказује се радном Агенције, преко Комисије уложити приговор,  у року од 15 
књижицом или потврдом надлежног органа. дана од дана објављивања предлога ранг листе.

Укупан радни стаж обрачунава се са стањем на Комисија, након одлуке Управног одбора 
дан истека рока за пријављивање на конкурс. Агенције по приговорима, оглашава коначну ранг листу и 

објављује је на начин објављивања предлога ранг листе..
Члан 17. Против коначне ранг листе не може се посебно 

остваривати правна заштита.
За решавање стамбених потреба социјално 

угрожених лица сачињава се ранг листа ради давања Члан 24.
станова на коришћење на одређено време.

На основу коначне ранг листе, Управни одбор 
Члан 18. Агенције ће донети одлуку о додели  станова  лицима која 

су остварила приоритетно место на ранг листи.
О давању стана у закуп на одређено време Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито:

одлучује Управни одбор, Агенције за имовину општине 1. назив доносиоца Одлуке  и датум доношења;
Аранђеловац (у даљем текскту : Агенција), на основу 2. име и презиме  лица којима се додељује стан ;
предлога Комисије коју образује Општинско веће, а у 3. податке о члановима породичног домаћинства 
чијем су саставу обавезно представници Центара за лица коме се додељује стан (име, презиме, сродство, 
социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац и општине матични број);
Аранђеловац. 4. податке о стану (адреса, спрат, број стана, 

структура стана и површина);
Члан 19. 5. образложење одлуке;

6. поуку о правном леку.
Стручне и административне послове за потребе Одлуку потписује председник Управног одбора 
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Агенције, односно члан Управног одбора кога он овласти. надлежан за стамбене послове.
Средства из става 1. овог члана уплаћују се на 

Члан 25. одговарајући рачун прихода буџета општине Аранђеловац 
и користе се за решавање стамбених потреба социјално 

Одлука из члана 24. става 1. објављује се на начин угрожених лица у Аранђеловцу.
утврђен за објављивање конкурса и доставља учеснику у Закупац је обавезан да плаћа закупнину 
конкурсу, у року од 15 дана од дана њеног доношења. најкасније до 15. у месецу за претходни месец.

Члан 32.
Члан 26.

Закупац је дужан да се у предметни стан усели у 
Против одлуке Управног одбора Агенције може се року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу.

поднети приговор Општинском већу општине Ако се закупац стана без оправданог разлога не 
Аранђеловац, преко Управаног одбора Агенције, у року од усели у стан у року из става 1. овог члана, уговор о закупу 
15 дана од дана објављивања на сајту Општине. престаје да важи, а стан  се даје у закуп првом лицу са ранг 
Одлука донета по приговору коначна је и објављује се на листе коме није додељен стан.
начин утврђен у члану 25. ове Одлуке.

Члан 33.
Члан 27.

Уговор о закупу стана престаје:
На основу коначне Одлуке сачињава се уговор о 1. истеком времена на које је закључен;

закупу стана, који потписује директор Агенције, односно 2. споразумним раскидом;
лице које он овласти. 3. отказом;

4. пропашћу стана и
Члан 28. 5. у другим случајевима утврђеним законом.

 У случају смрти закупца, чланови породичног 
Стан се даје у закуп у складу са одредбама Закона домаћинства, који су са закупцем становали у истом стану, 

о становању, на пет година. настављају са коришћењем тог стана, с тим што уговор о 
Уговор о закупу стана закључује се између закупу закључује лице које они споразумно одреде.

Агенције и лица коме се додељује стан (у даљем тексту: Ако лице из става 2. овог члана не закључи уговор 
закупац), у писаној форми. о закупу у року од 60 дана од смрти закупца, уговор о 

закупу престаје.
Члан 29.

Члан 34. 
акупац је дужан да пријави сваку промену која је 

од утицаја на закуп стана у року од 15 дана од дана настале Закуподавац може дати отказ уговора о закупу 
промене. стана:

1. ако закупац без сагласности закуподавца 
Члан 30. користи стан за обављање пословне делатности, издаје 

стан у подзакуп или дозволи коришћење стана лицима која 
На писани захтев закупца стана уговор о закупу нису предвиђена уговором;

може се обнављати са истим роком и под истим условима, 2. ако закупац не плати закупнину за најмање три 
осим у случајевима: месеца узастопно или четири месеца у току године;

- ако изгуби статус социјално угроженог лица, 3. ако закупац наноси штету стану, заједничким 
- ако закупац или члан његовог породичног просторијама, инсталацијама или уређајима у стамбеној 

домаћинства реши стамбену потребу на други начин. згради и
Захтев из става 1. овог члана подноси се Агенцији, 4. ако закупац стан користи на начин којим се 

најкасније 30 дана пре истека уговореног рока. Закупац је корисници осталих станова ометају у мирном коришћењу 
обавезан да уз захтев поднесе и доказе којима се потврђује стана.
да није дошло до промене услова за остваривање права на Закуподавац даје отказ уговора о закупу стана у 
закуп у складу са одредбама ове Одлуке. писаној форми са отказним роком које не може бити краћи 

Сагласност за обнављање трајања закупа у смислу од 90 дана, а ако отказни рок истиче у периоду децембар - 
ст. 1. овог члана, даје Управни одбор Агенције, по фебруар, отказни рок се продужава за још 30 дана.
прибављеном мишљењу Комисије из члана 18. ове Одлуке, Закупац може дати отказ уговора о закупу стана у 
која проверава наводе у захтеву закупца и поднете доказе. писаној форми, најмање 30 дана пре него што намерава да 
Обнављање трајања закупа стана  регулише се анексом се исели из стана.
уговора о закупу стана. У случају када закупац да отказ са отказним роком 

краћим од рока из става 3. овог члана, дужан је да 
закуподавцу плати закупнину и за наредни месец.

Члан 31. Одлуку о отказу уговора доноси Управни одбор 
Агенције.

За коришћење стана датог у закуп по одредбама 
ове одлуке, закупац плаћа месечну закупнину у висини Члан 35.
50% од износа закупнине утврђене у складу са актом о 
начину утврђивања закупнине који доноси министар По престанку важности уговора о закупу закупац 
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је дужан да се са свим члановима породичног домаћинства програма изградње, одржавања и заштите јавних путева, 
исели из стана и стан преда у стању у коме је примљен, услови и начин вршења планираних радова, накнаде за 
узимајући у обзир промене до којих је дошло услед коришћење путева и друга питања од значаја за јавне  и 
редовне употребе стана. некатегорисане путеве.

Приликом примопредаје стана сачињава се 
записник о стању у коме се налази стан, који потписују обе  Члан 2.
уговорне стране.

Члан 36. Према положају у простору и условима одвијања 
саобраћаја јавни путеви се деле на јавне путеве ван насеља 

На закључење уговора о закупу и начин и јавне путеве у насељу и одређују се просторним планом и 
коришћења стана сходно се примењују одредбе закона о урбанистичким плановима.
становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, Јавни пут у насељу и његове карактеристике 
84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, одређују се просторним и урбанистичким планом.
16/97, 46/98, 26/01 и 01/05), ако овом одлуком није Улица је јавни пут у насељу који повезује делове 
другачије уређено. насеља.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 3.

Члан 37. Општински пут је јавни пут који саобраћајно 
повезује територију града, као и територију града са 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи мрежом државних путева.
Одлука о средствима за солидарну стамбену изградњу Као општински путеви на територији општине 
(''Општински службени гласник'', бр. 15/03 и 1/06) Аранђеловац утврђују се:

1. Пут који полази од државног пута II бр.148 код 
Члан 38. ''Врбе'' преко Босуте и Горње Трешњевице и излази на 

општински пут бр. 29, у дужини од 9км;
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 2. Пут који полази од општинског пута бр.30 у 

објављивања у "Службеном гласнику општине Аранђеловцу и иде улицом Народних хероја преко Врбице 
Аранђеловац''. – Брезовца, према Горњој Шаторњи у дужини од 8,8 км;

3. Пут који полази од Липовца код ''Поткивача'', 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ кроз Брезовац – Каменар, са везом  на општинскi пут бр. 1, 
Број : 06-265/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године у дужини од 12,4 км;

4. Пут који полази из Даросаве од државног пута 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ IБ бр.23 (код гробља), преко ''Жутог оглавка'',  затим 
Никола Обрадовић,с.р. између Раниловића и Мисаче, кроз Стојник до Марковца, 

са везом  на општински пут бр. 28, у дужини од 15,1 км;
5. Пут који полази из Буковика од државног пута 

IБ бр.23, поред школе, преко Нерезија'', кроз Мисачу до 
''Гајева'', са везом на општински пут бр. 8, у дужини од 9 
км;

6. Пут који  полази из Раниловића од општинског 
пута бр.27, из центра села, затим поред реке Турије преко 
Венчана са везом на општински пут бр. 25 (код бензинске 
пумпе), затим кроз Тулеж ка Рудовцима,  у дужини од 9,3 

На основу чл. 5. и 17. Закона о јавним путевима км;
(„Службени гласник РС“, бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) 7. Пут који полази од ''Жутог  оглавка'' са 
и члана 22. Статута општине Аранђеловац („Службени општинског пута бр. 27, ''Дењака'' са везом на општински 
гласник општине Араннђеловац“ 8/08), пут бр. 25,  ка Рудовцима у дужини од 4,7 км; 
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 8. Пут који полази од центра Орашца од 
23. 05. 2013. године,  донела је општинског пута бр. 28 преко ''Гајева'' до Стојника, са 

везом на општински  пут бр. 4, у дужини од 5,4 км;
9. Пут који полази  из Орашца са ''Баљковице'' од 

 О  Д  Л  У  К  У општинског пута бр. 28  кроз Копљаре (засеок Липар) 
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И према Белосавцима, у дужини од 6,8 км ;

НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА 10. Пут који пролази од општинског пута бр. 14 од 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ''Навипа'' у Бањи, поред основне школе, прелази преко 

општинског пута бр. 30, поред Томковића воденице'', сече 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ државни пут IБ бр.23, па поред железничке станице према 

''Баљковици'', са везом на општински пут бр. 9, у дужини од 
Члан 1. 5,7 км;

11. Пут који полази из Липовца од општинског 
Овом Одлуком одређују се јавни путеви на пута бр. 14, сече општински пут бр. 30 код ''Ризнића кућа'', 

територији општине Аранђеловац (у даљем тексту: јавни затим се спаја са државним путем IБ бр.23, у ''Мариновцу'', 
путеви), поступак доношења средњорочних и годишњих у дужини од 2,8 км ;
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12. Пут који полази из Гараша од државног пута II 9 км (бивши пут Р-215а).
реда бр.  148, кроз ''Величковиће'' до '' Живковаца, са везом Некатегорисани путеви на територији општине 
на општински пут бр. 26, у дужини од 2,5 км; Аранђеловац су путеви који су доступни већем броју 

13. Пут који полази из Орашца са ''Баљковице''од различитих корисника (приступни, атарски и шумски 
општинског пута бр. 28, до Копљара код школе, у дужини путеви, као и путеви на насипима за одбрану од поплаве), 
од 3 км; те путеви који воде до приградских салашких насеља а 

14. Пут који полази из Бање (Весовиће куће) са изграђени су до нивоа туцаника, или до нивоа асфалта.
општинског пута бр. 30, преко Липовца - Брезовца, Улице, као јавни путеви у насељу, које 
''Каменице'' до ''Прокопа'' у Винчи  дужине од 6 км; саобраћајно повезују делове насеља, одређене су према 

15. Пут који полази из Гараша од гробља, са положајним зонама у складу са урбанистичким планом.
државног  пута II реда  бр. 148, прелази ''Малу'' и ''Велику Општинско веће општине Аранђеловац ће донети 
Букуљу'', затим кроз центар Јеловика са изласком на посебан правилник о категоризацији улица, на предлог 
државни  пут II реда  бр. 148, у дужини од 6,8 км; Одељења надлежног за комуналне послове, у року од 3 

16. Пут који полази од ''Буковичка бање'' са месеца од ступања на снагу ове Одлуке.
државног пута IБ бр.23, у селу Бањи, преко ''Забрежја'', Приликом израде правилника из  става 5. овог 
поред мајдана ''Венчац'', споменика на ''Дугајлији'', излази члана Одељење  надлежно за комуналне послове ће се 
на општински пут бр. 29, затим до ''Црвене баре'' преко користити категоризацијом улица из донетих 
Букуље до ''Топа'', са изласком на државни  пут II реда  бр. урбанистичких планова, као и другим начелима која 
148, у дужини од 11 км; регулишу предметну материју.

17. Пут који полази са општинског пута бр. 27 код Управљање општинским путевима и улицама 
''Новог гробља'' у Мисачи (кружни пут) до општинског поверава се Јавном предузећу за планирање и изградњу 
пута бр. 5, у дужини од 4,6 км ; општине Аранђеловац и сматра се делатношћу од општег 

18. Пут који полази од општинског пута бр. 29 у интереса.
Г.Трешњевици поред Ђурића кућа'' кроз ''Корушац, ка  
Руднику, у дужини од 6,2 км;

19. Пут који полази из Вукасоваца од општинског Члан 4.
пута бр. 3, а завршава се у Јеловику на општинском путу 
15, у дужини од 4,8км; Некатегорисани путеви на територији општине 

20. Пут који полази из Гараша од државног  пут II Аранђеловац су путеви који су доступни већем броју 
реда  бр. 148, а завршава се на Вагану на општинском путу различитих корисника (приступни , шумски путеви и сл.), 
бр. 26, у дужини од 3,6км; које надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и 

21. Пут који полази са Букуље од општинског пута који је уписан у катастар непокретности као некатегорисан 
бр.16, а завршава се у Јеловику на општинском путу бр. 15, пут.
у дужини од 6,0км;

22. Пут који полази из Аранђеловца са државног Члан 5.
пута IБ бр.23, а завршава се у Орашцу на општинском путу 
бр.28, у дужини од 3,5км. Улице, као јавни путеви у насељу, које 

23. Пут који полази из Орашца са општинског саобраћајно повезују делове насеља, одређују се према 
пута бр.28 од ''Ружине кафане''  преко Мецинца до Основне положајним зонама у складу са урбанистичким планом.
школе у Стојнику где излази на општински пут бр. 4, у 
дужини од 5,2 км; Члан 6.

24. Пут који полази од ''Жикиног млина'' у Орашцу 
са општинског пута бр.28 и иде према Стублинама у Скупштина општине Аранђеловац прописује 
Стојнику и код Дома културе у Стојнику излази на критеријуме и доноси акт о категоризацији општинских 
општински пут бр. 4, у дужини од 3,7 км; путева и улица, на предлог Јавног предузећа за планирање 

25. Пут који полази од Даросаве са државног пута и изградњу општине Аранђеловац(у даљем тексту:Јавно 
IБ бр.23, иде преко Даросаве, Венчана и Тулежа, у дужини предузеће), у року од 3 месеца од ступања на снагу ове 
од 17 км (бивши пут Р-203а); Одлуке.

26. Пут који полази од Даросаве са државног пута Приликом израде предлога из  члана 5. ове 
IБ бр.23, иде преко Прогореоца ка Вагану и наставља преко Одлуке, Јавно предузеће ће се користити категоризацијом 
Гараша, у дужини од 5,3 км (бивши пут Р-203а); улица из донетих урбанистичких планова, као и другим 

27. Пут који полази из Аранђеловца са државног начелима која регулишу предметну материју.
пута IБ бр.23, улицом В. Карађорђа, преко Буковика, Управљање општинским путевима и улицама 
Мисаче до краја Раниловића, у дужини од 17 км (бивши поверава се Јавном предузећу и сматра се делатношћу од 
пут Р-200а); општег интереса.

28. Пут који полази са државног пута IБ бр.23, 
преко Орашца и Стојника, у дужини од 10,6 км (бивши пут Члан 7.
Р – 202);

29. Пут који полази из Аранђеловца и иде улицом Одржавање и заштита општинских путева и улица 
Танаска Рајића, преко Врбице, Вукосаваца и Г. врши се на основу средњорочног програма и годишњих 
Трешњевице у дужини од 14,9 км (бивши пут Р-215); планова радова, које доноси Скупштина општине 

30. Пут који полази са државног пута IБ бр.23 у Аранђеловац на предлог Општинског већа.
Аранђеловцу и иде улицом Радничком и улицом Краља Јавно предузеће, на основу анализе постојећег 
Александра, преко Рисоваче у Врбици и Бање, у дужини од стања, ценећи потребе, услове и могућности за 
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унапређење стања у овој области, израђује нацрт аката из - накнада за постављање рекламних табли, 
става 1. овог члана. рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно 

Јавно предузеће дужно је да устроји и води обавештавање или оглашавање на путу, односно на другом 
евиденцију о стању општинских путева, некатегорисаних земљишту које користи Јавно предузеће, у складу са 
путева и улица, те објеката на њима. прописима;

- накнада за закуп делова земљишног појаса пута;
Члан 8. - накнада за закуп  другог земљишта које користи 

Јавно предузеће;
На основу годишњих планова радова послови - накнада за постављање водовода, канализације, 

одржавања и заштите општинских путева и улица, послови електрићних, телефонских и телеграфских водова и сл.  на 
зимске службе, послови одржавања саобраћајне путу;
сигнализације, поверавају се одговарајућем предузећу - годишња накнада за коришћење комерцијалних 
регистрованом за ову делатност, а које испуњава услове у објеката којима је омогућен приступ са пута.
погледу кадрова и опреме неопходне за стручно и Висину накнада из става 1. овог члана утврђује 
квалитетно обављање истих, а на основу спроведене јавне Јавно предузеће,уз сагласност Скупштине Општине.
набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 9. Члан 14.

Финансирање послова из члана 8. ове Одлуке Накнаде утврђене овом Одлуком приход су буџет 
врши се из буџета општине Аранђеловац и других О п ш т и н е  А р а н ђ е л о в а ц   и  ко р и с т е  с е  з а  
средстава намењених за финансирање тих послова. изградњу,реконструкцију,одржавање и заштиту 

општинских путева.
Члан 10. Обвезник плаћања накнаде утврђене овом 

Одлуком, дужан је да плати накнаду у року од 8 (осам) дана 
Предузеће, односно организација којој су од дана пријема акта о  утврђивању обавезе плаћања  

поверени послови, сагласно члану 8. ове Одлуке, одговара висине накнаде.
за штету коју корисник пута претрпи, ако је штета настала 
због пропуштања благовременог извршења потребних Члан 15.
радова и непредузимања мера на одржавању пута, односно 
улице. На управљање, изградњу, реконструцију, 

одржавање и заштиту некатегорисаних путева  сходно се 
Члан 11. примењују одговарајуће одредбе Закона о јавним 

путевима, као и одредбе о надзору, прекршајима и 
Уколико је ради реконструкције, поправке, казненим одредбама, с тим да се висина новчаних казни 

раскопавања, одржавања манифестација, или из било ког утврђује у износу 50% новчаних казни прописаних 
другог разлога потребно привремено затворити за Законом о јавним путевима.
саобраћај општински пут, улицу или некатегорисани пут, На некатегорисане путеве примењују се сходно и 
Управа општине Аранђеловац -  Одељење за имовинско – одговарајуће одредбе ове Одлуке, ако није друкчије 
правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено- пропиосано.
комуналне послове одредиће привремену забрану 
саобраћаја на том путу и обавестиће јавност преко Члан 16.
средстава јавног информисања о року затварања тог пута.
Одељење из става 1. овог члана ће пре доношења Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
одговарајућег решења прибавити пројекат саобраћајне Одлука о  некатегорисаним путевима у општој употреби 
сигнализације за привремено регулисање саобраћаја, који („Општински службени гласник“, бр.8/90 ) и Одлука о 
израђује овлашћено предузеће, сходно Закону о јавним одређивању локалних путева(„Oпштински службени 
путевима и Закону о безбедности саобраћаја на гласник, бр.2/85 и 4/92”).
путевима("Сл. гласник РС", бр. 49 /2009).

Члан 17.
Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
Надзор над извршавањем ове Одлуке врши објављивања у "Службеном гласнику општине 

Општински  саобраћајни инспектор, који има права, Аранђеловац".
дужности и овлашћења републичког инспектора за 
државне путеве, утврђене Законом о јавним путевима СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 123/2007). Број : 06-266/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

Члан 13. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

За употребу општинских путева и улица и 
некатегорисаних путева плаћају се накнаде,и то:

- накнада за ванредни превоз;
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На  основу  члана 22. Статута општине  изабрани одборници у скупштину општине Аранђеловац 
Аранђеловац ( ' 'Службени   гласник општине   (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 23/10), у 
Аранђеловац'', бр. 8/08) члану 2., после става 1. додаје се став 2, који гласи:

Скупштина  општинe  Аранђеловац,  на  седници  ''Право на ангажовање техничког секретара има и 
одржаној  23. 05. 2013. године,  донела је Одборничка група ''ПУПС''. 
 

Члан 2.
О  Д  Л  У  К  У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА СА ЧИЈИХ ИЗБОРНИХ Аранђеловац''.
ЛИСТА СУ ИЗАБРАНИ ОДБОРНИЦИ У 

СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-267/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

Члан 1.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

У Одлуци о ангажовању техничких секретара за Никола Обрадовић,с.р.
потребе политичких странака са чијих изборних листа су 
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и 52/11), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи 
основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 80/10) и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник 
општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

У Одлуци о мрежи предшколских установа на територији општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац, бр. 31/11), у члану 6., у табеларном делу додају се редни бројеви 10., 11., и  12.  са садржајем у колонама, који 
гласе :

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-268/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, 
бр.8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној  23. 05. 2013. године, донела је 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КАМЕНОЛОМА У ЛЕЖИШТУ

 «КРЕЧАНА» НА ВЕНЧАЦУ

План детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу (у даљем тексту План детаљне 
регулације) састоји се од:

• Текстуалног дела;
• Графичког дела и 
• Документационе основе.
Текстуални део садржи Полазне основе Плана и Плански део. 
Плански део Плана детаљне регулације се упућује на јавни увид, доноси и објављује по доношењу Плана 

детаљне регулације у складу са чланом 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. 
гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11).

1. УВОДНИ ДЕО

Иницијатор и наручилац израде Плана детаљне регулације каменолаома у лежишту «Кречана» на Венчацу 
(у даљем тексту: Плана) је «OMYA VENČAC» Рудници и индустрија мермера и гранита д.о.о. из Аранђеловца. 

«OMYA VENČAC» је водећи произвођач индустријских минерала на бази калцијум-карбоната са високим 
степеном белине и чистоће. У своја два погона у Тополи и Аранђеловцу, бави се млевењем индустријских минерала које 
добија из сопствених рудника и нуди велики избор производа који се примењују у различитим гранама индустрије, пре 
свега у грађевинарству. 

Изради Плана приступило се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009 
и 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12).

За потребе израде Плана приступило се прикупљању потребних података и услова, као и анализи и оцени 
постојећег стања, које ће бити основ за израду плана детаљне регулације којим је потребно одредити: концепцију и 
пропозиције развоја, заштите и уређења простора, дефинисати грађевинско подручје и површине јавне намене, намену 
земљишта према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, као и дефинисати планиране трасе, 
коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне комуналне инфраструктуре. 

Формирањем планске документације, стиче се један од неопходних услова за добијање Одобрења за 
експлоатацију , чиме би се обезбедиле нове количине резерви за експлоатацију. Предузеће би овако проширило своју 
производњу, односно повећало би сировинску базу за производњу.

2. ПОДЛОГЕ

На основу члана 32. и 40. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09 и 81/09-исправка, 
64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12) графички део плана израђује се на овереном катастарско-топографском, односно 
овереном топографском плану, односно овереном катастарском плану које уступају, у циљу израде, односно измене 
планског документа, надлежни орган, односно организација (у даљем тексту - подлоге).

За израду Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Кречана» на Венчацу инвеститор је прибавио 
катастарско-топографски план израђен од стране ортачке геодетске радње «ГТП» из Аранђеловца и оверен од стране РГЗ - 
Службе за катастар непокретности Аранђеловац.
Такође, за предметни простор коришћене су и расположиве подлоге у ситнијим рамерама, карта 1: 25 000 и ортофото 
снимак.

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Правни основ за израду и доношење Плана детаљне регулације је: 
• Закон о планирању и изградњи - «Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 

121/12;
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената - «Службени гласник РС», број 

31/10,69/10 и 16/11;
• Одлука о изради Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу, („Службени гласник 

општине Аранђеловац“ бр. 35/11).
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Плански основ за израду Плана детаљне регулације је: 
• Просторни план општине Аранђеловац, (''Службени гласник општине Аранђеловац“, број 32/11).

4. ОБУХВАТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

У обухват Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу улазе следеће катастарске 
парцеле:

целе катастарске парцеле број: 3061/1, 3061/2, 3381, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388/1, 3388/2, 3388/3, 3389, 
3390, 3393/1, 3393/2, 3394, 3395, 3399, 3400/1, 3404, 3405, 3407/2, 3595/2, 3595/3, 3611, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 3617, 3618/1, 
3618/2 и 3619; 

као и делови катастарских парцела:  3065/2, 3066/3, 3066/4, 3407/1, 3608/2, 3610, 3611, 3613, 3614/2 и 3660. 
Све наведене парцеле припадају К.О. Бања.

Граница обухвата Плана, по правилу, прати постојеће међе катастарских парцела. У југоисточном делу плана 
одступа од катастарске међе, али прати границу оверених резерви. У северном делу Плана, граница је дефинисана 
регулационом линијом јавног пута - графички прилог бр. 2 – Геодетска подлога са границама, Р 1:1 000.

Површина обухвата Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу је Р=17,09 66 ha.

Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу катастарско топографског плана овереног од стране 
РГЗ-СКН Аранђеловац. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је 
графички прилог. 

5. ГРАНИЦЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА  И ОВЕРЕНИХ БИЛАНСНИХ РЕЗЕРВИ

Доношењем Решења, број 310-02-000177/2003-04 од 25.05.2006. од стране Министарства рударства и енергетике 
РС,  утврђено је проширено експлоатационо поље „Венчац“, општина Аранђеловац.

Експлоатационо поље је одређено координатама:

Процес експлоатације би се вршио у оквиру експлоатационог поља „Венчац“ у делу који је ограничен  границом 
оверених билансних резерви «А», «Б» и «Ц1» категорија (Прилог - Решење број 310-02-00150/2012-14 од 08.10.2012. 
године, издата од стране Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања РС, Сектор за 
рударство и геологију). 

Координате оверених билансних резерви лежишта:

 
X
 

Y
 

1.
 

4 903
 
924

 
7

 
467

 
481

 

2.
 

4 903 815
 

7 467 730
 

3. 4 903 145  7 468  603  

4. 4 903 000  7 469  060  
5. 4 902 500  7 468 350  
6. 4 902 200 7 467 900  
7. 4 903 070 7 467 300  
8.

 
4 903 051

 
7 467 216

 9.
 

4 903 207
 

7 466 966
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X
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7 468 202

 

4 902 859
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7 468 315

 

4 902 908

 3

 

7 468 363

 

4 902 991

 4

 

7 468 446

 

4 903 029
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7 468 445

 

4 902 937
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7 468 572

 

4 903 017
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7 468 570

 

4 902 858

 
8

 

7 468 519

 

4 902 803

 
9

 

7 468 442

 

4 902 835

 

10

 

7 468 357

 

4 902 789

 

11

 

7 468 273

 

4 902 785
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7 468 190

 

4 902 818
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На основу утврђеног капацитета површинског копа, век експлоатације је 19,4 године.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Планом детаљне регулације каменолома у лежишту «Кречана» на Венчацу већи део земљишта у обухвату Плана 
проглашава се грађевинским земљиштем. 

Грађевинско земљиште дефинисано овим Планом припада површинама осталих и јавних намена (графички 
прилог бр. 2 – План намене површина, Р=1 : 1 000).

Биланс планиране намене површина у границама плана приказан је следећом табелом:

Подела на карактеристичне целине није извршена због тога што предметни простор у целини припада зони са 
истим правилима грађења, обзиром на планирану претежну намену земљишта – експлоатација мермера и мермерисаних 
доломита као техничког грађевинског камена.

Приступни пут долази до обухвата плана са источне стране. То је макадамски пут дужине око 2км  који се везује 
на пут Аранђеловац – Топола. Од овог макадамског пута одваја се пут дужине око 200м који долази до самог копа са његове 
северне стране. Овим путем се експлоатисана руда превози до постројења за прераду камена у Липовцу. 

На површинском копу, на к.п.бр. 3394 К.О. Бања, постоји изграђен објекат у ком су смештене просторије за 
смештај радника, помоћног алата и прибора и канцеларија за пословођу. Овај објекат задовољава потребе на копу. Нови 
објекти се неће градити. 

С обзиром на то да се погон за прераду налазе у Липовцу, на копу неће бити постројења, нити других објеката за 
обраду или складиштење камена.

2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1. САОБРАЋАЈ

Саобраћајним решењем  се постојећи макадамски пут преко к.п. бр. 3660 К.О. Бања којим се приступа лежишту 
проширује и дефинише се нов, шири профил саобраћајнице, регулација и нивелација. Ширина регулације је 10,0м, 
ширина коловоза 6,0м, а дужина у оквиру обухвата Плана L=138,2м`.

Површинском копу приступа се краком саобраћајнице истих техничких карактеристика и дужине L=118,7м`, која 
се завршава окретницом и прати  постојећу к.п. бр. 3611 К.О. Бања.  

Новопројектовани саобраћај са свим елементима обележавања приказана је на графичком прилогу бр.3 – План 
саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем, елементима за обележавање и мрежом комуналне 
инфраструктуре, Р=1:1000. 

Координате осовинских и темених тачака саобраћајнице са елементима кривина:

Намена површина
 Површина 

(ha)
 Учешће

 

(%)
 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
 

14,05 73
 

82,22
 

1.1. Површине остале намене-површински коп  12,41 19  72,60  

1.2. Површине остале намене - одлагалиште 
јаловине 1,37 76  8,06  

1.3. Површине јавне намене-саобраћајнице  0,26 78  1,56  
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

 
3,03 93

 
17,78

 
У   К   У   П   Н  О 

 
17,09 66

 
100,00
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Попис парцела за површине јавне намене - саобраћајнице

Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу катастарско топографског плана овереног од стране 
РГЗ-СКН Аранђеловац. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је 
графички прилог.
 

2.2.  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

2.2.1.   Водовод и канализација

У оквиру Плана не постоје изграђени водови јавне водоводне и канализационе инфраструктуре, нити се планира 
изградња (Услови ЈКП „Букуља“ бр. 353/4 и 353/5 од 19.11.2010. год).

Техничка вода се не користи у експлоатацији, па није потребно додатно снабдевање површинског копа овом 
водом, док се снабдевање пијаћом водом обавља довожењем флаширане воде у довољним количинама на површински 
коп. 

За санитарне потребе предузеће ће изнајмити потребан број мобилних тоалета. Фирма која изнајмљује ове 
тоалете ће се обавезати да врши њихово пражњење, пошто се они не прикључују на канализациону и водоводну мрежу.

У технолошком процесу експлоатације нема отпадних вода. Замена уља и точење горива се обавља у погону  у 
Липовцу.

Атмосферске воде са предметног експлоатационог поља отичу површински обзиром на то да је исто на врху брда. 
Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, што је потврђено истражним бушењем приликом чијег извођења није 
констатована појава подземних вода, тако да израда објеката за заштиту копа од подземних и површинских вода није 
потребна.

2.2.2.  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 Постојећи објекат на к.п. бр. 3394 у оквиру површинског копа прикључен је на електроенергетску 
инфраструктуру нисконапонским водом из стубне трафостанице  Бања - Кречана који задовољава тренутне потребе на 
копу. Повећање ангажоване снаге на овој локацији са постојеће мреже није могуће без претходних неопходних 
реконструкција што, с обзиром на то да се не планира изградња нових објеката, неће бити потребно. Обзиром на сезонски 
карактер рада као и да ће се одвијати за време дневног светла, не постоји потреба за додатним обезбеђењем електричне 
енергије. За ангажовану опрему на површинском копу, као погонска енергија користиће се дизел гориво. 

2.2.3.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

На простору у обухвату плана не постоје подземне ТТ инсталација, тако да је Предузеће за телекомуникације 
«Телеком Србија» А.Д. – Служба за планирање и инжењеринг – Извршна јединица Крагујевац, дало сагласност без 
посебних услова за израду овог Плана детаљне регулације. За комуникацију ће се користити мрежа неког од  оператера 
мобилне телефоније.

3.  УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Шумско земљиште се налази у западном делу обухвата Плана детаљне регулације. Укупна површина шумског 
земљишта износи 3,03 93 ha или 17,78% од укупне површине плана. У односу на постојеће стање извршено је смањење 
шумског земљишта планираним површинским копом.

До коначног привођења планираној намени, шумско земљиште користиће се привремено под условима и на 
начин прописан важећим законским прописима.

к.п. број  (К.О. Бања)

 

Опис површине јавне намене

 

део 

3065/2, 3066/3, 3066/4, 3386/1, 

3386/2, 3387, 3388/3, 3608/2, 

3610, 3611, 3613, 3614/2, 3618/1 и 

3660 

јавна саобраћајница
 

(пружа се правцем исток -  запад дуж северне 

границе обухвата Плана са краком у правцу 

север -  југ до површинског копа)  

 

цела
 

3611
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4.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

4.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Условима заштите природе број 03-2841/2 од 13.12.2010.године, надлежни Завод за заштиту природе Србије 
констатовао је, на основу увида у Централни регистар заштићених природних добара, да у обухвату Плана нема 
природних добара за које је покренут или спроведен поступак заштите.

Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или 
минералошко – петрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да 
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица према Закону о заштити животне 
средине. 

4.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац, за потребе израде овог Плана детаљне регулације, донео је 
Решење о условима чувања, одржавања и коришћења културних добара која уживају претходну заштиту и мере њихове 
заштите, на простору који обухвата План детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу број 78/1 од 
29.06.2011. године. 

видом у постојећу документацију Завода, изласком на лице места и након извршених археолошких ископавања 
реализованих 2011. године, финансираних од стране предузећа „Венчац“ а.д, утврђено је да се непосредно уз границе 
Плана налази евидентирани локалитет са археолошким садржајем Дворине – Маџарско гробље датован у средњи век. У 
народу је овај локалитет познат под називом „двори војводе Бакића“, а мештани и данас ово место називају „Бакићеви 
двори“. Археолошким ископавањима утврђено је постојање манастирског комплекса са остацима цркве и помоћних 
грађевина за који се, на основу откривених фресака на простору цркве, претпоставља да потиче  из 15. века.  Откривена 
црква је била богато украшена живописом изузетног квалитета што указује на рад неког од престижних мајстора и висок 
положај ктитора у хијерархији српске средњовековне државе. 

Узимајући у обзир ова сазнања о постојању цркве на археолошком локалитету и још недефинисану величину 
манастирског комплекса, утврђени су услови за извођење мера техничке заштите  и других радова у складу са чланом 109. 
Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94) који гласи : „Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да однах, без одлагања, прекине радове и обавести 
надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен“.

4.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Савремен приступ очувању и заштити животне средине заснива се на концепту усклађеног, односно одрживог 
развоја, што подразумева развој привредних капацитета уз дугорочно коришћење и очување природних ресурса. 

Површински копови мењају физиономију терена, нарушавају успостављену еколошку равнотежу и утичу на 
животну средину. Санирање деградираног терена, као посладица експлоатације сировина, подразумева стварање 
природног амбијента у коме ће флора, фауна и сам изглед терена бити што ближе првобитном стању, а спроводи се кроз 
техничку и биолошку рекултивацију земљишта, што је и законска обавеза. 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу, број 06-
643/2011-01 од 12.12.2011.године, СО Аранђеловац, за потребе израде плана примењиваће се смернице и мере утврђене у  
Стратешкој процени утицаја планине Венчац на животну средину (агенција ECOlogica Urbo, Крагујевац,  2006.година). 
Планска документација која се ради за ово подручје мора бити повезана са смерницама Стратешке процене утицаја у циљу 
заштите простора као јединствене еколошке целине, односно потребно је уградити их као обавезујуће.

Експлоатација мермера и доломита има, осим економске,  и традиционалну вредност за подручје Венчаца. Из тих 
разлога може се констатовати да експлоатација мермера за предметно подручје представља традицију која се обавља у 
временском распону од читавог једног века и по чему је Венчац препознатљив, што представља важан фактор при 
валоризацији простора за даљи одрживи развој.

Ипак, интензивна експлоатација, планирање и отварање нових површинских копова поред економски 
позитивних ефеката, за предметно и шире подручје повлачи и низ негативних последоца, пре свега у виду смањења 
еколошког капацитета, квалитета животне средине, негативних утицаја на квалитет живота становништва у руралним 
насељима на Венчацу и умањење туристичких капацитета ширег подручја. 

Експлоатација минералних сировина – мермера као калцијум-карбонатне сировине и архитектонског и 
техничког грађевинског камена и доломита као техничко-грађевинског камена изазива:

• Деградацију природних ресурса и вредности;
• Промену морфолошких и топографских карактеристика терена;
• Заузимање земљишта и губитак продуктивног шумског и пољопривредног земљишта из примарне производње;
• Промене аутохтоних екосистема;
• Загађивање животне средине емисијом аерополутаната и продукцијом отпадних материја;
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• Повећање интензитета буке;
• Деградрацију предеоно-пејзажних вредности.

Функционалним зонирањем (функционални еко-зонинг) подручје је представљено јединственом еколошком 
целином „Венчац“. Еколошка целина је вреднована према усвојеним критеријумима и издвојене су еколошке зоне. На 
основу предложене валоризације простора у оквирима еколошке целине утврђене су и вредноване еколошке зоне: 
“Венчац 1“ (обухват урбанистичког плана припада овој целини),  “Венчац 2“ и “Цанцар“.

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећања позитивних ефеката на животну средину:

• Утврђивање Стратегије приоритетног развоја подручја Венчаца као интегралног простора општине 
Аранђеловац за коришћење природних геолошких ресурса – мермера као калцијум карбонатне сировине и 
архитектонског и техничко-грађевинског камена и доломита као техничко-грађевинског камена и очување капацитета 
простора.

• Ограничавање капацитета експлоатације и коришћења ресурса до достигнутог граничног просторног 
капацитета – граница остварених и одобрених истражних права.

• Утврђивање експлоатационих зона за појединачне пројекте.
• Утврђивање зона заштите и заштитних појасева за појединачне пројекте, еколошке зоне којима припадају и 

еколошку целину Венчац. 
• Усвајање обавезне процене могућих капацитета природних ресурса за експлоатацију, зона утицаја на квалитет и 

капацитет животне средине.
• Поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења, услова и мера заштите 

животне средине Плановима вишег и нижег хијерархијског нивоа као и смернице Стратешке процене утицаја.
• Поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа у поступку реализације и 

редовног рада постојећих планираних пројеката – експлоатационих копова. 
• Изградња канализационе мреже за постојеће и планиране објекте где се генеришу санитарне отпадне воде, 

повезивање интерних канализационих мрежа и прикључивање на колектор и систем за третман отпадних вода у зонама 
пројеката, зонама становања непосредног и ширег окружења.

•Избор типа и реализација постројења за пречишћавање отпадних вода на планираној локацији.
• Одводњавање саобраћајница, паркинг простора и платоа преко таложника-сепаратора за уља и масти, пре 

упуштања у реципијент у циљу спречавања потенцијалног загађивања земљишта, површинских и подземних вода.
• Обавезан услов је сакупљање, привремено одлагање и организовано и контролисано одвожење комуналног 

отпада из појединачних објеката, зона и локација еколошке целине „Венчац“ на прописан начин, од стране надлежног 
комуналног предузећа.

• Обавезна је валоризација постојеће вегетације за планирани пејзаж и заштитне зоне и појасеве.
• Обавезно је функционално повезивање комплекса постојећег зеленила и шумских комплекса у границама 

стратешке процене утицаја подручја Венчаца, у циљу обезбеђивања приоритетне функције заштите и унапређења 
предеоно-пејзажних вредности.

• Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планиране пројекте, планирана проширења капацитета 
експлоатације, обраде и прераде, као и ажурирање стања Проценом утицаја затеченог стања постојећих пројеката.

• Обавезно је успостављање мониторинга животне средине са мрежом мерних места за: контролу квалитета и 
степена загађености ваздуха и контролу угрожености буком, а све у сагласности са важећом законском регулативом и 
подзаконским актима. 

4.4.  ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

4.4.1.  Заштита од земљотреса

Подручје у границама плана се налази у зони очекивања потреса јачине 9? МКС, што одговара интензитету 
средње разорне моћи.

Обзиром на карактер планиране намене простора, није потребно спровођење посебних мера заштите од 
земљотреса. 

4.4.2.  Заштита од поплава

Лежиште „Кречана“ са својом непосредном околином не обилује водом. На локацији  са које ће се вршити 
експлоатација и у непосредној близини нема површинских токова.  Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, што 
је потврђено истражним бушењем приликом чијег извођења није констатована појава подземних вода. Атмосферске воде 
отичу површински, с обзиром на природну конфигурацију терена. Најближи стални водоток је река Кубршница, лева 
притока Јасенице.

На основу горе наведеног јасно је да посебних услова за заштиту копа од подземних и површинских вода нема.
Заштиту од поплава спровести поштовањем норматива, критеријума и стандарда прописаних Законом о водама 
(«Службени гласник РС», бр. 30/10 и 93/12).
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4.4.3.  Заштита од пожара 

Пожар, као потенцијална опасност, у технологији откривања и експлоатације  мермера и одлагања јаловине, 
постоји као могућност појава егзогених пожара класе А, В, D и Е, мањих размера.

За заштиту од настанка и ширења пожара примењују се нормативи, критеријуми и стандарди прописани Законом 
о заштити од пожара («Службени гласник РС», бр. 111/09).

Такође, нема никаквих посебних захтева са аспекта заштите од пожара, којих се треба придржавати приликом 
израде Плана (Обавештење МУП РС бр. 217-1/10-2118 од 24.11.2010. год.). 

4.5.  ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА

На простору у обухвату Плана детаљне регулације нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама 
одбране земље (Обавештења Министарства одбране РС бр. 3868-2 од 30.11.2010. године).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1.  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
 

1.1. Грађевинске парцеле формирају се пројектом парцелације или препарцелације у складу са Законом о 
планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009 и 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12).

1.2.  На осталом грађевинском земљишту, обзиром на планирану намену површина – експлоатација мермера и 
одлагалиште јаловине, није потребно формирати грађевинску парцелу. 

2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНСКИ КОП И ОДЛАГАЛИШТЕ ЈАЛОВИНЕ

Сви радови на експлоатацији морају се одвијати у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(«Службени гласник РС», број 88/11), Правилником о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта 
минералних сировина («Службени гласник РС», број 96/10), Правилником о техничким нормативима при руковању 
експлозивним средствима и минирању у рударству («Службени лист СФРЈ», број 26/88 и 63/88).

2.2.  Откопавање се може вршити у складу са рударским пројектом, тако да се обезбеди стабилност радних и 
завршних косина, као и носивост подлоге одлагалишта.

2.3. При скидању јаловине, хумусни слој издвојити, депоновати и касније користити при санацији терена. 
Депоновање вршити тако да депонија и терен у целости буду стабилни. 

2.4. Минимална удаљеност тела депоније јаловине од регулационе линије ка саобраћајници је 10.0 м.

2.5. Након завршене експлоатације обавезна је рекултивација терена.
2.6. Могућа је реконструкција, адаптација и санација постојећег објекта на к.п. бр. 3394 К.О. Бања. Интервенције 

се односе на редовно одржавање објеката и задовољење стандарда енергетске ефикасности.

3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

3.1. На графичком прилогу бр. 3 – « План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем, елементима 
за обележавање и мрежом комуналне инфраструктуре »  приказане су координате темених и осовинских тачака са 
елементима кривина, попречни профили, као и висинске коте за планирану јавну саобраћајницу.

4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

4.1. Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у складу са важећим 
стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку инфраструктуру.

4.2. Надземни водови комуналне инфраструктуре се могу постављати и на осталим грађевинским или 
катастарским парцелама (изван појаса регулације), уз претходно регулисање међусобних односа са власником - 
корисником грађевинских или катастарских парцела.

4.3. По изградњи надземних водова комуналне инфраструктуре задржава се постојећи имовински статус на 
земљишту, осим за стубна места.

4.4.  Ради обезбеђења функционисања инфраструктурног система обавезно се утврђује заштитни појас, у коме се 
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не могу градити објекти и вршити радови супротно сврси, због које је заштитни појас успостављен. Ширина заштитног 
појаса се одређује према врсти инфраструктурног система.

4.5. У заштитном појасу се могу постављати, други инфраструктурни системи, уз обавезу поштовања услова 
укрштања и паралелног вођења.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1.  СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ 
    ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Овај План детаљне регулације  представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијске дозволе и 
израду Пројекта (пре)парцелације,  у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 
72/2009 и 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12).

Саставни део Плана је и Стратешка процена утицаја на животну средину, графички део  и остали прилози Плана

2.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације урађен је у пет (5) истоветних примерака у аналогном облику и у четири (4) истоветна 
примерка у дигиталном облику.

Три (3) примерка у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе се у Општинској управи 
општине Аранђеловац по један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику у Предузећу за планирање, пројектовање, 
геодетске услуге и консалтинг «Арплан» д.о.о. Аранђеловац, један (1) примерак у аналогном облику код инвеститора 
израде плана -  у Предузећу «OMYA VENČAC» Рудници и индустрија мермера и гранита д.о.о. из Аранђеловца и један (1) 
примерак дигиталном облику у Служби за катастар непокретности Аранђеловац.

План детаљне регулације ступа на снагу осмог (8.) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине 
Аранђеловац». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-269/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 46. став 1.  Закона о планирању и Члан 2.
изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09,  81/09 – 
испр., 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута Оквирне границе Плана су катастарске парцеле у 
општине Аранђеловац („Службени гласник општине границама Парка. 
Аранђеловац“, бр.8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Члан 3.
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је 

План ће садржати нарочито : намену површина, 
правила уређења, правила грађења, графичке прилоге и 
друге садржаје прописане Законом.

О  Д  Л  У  К  У
Члан 4.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ Рок за израду Плана је 6  месеци од дана ступања 

 ''ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ'' на снагу ове Одлуке.

Члан 1. Члан 5.

На основу ове Одлуке  израдиће се План детаљне Средства за израду Плана обезбедиће Јавно 
регулације Споменика природе '' Парк Буковичке бање'' (у комунално предузеће ' 'Зеленило Аранђеловац' '  
даљем тексту : План). Аранђеловац.



85Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

Члан 6. Члан 6.

За израду Плана неопходна је израда Стратешке За израду Плана неопходна је Стратешка 
процене утицаја на животну средину. прооцена утицаја на животну средину.

Члан 7. Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ' 'Службеном гласнику општине објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Аранђеловац''.

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ  КУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-270/2013-01-2 од 23. 5. 2013. године Број : 06-271/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р. Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 46. став 1.  Закона о планирању и На основу члана 14. Закона о јавним предузећима 
изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09,  81/09 – и обављању делатности од општег интереса (''Службени 
испр., 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута гласник РС'', бр. 25/2000, . . . 108/05) и члана 22 .  Статута 
општине Аранђеловац („Службени гласник општине општине Аранђеловац  (''Службени гласник општине 
Аранђеловац“, бр.8/08), Аранђеловац'', бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је 23. 05. 2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 
ШИРУ ЗОНУ ЗАШТИТЕ ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА'' 

ОРАШАЦ У АРАНЂЕЛОВЦУ

Члан 1.
1. Разрешава  се в.д. директора Народне 

На основу ове Одлуке  израдиће се План детаљне библиотеке ''Свети Сава'' у Аранђеловцу ИВАНОВИЋ 
регулације за Ширу зону заштите знеменитог места ИВАН, због подношења оставке.
Орашац (у даљем тексту : План).

2.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Оквирне границе Плана су катастарске парцеле у Бр. 06-272/2013-01 од 23. 05. 2013. г.

оквиру шире зоне заштите знаменитог места Орашац. 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

               Члан 3. Никола Обрадовић, с.р.

План ће садржати нарочито : намену површина, 
правила уређења, правила грађења, графичке прилоге и 
друге садржаје прописане Законом.

Члан 4.

Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Члан 5.

Средства за израду Плана обезбедиће Фонд ''Први 
српски устанак''.
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На основу члана 14. Закона о јавним предузећима          На основу члана 14.  Закона о локалним изборима 
и обављању делатности од општег интереса (''Службени (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 22. Статута 
гласник РС'', бр. 25/2000, . . . 108/05) и члана 22 .  Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
општине Аранђеловац  (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), 
Аранђеловац'', бр. 8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 23. 05. 2013. године,  донела је
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРКЕ НАРОДНЕ КОМИСИЈЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА'' 
У АРАНЂЕЛОВЦУ I.  Именујe  се члан у Општинској изборној 

комисији :

1. Именује се за в.д. директорка Народне - СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, дипл. правник
библиотеке ''Свети Сава'' у Аранђеловцу БИЉАНА 
РАДАШИНОВИЋ, дипл.филолог, професор јапанског II.  Мандат члану именованом овим Решењем 
језика и књижевности, до избора директора путем траје  до истека мандата, члановима Општинске изборне 
конкурса, а најдуже  на период до годину дана. комисије и њиховим заменицима, који су именовани 

Решењем  бр. 06-312/2010-01 од 13. 7. 2010. године.
2.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, a 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Бр. 06-272-а/2013-01 од 23. 05. 2013. г. Аранђеловац''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Никола Обрадовић, с.р. Број : 06-273-a2013-01 од 23. 05. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 14.  Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 22. Статута 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине На основу члана 29. став 1. Статута општине 
Аранђеловац'', бр. 8/08), Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници бр. 8/08), 
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 23. 05. 2013. године, донела

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  О  Д  Л  У  К  У

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНИЦЕ  ОПШТИНСКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

I.  Разрешава се  чланица Општинске изборне 
комисије : I.  Разрешава се  заменик председника  Комисије 

за награде и признања :
- ЗОРИЦА ЂУРАШКОВИЋ

- мр ВЛАДА ГАЈИЋ, заменик председника
II. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине II.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
Аранђеловац''. објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-273/2013-01 од 23. 05. 2013. године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-274/2013-01 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 29. став 1. Статута општине  замењује бројем ''бр. 06-312/2010-01 од 13. 7. 2010.г''.
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), 2.Исправку објавити у ''Службеном гласнику 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници општине Аранђеловац''.
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је                 
                   СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,

Миленко Јовановић
 О  Д  Л  У  К  У

О ИЗБОРУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
I. За  заменика председника Комисије за награде и Аранђеловац'', бр. 9/08) и Одлуке о овлашћењу 

признања,  бира се : Општинског већа општине Аранђеловац за давање 
сагласности на цене комуналних производа и услуга 

-  БОЈАН РАДОВИЋ, заменик председника (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 11/09), 
Општинско веће oпштине Аранђеловац,  на 

II.  Мандат заменику председника Комисије траје седници одржаној дана 24. 4. 2013.године, донело је 
до истека мандата члановима Комисије изабраних 
решењем бр. 06-311/2010-01 од 13. 7. 2010- године.

О  Д  Л  У  К  У 
III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 
Аранђеловац''. ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-274-a/2013-01 од 23. 05. 2013. године

1. Општинско веће општине Аранђеловац, даје 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, сагласност на измене и допуне Ценовника комуналних 
Никола Обрадовић, с.р. услуга ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, који је утврдио 

Управни одбор ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, Одлуком бр. 
03-1324/3 од 24. 4. 2013.године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : сл.        Бр. 06-200/2013-01-3 од 24. 4. 2013. године
27. 05. 2013. године         
АРАНЂЕЛОВАЦ ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

Бојан Радовић,.с.р.

На основу члана 75. став 5. Пословника 
Скупштине општине Аранђеловац, даје се 

Јавно комунално предузеће
И  С  П  Р  А  В  К  А ''Букуља'' Аранђеловац

Бр. 03-1319/1 од 23. 04.2013.г.
РЕШЕЊА  О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЦЕНОВНИКА БР.06-71/2013-01-2 ОД 01. 03. 
2013.ГОДИНЕ

1. У  Решењу  о именовању председника, 
заменика председника, чланова, заменика члана и После тачке 7.2. додају се тачке 7.3. и 7.4. које 
секретара Општинске изборне комисије (''Службени гласе :
гласник општине Аранђеловац'', бр. 48/13) врши се 
исправка тако што се у тачки II.  број Решења који гласи : 7.3. Корисници – правна лица, мала привреда и 
''бр. 06-114/2010-01 од 5. 2. 2010.г. ''  предузетници имају право на попуст на месечно утрошене 

количине воде и то на следећи начин :
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- од 3.000 м3 – 5.000 м3 =   1,0% за износ од  30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
- од 5.001 м3 – 10.000 м3 =   3,0% позиција 60, дотације посебним категоријама 
- преко 10.000 м3 =   5,0% становништва,  економска класификација 03945-481941-

00-01-840, на име надокнаде штете проузроковане 
7.4. Додатни попуст од 3,0% могу остварити пожаром Мирољубу Коларевић из Брезовца.

правна лица, мала привреда и предузетници уколико  
комулативно испуне услове из тачке 7.1. и тачке 7.3. 2. Ово Решење ће реализовати Одељење за 

финансије и рачуноводство.
Одступање од услова из тачке 7.1., 7.2, 7.3  и 7.4. 

Ценовника одобрава директор предузећа уз претходну          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
сагласност  Управног одбора и Општинског већа.          Бр . 06-180/2013-01-3 од 24. 04.  2013. г.

Наведене измене Ценовника примењиваће се од          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
01. 03. 2013.године.          Бојан Радовић,с.р.

У осталом делу Ценовник остаје непромењен.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Ненад Јагодић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08), 
Општинско веће oпштине Аранђеловац, разматрајући 

На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу захтев Радарског центра ''Букуља'' из Аранђеловца, на 
општине Аранђеловац  (Службени гласник општине седници одржаној 24. 4.  2013.године, донело је 
Аранђеловац бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 24. 04. 2013.године, донело је Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е резерва, економска класификација 03945-499121-00-01-

130 за износ од 500.000,00 динара, а да се за исти износ 
1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска увећа позиција 57, дотација  Хидрометереолошком заводу, 

резерва, економска класификација 03945-499121-00-01- економска класификација 03945-481941-00-01-840, за 
130 за износ од 450.000,00 динара, а да се за исти износ стимулисање рада стрелаца општине Аранђеловац и 
увећа позиција 51, Спортски савез општине Аранђеловац, помоћ у раду Радарског центра ''Букуља''.
економска  класификација 03945-481911-00-01-840, на 
име Шаховског клуба, за реализацију Плана рада Школе 2. Ово Решење ће реализовати Одељење за 
шаха. финансије и рачуноводство.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
финансије и рачуноводство.          Бр. 06-173/2013-01-3 од 24. 4. 2013. године

            
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
         Бр . 06-179/2013-01-3 од 24. 04. 2013. г. Бојан Радовић,с.р.

                            
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о општинском већу 
општине Аранђеловац (,,Службени гласник општине 
Аранђеловац'', број: 9/08).

На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу Општинско веће општине Аранђеловац на 
општине Аранђеловац  (Службени гласник општине седници одржаној 24. 4. 2013. године, донело је
Аранђеловац бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на П Р А В И Л Н И К 
седници одржаној 24. 04. 2013.године, донело је

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Члан 1.

1. Да се позиција бр. 26, стална буџетска резерва, Овим Правилником прописују се услови које морају да 
економска класификација 03945-499111-00-01-130 умањи испуњавају чланови Комисије која врши технички преглед 
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објеката, као и правила у вези њиховог рада и накнаде. динара по члану;
- За пословне објекте од 50 м2 до 100 м2 накнада је 

Члан 2. 4.000,00 динара по члану;
- За пословне објекте од 100 м2 до 500 м2 накнада 

Члан Комисије за вршење техничког прегледа је 5.000,00 динара по члану;
објекта може бити лице које испуњава услове прописане - За пословне објекте преко 500 м2 накнада је 
Законом о планирању и изградњи (,,Службени гласник 8.000,00 динара по члану;
РС'', број: 72/2009, 81/2009 и 24/2011) за одговорног - За бензинске пумпе накнада је плаћа 10.000,00 
пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту динара по члану комисије.
врсту објекта.

За пријем гасних и других инсталација, плаћа се 
Члан 3. накнада за рад комисје као за стамбене и стамбено – 

пословне објекте.
Комисија за технички пријем стамбеног објекта За пријем инфраструктурних објеката, наплаћује 

састоји се од два члана, за стамбено – пословни и пословни се 5,00 динара по 1 метру дужном (објекти 
објекат од три члана док у појединим случајевима број електродистрибуције, водовода, канализације, ПТТ 
чланова комисије може бити и већи. саобраћаја), односно 7,00 динара по 1 метру дужном за 

саобраћајнице.
Члан 4.

Члан 7.
Комисија нема стални састав.
Постоје листе кандидата од којих се формира Трошкове за рад Комисије за технички пријем 

Комисија за технички пријем објеката у зависности од тога објекта сноси инвеститор.
о којој врсти објеката се ради. Копију за уплате за рад Комисије, инвеститор је 

На листи за сваког кандидата је наведено дужан да достави Одељењу приликом подношења захтева 
занимање, број лиценце и број телефона. за технички пријем објекта.

Листа је саставни део Правилника.
Члан 8.

Члан 5.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

Чланови Комисије не могу да буду лица која су објављивања у Службеном гласнику општине 
запослена у предузећу, односно другом правном лицу, које Аранђеловац.
је израдило техничку документацију, или је било извођач  
радова код инвеститора, лица која су учествовала у изради          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
техничке документације и студије утицаја на животну          Број: 06-170/2013-01-3 од 24. 4.2013. године
средину, или у извођењу радова код инвеститора, лица која 
су вршила стручни надзор као и лица која раде на          ПРЕСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
пословима издавања грађевинске дозволе у органу          Бојан Радовић,с.р.
надлежном за издавање грађевинске дозволе.

Члан 6.

Општински орган управе надлежан за техничке 
пријеме формира Комисију за пријем објеката од групе На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
кандидата, с тим што инвеститор сходно члану 4. и  5. овог општине Аранђеловац (''Општински службени гласник 
Правилника може усмено или писмено предложити било општине Аранђеловац'', бр. 9/2008) и Програма 
ког кандидата за кога сматра да му по стручности  за рад коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине 
највише одговара. општине Аранђеловац за 2013. годину (''Службени гласник 

Накнада за рад сваког члана Комисије одређена је општине Аранђеловац'', бр. 47/13)
у зависности о којој врсти објеката се ради као и од Општинско веће општине Аранђеловац на 
квадратуре објеката. седници одржаној дана 24. 04. 2013. године донело је

- За помоћни објекат накнаде је 1.500,00 динара по 
члану;

- За стамбени објекат до 100 м2 накнада је 2.000,00 О  Д  Л  У  К  У
динара по члану; О КОРИШЋЕЊУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА 

- За стамбени објекат од 100 до 200 м2 накнада је ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ 
3.000,00 динара; АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

- За стамбене објекте преко 200 м2 накнада је 
4.000,00 динара:

- За стамбено – пословне објекте до 150 м2 1. Средства фонда за заштиту животне средине у 
накнада је 3.000,00 динара по члану; општини Аранђеловац за 2013. годину  опредељена 

- За стамбено – пословне објекте преко 150 м2 Програмом коришћења средстава фонда за заштиту 
накнада је 4.000,00 динара по члану; животне средине општине Аранђеловац у 2013. години у 

- За пословне објекте до 50 м2  накнада је 3.000,00 износу од 20.000.000,00 динара предвиђена на ставци 
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''Подстицајни, превентивни и санациони програми и 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
пројекти – субвенције јавним нефинансијским се  у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
предузећима и организацијама, преносиће се ЈКП 
''Зеленило'' Аранђеловац за реализацију следећих           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
активности и пројеката.          Број: 06-233/2013-01-3 од 23. 05. 2013. године

- Очување и унапређење зеленила у функцији 
заштите животне средине на територији општине           ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Аранђеловац,           Бојан Радовић,с.р.

- Унапређење послова одржавања и изградње 
нових зелених јавних површина

- Озелењавање и унапређење квалитета зелених 
површина (набавка садног материјала и трошкови садње),

- Планирање и организовање радова на На основу члана 7. Одлуке  о Општинском већу 
одржавању паркова и осталих зелених површина у општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
насељеним местима у општини Аранђеловац, Аранђеловац“ бр. 9/08),

- Реализација програма заштите и развоја Општинско веће општине Аранђеловац, на 
заштићених природних добара -  појединачна стабла у седници одржаној 23. 05. 2013. године, донело је
парку Буковичке бање,

- Реализација програма уништавања амброзије на 
територији општине Аранђеловац (организовање и О Д Л У К У
реализација контролисаних акција чишћења терена О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
запоседнутих амброзијом, механичким или хемијским 
путем).

1. Овoм Одлуком даје се сагласност на закључење 
2. Износи средстава за појединачне пројекте из Уговора о одобравању комерцијалног попуста за 

тачке 1. ове Одлуке  су дефинисани актом ЈКП ''Зеленило коришћење воде са извора „Кубршница“ између 
Аранђеловац'' и чине саставни део ове Одлуке. Привредног друштва ''Књаз Милош'' ад Аранђеловац, као 

3. За реализацију ове Одлуке задужују се Оделење Корисника и Јавног комуналног предузећа „Букуља“, 
за имовинско правне односе, урбанизам и стамбено- којим је предвиђено одобравање комерцијалног попуста 
комуналне послове и Оделење за финансије и Кориснику за коришћење воде са извора „Кубршница“ на 
рачуноводство. цену утврђену Одлуком Општинског већа о утврђивању 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а цене за коришћење воде са извора „Кубршница“, бр. 06-
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 359-5/2008-01 од 27.11.2008. године.
Аранђеловац''. 

2. Овлашћује се директор ЈКП-а Владимир 
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Стефановић, да у име ЈКП-а закључи предметни Уговор.
         Бр . 06-169/2013-01-3 од 24. 04. 2013. г. 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у  „Службеном гласнику општине 
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, Аранђеловац“.
         Бојан Радовић,с.р.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Број: 06-234/2013-01-3 од 23. 05. 2013. године

       
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке  о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац“ бр. 9/08),

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 23. 05. 2013. године, донело је

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ

1.  Општинско веће општине Аранђеловац даје се 
сагласност на закључење  Уговор о донацији  између 
Привредног друштва ''Књаз Милош'' ад Аранђеловац, као 
Донатора и  општине Аранђеловац, у тексту који је 
саставни део ове Одлуке. 

2.   Овлашћује се Бојан Радовић, председник 
Општине, да закључи Уговор из тачке 1. ове Одлуке.
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