Aran|elovac, 27. avgust 2013. Godina VI - broj 51
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и
члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини („Сл. гласник општине Аранђеловац“ број 27/11, председник општине Аранђеловац је дана 21.08.2013.
године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини у Општини Аранђеловац у следећим катастарским општинама:

КО
Копљаре
Копљаре
Копљаре
Копљаре
Копљаре
Бања
Бања
Бања
Босута
Босута
Босута
Босута
Босута
Даросава
Даросава
Даросава
Даросава
Даросава
Буковик
Буковик
Буковик
Буковик
Буковик

Број јавног
надметања
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Површина
(ха , ари , м2 )
5,8815
2,5170
2,0192
2,4986
1,8301
2,4826
2,9982
5,4979
3,8874
2,5592
2,2050
3,9505
5,3060
0,1456
1,3177
0,5080
1,1225
0,5664
0,5053
0,3776
1,1507
1,0240
1,6833

Почетна
цена
(дин /ха )
10283
10283
7910
7910
3955
3955
7910
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955

Депозит
(дин )
10%
6047,95
2588,23
1597,19
1976,39
723,80
981,87
2371,58
2174,42
1537,47
1012,16
872,08
1562,42
2098,52
57,58
521,15
200,91
443,95
224,01
199,85
149,34
455,10
404,99
665,75

Период закупа
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Буковик
Буковик
Врбица
Врбица
Врбица
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Венчани
Венчани
Венчани
Венчани
Венчани
Венчани
Орашац
Орашац
Орашац
Орашац
Орашац
Г.Трешњевица
Тулеж
Тулеж
Тулеж
Тулеж
Јеловик
Јеловик
Јеловик
Брезовац
Брезовац
Гараши
Гараши
Гараши
Прогоревци
Прогоревци
Прогоревци
Прогоревци
Раниловић
Раниловић
Раниловић
Раниловић
Мисача
Укупно

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1,2411
5,6113
1,9473
1,9546
2,9543
1,3019
1,9564
2,2157
0,6331
24,1079
0,8897
0,7872
0,2717
4,1702
0,9148
5,5017
0,5238
1,4002
1,8321
0,8169
0,0311
0,8275
0,3565
0,4758
0,2270
1,3387
0,4427
0,6805
1,9455
2,1888
0,3167
0,8887
0,1126
0,3471
5,9695
0,9338
0,8911
2,1891
0,8751
1,0000
1,1888
0,7014
0,1983
0,6089
137,7984

3955
3955
3955
7910
3955
7910
7910
7910
7910
7910
7910
3955
3955
3955
3955
3955
3955
7910
7910
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955
7910
7910
3955
3955
3955

490,86
2219,27
770,16
1546,09
1168,43
1029,80
1547,51
1752,62
500,78
19069,35
703,75
311,34
107,46
1649,31
361,80
2175,92
207,16
1107,56
1449,19
323,08
12,30
327,28
141,00
188,18
89,78
529,46
175,09
269,14
769,45
865,67
125,25
351,48
44,53
137,28
2360,94
369,32
352,43
865,79
346,10
791,00
940,34
277,40
78,43
240,82

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела
по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради
Општине Аранђеловац , у канцеларији бр 2 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
Контакт особа Дејан Росић, тел. 0648669222.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
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4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:
за КО Врбица, Г.Трешњевица,Брезовац дана 02.09.2013 год од 8.30 часова
за КО Орашац, Копљаре, Стојник дана 03.09.2013 од 8.30 часова
за КО Јеловик , Босута, Гараши дана 04.09.2013 од 8.30 часова
за КО Даросава ,Прогореоци, Венчане, Тулеж дана 05.09.2013 од 8.30 часова
за КО Мисача, Раниловић дана 06.09.2103 од 8.30 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног
земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице
које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у
друге сврхе.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има
активан статус.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима,
односно овереним фотокопијама и то:
- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) за правна лица
- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном
динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Аранђеловац број: 840-589804-93.
4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.
Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од
своје понуде депозит се не враћа.
5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након
отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и
другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта
или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног
земљишта у државној својини у закуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
• доказ о уплати депозита
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) за правна лица
• важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети
сваког радног дана на писарници Општине Аранђеловац. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем
формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Адреса: Општина Аранђеловац, улица и број: Венац Слободе бр10.,
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Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 13.09.2013 .године. Благовременим ће се
сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске/Градске управе Општине Аранђеловац до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Аранђеловац,
улица Венац Слободе број:10 бр у малој сали, и то:
За све К.О. обухваћене огласом дана 17.09.2013 године са почетком у 9.30 часова
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
VII
– Средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати
закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
преко Општинске управе Општине Аранђеловац.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку
наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
• решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа
пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који
ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена
из средстава обезбеђења наплате.
Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе Аранђеловац „Сл. гласник општине
Аранђеловац“, на огласној табли Општинске управе Аранђеловац и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће
се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службени
гласник општине Аранђеловац“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Дана: 21.08.2013.године, Број: 06-459
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бојан Радовић, с. р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац, на седници одржаној 9.8. 2013.године,
донело је
О Д Л У К У
О ПОСТУПКУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ВЛАСНИЦИМА
СТОКЕ ПРИЧИЊЕНЕ ОД ПАСА НЕПОЗНАТОГ
ВЛАСНИКА
1. Овлашћује се
Одељење за привреду и
друштвене делатности (у даљем тексту:Одељење) да води
поступак за утврђивање накнаде штете власницима стоке
причињене од паса непознатог власника.
2. Под стоком, у смислу тачке 1. oве Одлуке,
сматрају се овце и козе.
3. Одељење покреће поступак на основу писаног
захтева власника стоке.
Захтев се подноси најкасније у року 3 дана од дана
причињене штете и обавезно садржи као прилоге записник
полиције и овлашћене ветеринарске станице.
Захтев се подноси на обрасцу који прописује
Одељење. Ако захтев није поднет на прописаном обрасцу
власник се позива да у примереном року захтев поднесе на
прописаном обрасцу.
4. Одељење нарочито утврђује:
- да ли је штету учинио пас непознатог власника и
друге околности под којима је штета учињена
- да ли је власник предузео све потребне мере за
заштиту стоке,
- податке о врсти, броју и друге податке о
уништеној стоци, од значаја за утврђивање вине накнаде
штете,
- да ли су животиње на прописан начин обележене
ушним маркицама према Закону о ветеринарству,
- висину штете, у складу са тржишним
вредностима утврђеним у моменту утврђивања предлога
поравнања са оштећеним власницима.
Наведене податке Одељење утврђује, преко
овлашћеног лица, непосредним увидом, на основу изјаве
власника стоке и података од других органа (ветеринарска
и комунална инспекција и др.) и другим доказним
средствима.
5. Одељење на основу утврђених чињеница и
прикупљених исправа припрема предлог поравнања о
накнади штете, најкасније у року од 15 дана од дана
поднетог захтева и позива власника стоке на закључење
поравнања.
6. Поравнање у име Општине потписује начелник
Одељења, по прибављеном мишљењу Општинског јавног
правобраниоца.
7. Потписивањем записника о поравнању власник
стоке прихвата у целости висину и начин накнаде штете и
одриче се права на подношење тужбе.
8. О закљученим поравнањима и власницима
стоке који су одбили да закључе поравнање Одељење
подноси извештај Општинском већу.
9. Поднети а нерешени захтеви власника стоке
којима је причињена штета од паса непознатог власника
решаваће се сходном применом ове Одлуке.
10. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у “Службеном гласнику општине
Аранђеловац”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-412/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић, с.р.

На основу члана 14. став 3. Закона о јавној својини
(“Службени гласник РС”, бр. 72/11) и члана 43. став 1.
тачка 8. Статута општине Аранђеловац (“Службени
гласник општине Аранђеловац”, бр. 8/08), Општинско веће
општине Аранђеловац, на седници одржаној 9.8.2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о преносу права коришћења на непокретностима
предшколској установи „Дуга“ Аранђеловац
1. Општина Аранђеловац преноси право
коришћења ПУ “Дуга” Аранђеловац за потребе обављања
делатности предшколског образовања и васпитања на
наменски изграђенoм објекту у ул. Пушкинова бб, Вртић
“Бубамара”, изграђен на кп.бр. 642/1 КО Аранђеловац, по
Решењу о одобрењу за изградњу бр. 351-602/07-05 од
10.9.2077.г.
Право коришћења преноси се и на наведеној
катастарској парцели.
2. Ово Решење је основ за упис права коришћења
на непокретностима наведеним у тачци 1. овог Решења на
име ПУ “Дуга” Аранђеловац у катастар непокретности.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Аранђеловац”.
Образложење
ПУ “Дуга” Аранђеловац поднела је захтев да се на
ту установу пренесе право коришћења на наменски
изграђеном објекту за обављање делатности предшколског
васпитања и образовања у ул. Пушкинова бб, Вртић
“Бубамара”, изграђен на кп.бр. 642/1 КО Аранђеловац.
У члану 14. Став 3. Закона о јавној својини
(“Службени гласник РС”, бр. 72/11) прописана је
могућност преноса права коришћења на непокретностима
које су у општинској јавној својини.
У чл. 43. став 1. тачка 8. Статута општине
Аранђеловац (“Службени гласник општине Аранђеловац”,
бр. 8/08), прописана је надлежност Општинског већа за
давање на коришћење непокретности којима располаже
општина Аранђеловац.
Пренос права коришћења је неопходан за
омогућавање нормалног функционисања предшколске
установе “Дуга” Аранђеловац, а реч је о објекту који та
установа и користи. Нужна последица преноса права
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коришћења на објекту је и пренос права коришћења на
катастарској парцели на којој се тај објекат налази.
У смислу изложеног решено је као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-415/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”. број 9/2008),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној дана 9.8.2013. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЛАСТИЦАМА У
ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
Члан 1.

На основу члана 30. Став 6. Закона о
предшколском васпитању и образовању (“Службени
гласник РС”, бр. 18/2010) и члана 2. Правилника о
критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја
деце од броја који се уписује у васпитну групу (“Службени
гласник РС”. Бр. 44/2011) и члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”. број 9/2008),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној дана 9.8.2013. године, донело је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ КОЈИ СЕ МОЖЕ
УПИСАТИ
У ВАСПИТНУ ГРУПУ

У Одлуци о повластицама у јавном превозу
(“Службени гласник општине Аранђеловац”, бр. 38/12пречишћен текст), у члану 1. Одељак II Уз учешће
корисника у цени превоза у тачци а) после треће алинеје
додаје се четврта алинеја, која гласи:
“Корисницима инвалидских породичних пензија
које нису веће од 11.000 динара”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Аранђеловац”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-413/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да у оквиру постојеће мреже
објеката и изграђеним капацитетима у предшколској
установи “Дуга” не могу бити обухваћена сва деца према
исказаним потребама родитеља и да не постоје услови за
проширивање мреже објеката и других простора за рад са
децом.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да се у радној 2013/2014.
години може уписати већи број деце за 20 % у односу на
број деце у групама који је прописан чланом 30. Закона о
предшколском васпитању и образовању.
3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Аранђеловац”, а примењиваће се од почетка радне
2013/2014. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-414/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, бр. 9/08), Општинско веће oпштине
Аранђеловац, на седници одржаној 21. 06. 2013.године,
донело је
O Д Л У К У
1. Престају да важе :
– Одлука Општинског већа општине Аранђеловац
бр. 06-478/2011-01-2 од 19. 09. 2011.године, и
– Одлука о начину коришћења аутобуског
стајалишта код реконструисаног објекта на кп. бр. 5042
(стара железничка станица).
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 30. 06. 2013.године.
3. Одлуку објавити у “Службеном гласнику
општине Аранђеловац”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-343/2013-01-3 од 21.06. 2013. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ ВЕЋА,
др Александар Дамјанић
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 16. 07. 2013. године, донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац, на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ АД “КЊАЗ МИЛОШ”
РАДИ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ СПОРТА

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА

1. Општинско веће општине Аранђеловац даје
сагласност на закључење Уговорa о донацији АД “Књаз
Милош” ради подршке развоју спорта између Привредног
друштва AД “Књаз Милош” 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.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се
у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

1. ОБРАЗУЈЕ се Комисија за утврђивање предлога
назива улица у општини Аранђеловац, у саставу:
- председник: Зорица Петровић, директорка
Музеја у Аранђеловцу
- чланови: Мирјана Лазаревић, директорка
Туристичке организације општине Аранђеловац, Миодраг
Бошковић, одборник, Оливера Перишић, чланица
Општинског Већа и Дарко Павловић, директор Фонда
“Први српски устанак”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-381/2013-01-3 од 16. 07. 2013. године

2. Задатак Комисије је да разматра захтеве и сама
иницира предлоге за давање назива новим улицама,
односно промену назива постојећим улицама у општини
Аранђеловац, у складу са Законом.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

3. Комисија предлоге назива улица доставља
Општинском већу са образложењем.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Аранђеловац”.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 16. 07. 2013. године, донело је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА И САРАДЊИ ПОВОДОМ ИЗГРАДЊЕ
ДЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА ИЗМЕЂУ “КЊАЗ МИЛОШ”
АД АРАНЂЕЛОВАЦ И ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Општинско веће општине Аранђеловац даје се
сагласност на закључење Уговор о донацији и сарадњи
поводом изградње дечјег игралишта између “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.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се
у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-382/2013-01-3 од 16. 07. 2013. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-416/2013-01-3 од 9.8. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев МЗ Стојник за помоћ у организацији
турнира у малом фудбалу у МЗ Стојник, на седници
одржаној 16. 07. 2013. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 51, дотација Спортском савезу општине
Аранђеловац, економска класификација 03945-48191100-01-840, на име помоћи у организацији турнира у малом
фудбалу у МЗ Стојник.
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2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-383/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-384/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев МЗ Стојник за
обележавање
Видовдана, на седници одржаној 16. 07. 2013. године,
донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Спортског савеза општине
Аранђеловац, на седници одржаној 16. 07. 2013. године,
донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 194, МЗ Стојник
репрезентација,
економска класификација 03945-423711-00-01-160, на
име помоћи у обележавању прославе Видовдана у МЗ
Стојник.

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 432.895,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 51, дотација Спортском савезу општине
Аранђеловац, економска класификација 03945-48191100-01-840, на име трошкова организације првенства
Србије у одбојци на песку.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-383/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-391/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев МЗ Копљари за обележавање црквене
славе Свете Анастасије, на седници одржаној 16. 07. 2013.
године, донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (“Службени гласник општине Аранђеловац“
бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Пантелић Мирослава из Даросаве, на
седници одржаној 16. 07. 2013. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 170, МЗ Копљаре
репрезентација,
економска класификација 03945-423711-00-01-160, за
обележавање црквене славе Свете Анастасије у МЗ
Копљари.

1. Да се умањи позиција бр. 27, издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција 60, дотација посебним
категоријама становништва, економска класификација
03945-481911-00-01-840, на име помоћи Пантелић
Мирославу из Даросаве, ЈМБГ 2909953721827.
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2. Средства уплатити на рачун
9001000452466-64 Креди банка.

150-

3. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-389/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

9

499121-00-01-130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција 60, дотација посебним
категоријама становништва, економска класификација
03945-481911-00-01-840, на име помоћи Стојановић
Синише из Даросаве.
2 . С р е д с т в а у п л ат и т и н а р ач у н 2 6 5 0000000997355-04 Рајфазен
банка., Стојановић
Милисаву, ЈМБГ 0109987721849.
3. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-387/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Маринковић
Оливере из
Аранђеловца, на седници одржаној 16. 07. 2013. године,
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција 60, дотација посебним
категоријама становништва, економска класификација
03945-481911-00-01-840, на име помоћи Маринковић
Оливери, ЈМБГ 2503975715182. за лечење малолетне
Маринковић Мине из Аранђеловца.
2 . С р е д с т в а у п л ат и т и н а р ач у н 2 0 5 901100504954105 Комерцијална банка.
3. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-388/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Удружења наствника техничког
образовања Шумадијског округа, на седници одржаној 16.
07. 2013. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, издвајање у текућу
буџетску резерву економска класификација 03945-49912100-01-130 за износ од 76.000,00 динара,а да се за исти
износ увећа позиција 05, репрезентација поклони,
економска класификација 03945-423712-00-01-110 на име
помоћи Удружењу наставника техничког образовања
Шумадијског округа у организацији Републичког
такмичења из техничког и информационог образовања.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-392/2013-01-3 од 16. 07. 2013. г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Стојановић Синише из Даросаве, на
седници одржаној 16. 07. 2013. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945-
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев ФК Трешњевице из
Горње Трешњевице за организацију традиционалног
меморијалног турнира у малом фудбалу, на седници
одржаној 9.8.2013.г. донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев МЗ Гараши за
организовање црквене и сеоске славе Свети пророк Илија,
на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 51, дотације Спортском савезу,
економска класификација 03945-481911-00-01-840, на име
помоћи фудбалском клубу Трешњевица за организацију
традиционалног меморијалног турнира “Трешњевица”.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-422/2013-01-3 од 9.8. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев МЗ Горња Трешњевица
за обележавање годишњице оснивања Првог Шумадијског
одреда, на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 176, Месна заједница Гараши,
репрезентација, економска класификација 03945-42371100-01-160, на име помоћи за организовање црквене и
сеоске славе Свети пророк Илија.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-420/2013-01-3 од 9.8. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев МЗ Бање
за
организовање прославе Дана месне заједнице, на седници
одржаној 9.8.2013.г. донело је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 182, Месна заједница Горња
Трешњевица, репрезентација, економска класификација
03945-423711-00-01-160, на име помоћи за обележавања
годишњице оснивања Првог Шумадијског одреда.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-421/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 155, Месна заједница Бања,
репрезентација, економска класификација 03945-42371100-01-160, на име помоћи за организацију прославе Дана
месне заједнице Бања.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-423/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев МЗ Босута за прославу
манастирске славе манастира Илиње у Босути, на седници
одржаној 9.8.2013.г. донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Алексић Весне,
радника Општинске управе, на седници одржаној
9.8.2013.г. донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 158, Месна заједница Босута,
репрезентација, економска класификација 03945-42371100-01-160, на име помоћи за прославу манастирске славе
Илиње у Босути на празник Светог пророка Илије.

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације посебним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи за лечење Алексић Весни,
раднику Општинске управе, ЈМБГ 1806965726819, на
текући рачун бр. 200-13929122-62 “Поштанска
штедионица”.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-419/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-432/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев ЈКП “Букуља”, на
седници одржаној 9.8.2013.г. донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 2.000.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 82, текуће субвенције ЈКП “Букуља”,
економска класификација 03945-451131-00-01-510, за
реконст рукцију водоводне мреже и изградњу
канализационе мреже у Буковику – Радоњић крај.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-418/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Милинковић Мирјане,
за помоћ у лечењу малолетног детета, на седници
одржаној 9.8.2013.г. донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације посебним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи за лечење малолетног детета
Милинковић Мирјане, из Аранђеловца
ЈМБГ
0410980726812 на текући рачун бр. 200 64093665 90
“Поштанска штедионица”
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-434/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Златковић Силване, на
седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Дамњановић
Слободанке из Венчана, на седници одржаној 9.8.2013. г.
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације посебним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи за лечење Златковић Силвани,
ЈМБГ 0708975726811
на текући рачун бр.
2051001548424033-27 “Комерцијална банка” из Аранђеловца.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-433/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

1. Да се умањи позиција број 26, стална буџетска
резерва, економска класификација 03945-499111-00-01130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације осталим категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи Дамњановић Слобданки из
Вечана за накнаду штете настале услед пожара , ЈМБГ
2409944726813 на текући рачун бр. 155-5500180413066-05
“Чачанска банка”..
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-428/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Бршадинац Маринка,
на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Владете Коларевића, из
Брезовца, на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације посебним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи за лечење Бршадинац Маринку,
ЈМБГ 0301940721814
на текући рачун бр. 2059001010792583-69 “Комерцијална банка” из Аранђеловца.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-435/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 33, дотација Омладинском савету
Аранђеловац, економска класификација 03945-481941-0001-840, на име помоћи за штампање часописа “Змајевац”,
Брезовачког зборника.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-444/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Соње МијаиловићСакра, из Аранђеловца, на седници одржаној 9.8.2013.г.
донело је
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Наташе Вукашиновић,
на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације посебним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи за штампање књиге “Краљ
Лузера”.
2. Средства уплатити Соњи Мијаиловић из
Аранђеловца, ЈМБГ 1502966726821 на текући рачун
бр.160-5100100942294-27, банка Интеза.
3. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-443/2013-01-3 од 9.8.2013.г.

1. Да се умањи позиција број 26, стална буџетска
резерва, економска класификација 03945-499111-00-01130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације осталим категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи Наташи Вукашиновић из
Аранђеловца као помоћ у санирању стамбеног објекта,
ЈМБГ 3101977726818 на текући рачун бр. 22738461
“Поштанска штедионица”.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-429/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Јелене Јовановић, за
помоћ у лечењу малолетног детета, на седници одржаној
9.8.2013.г. донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Бранке Петковић из
Аранђеловца , на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације посебним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи за лечење малолетног детета
Јелене Јовановић , из Аранђеловца ЈМБГ 2708987715138
на текући рачун бр. 265-0000004148968-46 “Рајфазен
банка”.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-436/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације посебним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име Петковић Бранке из Аранђеловца, ЈМБГ
2605969779117, за куповину књига, на текући рачун бр.
200-58641076-68 „Поштанска штедионица“.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-431/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев Александра Радуловића,
из Аранђеловца, на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтева Гавриловић
Мирољуба, на седници одржаној 9.8.2013.г. донело је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

1. Да се умањи позиција број 26, стална буџетска
резерва, економска класификација 03945-499111-00-01130 за износ од 45.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације осталим категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи Александру Радуловићу, из
Аранђеловца за санацију штете проузроковане пожаром,
ЈМБГ 0409987721850
на текући рачун бр. 1600300100022064-41 “Банка Интеѕа”.

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације осталим категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи за Мирољуба Гавриловића из
Аранђеловца, ЈМБГ 2903952721817 на текући рачун бр.
2750 0109 82335721 75 “Сосијете банка”.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-430/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтев
кооринатора за
образовање из Аранђеловца , на седници одржаној
9.8.2013.г. донело је

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-446/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац разматрајући захтева Никић Немање, на
седници одржаној 9.8.2013.г. донело је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 180.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 05, репрезентација и поклони,
економска класификација 03945-423712-00-01-110, на име
куповине поклона за ђаке прваке.

1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 49.880,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације осталим категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи Немањи Никићу, ЈМБГ
2710979721824, ЖИРО РАЧУН БР. 160-5300100366373-93
“Банка Интеса”, за организацију одласка у камп у Атини.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-424/2013-01-3 од 9.8.2013.г.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-426/2013-01-3 од 9.8.2013.г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац, разматрајући захтев Чолић Стојадина, на
седници одржаној 9.8.2013.г. донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција број 60, дотације осталим категоријама
становништва, економска класификација 03945-48199100-01-840, на име помоћи Чолић Стојадина из
Раниловића..
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-445/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац, разматрајући захтев Канцеларије за мањине
општине Аранђеловац, на седници одржаној 9.8.2013.г.
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се са позиције број 60 дотације осталим
категоријама становништва, економска класификација
03945-481991-00-01-840 изврши уплата 13.000,00 динара
на име помоћи за Милосављевић Викторију, ЈМБГ
1005001726825, на жиро рачун бр. 205-9001016691592-13,
дете Ромске националности за куповину књига и школског
прибора.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-425/2013-01-3 од 9.8.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић
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