
Aran|elovac, 4. jun 2014. Godina VII - broj 59

На основу члана 77.  Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013),  члана 32 став 1. тачка 2.) Закона о локалној самоуправи ("Слу-

жбени гласник РС", број 129/2007),  и члана 22 став 1. Тачка 2. Статута Општине Аранђеловац(Службени гласник 

општине Аранђеловац бр.8/08), а на предлог извршног органа општине Аранђеловац Скупштина  општине  Аранђеловац 

на седници одржаној дана    30.05.2014. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствимаи и  укупни  расходи и издаци буџета општи-

не Аранђеловац у 2013 години  у следећим износима:

I    Укупни приходи и  примања                                        1,315.652                                     

                    са пренетим неутрошеним средствима

    II   Укупни  расходи и издаци из прихода,           1,274,039

                    примања и неутрошених средстава

III  Разлика  (I - II)                41,613 

Члан 2.

Приходи и примања буџета општине Аранђеловац према економској класификацији и изворима финансирања 

износе у хиљадама:
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 Члан 19.

Завршни рачун буџета општине Аранђеловац садржи:

1) Биланс стања на дан 31.12.2013. године;

2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2013. до  31.12.2013. године;

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013 до 31.12.2013.  године;

5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између   одобрених средстава и извршења у       

     периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.  године;

6) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве   за перод  од 01.01.2013. до 31.12.2013.

     године;

7) Извештај о примљеним донацијама домаћим и иностраним:

8) Извештај о  извршеним отплатама кредита у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

9) Извештај о планираним и извршеним капиталним издацима буџетски корисника за 2013годину;

10) Извештај о укупно планираним и оствареним приходима и примањима буџета  и  буџетских корисника за

       период 01.01.2013. до 31.12.2013.године;

11) Извештај о укупно планираним и извршеним расходима и издацима буџета и буџетских корисника за период

                     01.01.2013. до 31.12.2013.године;

12) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима   за период 01.01.2013. до 31.12.2013. године;

13) Напомене о рачуноводственим политикама; 
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Члан 20.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Аранђеловац за 2013. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 21.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2013. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету 

општине Аранђеловац за период 01. јануар - 31. децембар 2013. године доставити Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 

2014. године.

Члан 22.

Ову одлуку о завршном рачуну објавити у службеном гласилу општине Аранђеловац.

               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-332/2014-01-2 од  30.05.2014 године

                                                   

 ПРЕДСЕДНИЦA  СКУПШТИНЕ 

Десанка Миланов ,с.р.

На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима пољопривредне политике и политике руралног развоја;
у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник 2)пољопривредна производња јесте процес произв 
општине Аранђеловац'', бр. 10/2013)  и  члана 22. Статута одње биљних и сточарских производа, пчела, односно 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине други облици пољопривредне производње (стакленичка, 
Аранђеловац'',  бр. 8/2008) пластеничка производња, гајење зачинског и лековитог 

Скупштина општине Аранђеловац на седници биља и друго)која се обавља на пољопривредном 
одржаној 30. 5. 2014 године донела је земљишту које се налази на територији општине 

Аранђеловац;
3) пољопривредно газдинство јесте производна 

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ јединица на којој пољопривредник обавља пољопри-
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ вредну производњу;

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ 4) породично пољопривредно газдинство јесте 
ОПШТИНЕ  АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ пољопривредно газдинство на којем физичко лице-

пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства 
Члан 1. обавља пољопривредну производњу;

5) носилац породичног пољопривредног 
Овим програмом уређују се врсте  мера подршке у газдинства јесте физичко лице-пољопривредник који 

пољопривреди и руралном развоју , услови за остваривање обавља пољопривредну производњу,и које је уписано у 
права на мере подршке и коришћење мера подршке . Регистар пољопривредних газдинстава,као носилац 

Програм је израђен на основу стратегије руралног породичног пољопривредног газдинства;
развоја општине Аранђеловац,и представља наставак 6)  члан породичног пољопривредног газдинства 
спровођења стратегије руралног развоја започет 2010 јесте пунолетан члан истог газдинствакоји је уписан у 
године. Регистар пољопривредних газдинстава као члан 

Средства за реализацију програма мера подршке породичног пољопривредног газдинства;
за спровођење пољопривредне политике и политике 7) пољопривредник је носилац или члан 
руралног развоја за подручје територије општине породичног пољопривредног газдинства који се 
Аранђеловац су обезбеђена Одлуком о буџету општине искључиво бави пољопривредном производњом;
аранђеловац за 2014 годину. 8)пољопривредно земљиште  јесу њиве, вртови, 

воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, као и друго 
Члан 2. земљиште које по својим природним и економским 

условима може рационално да се користи за 
Значење израза пољопривредну производњу;

9)  обрадиво пољопривредно земљиште јесу њиве, 
1) мере подршке јесу средства обезбеђена у буџету вртови, воћњаци, виногради и ливаде;  

општине Аранђеловац који се додељују пољопривредним 10) јединица мере јесте прописана јединица за 
газдинствима у функцији остваривања циљева остваривање права на подстицаје (број хектара, грла и сл.);
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11) органска производња јесте производња газдинстава;
пољопривредних и других производа која се заснива на 3. Јачање сировинске базе и могућност развоја 
примени метода органске производње у свим фазама прерађивачких капацитета;
производње,а која искључује употребу генетички 4. Едукација пољопривредних произвођача , 
модификованих организама и производа који се састоје развој маркетинга пољопривредних производау циљу веће 
или су добијени од  генетички модификованих организама економске исплативости пољопривредне пеоизводње .;
и кја је у складу са законом којим се уређује органска 
производња и прописима донетим за његово спровођење; Члан 8.

Члан 3. Програмом се утврђује намена коришћења мера 
подршке у износу од 17.000.000,00 динара из средстава 

Врсте мера подршке Општине Аранђеловац,позиција 896,за мере подршке у 
1. Ратарска производња пољопривреди и руралном развоју у 2014 години,и то:
2. Сточарска производња 8.1.   Мере подршке за сточарску производњу
3. Воћарска производња 8.1.1. Очување квалитетног приплодног матери-
4. Пчеларска производња јала ради унапређења генетског потенцијала у говедарству 
5. Набавканове пољопривредне механизације и овчарствудо 30% од вредности инвестиције,или  
6.Адаптација и изградња нових објеката  у вештачко осемењавање говеда и оваца.

сточарству 8.2.  Мере подршке за воћарску производњу
7. Субвенционисање 70 % камате на краткорочне  8.2.1. Набавка садног материјала  до 30% од 

и дугорочне кредите вредности инвестиције                                                 
8.Подршка процесу сертификовања органске 8.3.  Мере подршке за суфинансирање 70% камате 

биљне производње за краткорочне и дугорочне пољопривредне кредите.
9.Подршка у изградњи и уређењу система за 8.3.1. Мере подршке за  суфинансирање 70% 

наводњавање камате за дугорочне пољопривредне кредите,кредите 
10.Едукација, посета сајмовима и подршка вредности до 1.700.000,00 дин.

удруживању пољопривредних произвођача. 8.3.2. Мере подршке за суфинансирање 70% 
камате за краткорочне кредите узете за ратарску  и 

Члан 4. повртарску производњу(подизање пластеника и 
производња на отвореном пољу)  висине кредита до 

Право на мере подршке по програму мера 250.000,00 рсд по пољопривредном газдинству.
подршке за спровођење пољопривредне политике и 8.4. Мере подршке  за набавку нове пољопри-
политике руралног развоја за подручје територије вредне механизације и опреме за пољопривредну 
општине Аранђеловац за 2014. годину имају производњу   до  30% од вредности инвестиције.
пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар 8.5.Мере подршке за развој и унапређење 
пољопривредних газдинстава . квалитета у пчеларству 400.000,00 дин. (пчеларско 

удружење)
                                            Члан 5. 8.6. Мере подршке за адаптацију постојећих и 

изградњу нових објеката за држање и узгајање животиња 
Поступак за остваривање права на мере подршке до 20% од вредности  инвестиције.

по програму С.О.Аранђеловац остварује се на основу 8.7. Мере подршке у процесу сертификовања 
конкурса , који ће бити расписан у току 2014. године . органске биљне производње, едукацији пољопривредних 
 произвођача, посети сајмовима, удруживању пољопри-

Члан 6. вредних призвођача, уређењу  и опремању сеоских 
сточних пијаца и раду комисије за расподелу мера подршке 

Обавезе корисника мера подршке у пољопривреди у износу од  2.000.000,00 рсд. 
8.8.  Мере подршке за изградњу и уређење 

Корисник мера подршке дужан је да наменски система за наводњавање до 20% од вредности инвестиције.
користи средства мера подршке . 8.9.  Обавезе пренешене из 2012 године (на 

Корисник мера подршке дужан је да врати износ основу одобрених захтева по конкурсу за 2012 годину) у 
средстава које је примио на основу нетачно приказаних износу од 5.500.000,00 рсд. 
података , или који је ненаменски користио . УКУПНА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕЊА ПО 

ПРОГРАМУ ЗА 2014 годину износе  17.000.000,00 
Члан 7 . динара.

 
Циљеви  програма Члан 9.

Подршка инвестицијама у пољопривреди за Непотпуне и неблаговремене пријаве поднете од 
унапређење конкурентности и достизање стандарда стране подносиоца захтева неће се разматрати.
квалитета :

1. Инвестиције у пољопривредној производњи Члан 10.
(очување и унапређење постојећих пољопривредних 
ресурса у општини Аранђеловац) ; Стручне и административне послове на 

2. Успостављање и јачање пољопривредних реализацији програма обавља одељење за привреду и 
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друштвене делатности у сарадњи са чланом општинског На основу члана 22. Статута општине 
већа за пољопривреду и помоћником председника Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
општине за пољопривреду. бр. 8/08),

Критеријуми доделе средстава за мере подршке, Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
рокови и поступак доделе бићедефинисани конкурсном одржаној 30. 5. 2014.године, донела је
документацијом коју усваја Општинско веће на основу 
усвојеног програма,уз услов да подносилац захтева нема 
неизмирених обавеза према буџету општине Аранђеловац. О  Д  Л  У  К  У
Испуњеност услова за доделу мера подршке доноси О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
комисија  формирана од стране Општинског већа. ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

Средства се одобравају до износа утврђених ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ  
чланом 8. у укупном износу и планираној намени  , а према АРАНЂЕЛОВАЦ 
редоследу пријема захтева . 

Члан 11. 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

Исплата одобрених мера подршке  у 2014.години пољопривредног земљишта општине Аранђеловац за 
биће извршена по завршетку  конкурса и обради свих 2014.годину, у тексту који је у прилогу ове  Одлуке.
поднетих захтева .

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
Члан 12. објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од 

објављивања  у „Службеном  гласнику општине СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Аранђеловац „.                Број: 06-334/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Број : 06-333/2014-01-2 од 30. 5. 2014 године Десанка Миланов,с.р.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
               Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 55. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10) и члана 22. Статута општине 

Аранђеловац  (,,Службени гласник oпштине Аранђеловац,, бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА

 ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2014. ГОДИНИ

Оперативни план  за одбрану од поплава за воде II реда на  територији општине Аранђеловац у 2014. години 

садржи податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, 

имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини јавно 

водопривредно предузеће, а на водама II реда јединица локалне самоуправе, у складу са општим планом за одбрану од 

поплава и оперативним планом за одбрану од поплава. 

Оперативни план који се усваја овом Одлуком конципиран је у 8 поглавља:

- Поглавље број I садржи уводни део,

- Поглавље број II садржи називе сектора и деоница водотокова,

- Поглавље број III садржи називе предузећа, организација и одговорних лица која врше проглашење и укидање 

одбране од поплава,

- Поглављем број IV утврђује се начин деловања у случају поплава на одређеној деоници водотока,

- Поглављем број V предвиђена су материјална средства за примену спровођења оперативног плана.

- Поглавље број VI односи се на превентивне активности неопходне за успешно спровођење oдбране од поплава и

- Поглавље број VII садржи списак руководилаца одбране од поплава.
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I. УВОД 

1. Генералне карактеристике подручја    

Територија општине Аранђеловац покрива 19 насељених места у којима према последњим подацима живи око 

46.079 становника. Површина коју покрива територија општине износи око 377.24 км2, а пољопривредна производња се 

одвија на 23.400 ха пољопривредног земљишта.

На основу хипсометријских података рељефа на низију до 200м. висине долази 25%, на висински појас од 200 до 

500м 60%), затим на брдско-планиснки рељеф од 500 до1000м  15%. Низија се протеже дуж река Кубршнице, Пештана, 

Турије, а брдско планински рељеф представљен је падинама Букуље, Венчаца, Вагана ,Пресеке и Рудника.

Типови земљишта на подручју општине Аранђеловац условљени су рељефом, геолошким саставом подлоге и 

климатским приликама. У долинама река заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу  преовлађује смоница, а на 

вишем побрђу у западном делу општине гајњача.

             Подручје општине Аранђеловац обилује свим рељефним облицима карактеристичним за планинска подручја али  

и оним карактеристичним за брдовита и равничарска подручја. Коте терена се крећу од 165 м  до 696 м н.м. Наиме сви 

значајни токови који протичу кроз територију општине на падинама Рудника, Букуље, Венчаца, и Космаја и сливају се ка 

Кубршници, Јасеници, Турији, Пештану и Качеру, које су значајне реке Шумадијског региона. Град Аранђеловац се 

Налази на вододелници колубарског и великоморавског слива.

Просечна температура ваздуха на подручју општине Аранђеловац се креће у распону од 11,2 степена С до 9,2 

степена С у вишим планинским деловима слива. Просечне падавине крећу се од 650-850 мм/год.Израчунате максималне 

дневне кише повратног периода од 100 година крећу се у границама од 80-120 мм.

Положај територије Општине Аранђеловац по питању угрожености бујичним токовима, који су ван система 

редовне одбране, је условљен положајем општине на вододелници сливова Саве и Велике Мораве и инфраструктурним 

развојем који је пратио развој саобраћајница и друге погодности. Наиме, саобраћајнице су грађене јединим могућим 

правцима , односно речним долинама уз које су настајала насеља на за то погодним местима.Аранђеловац се током 

времена развио у велики урбани центар.

С обзиром на предмет овог Оперативног Плана, фокус анализе је усмерен према бујичним токовима који 

угрожавају насеља и друге инфраструктурне објекте. У табели су приказане површине сливова за карактеристичне 

профиле на значајним притокама где је могуће очекивати појаву бујичних поплава. Обрађени су подаци и за оне значајне 

бујичне притоке које се већим или мањим делом слива налазе ван територије општине Аранђеловац. Поред наведених 

бујичних токова Оперативни план обрађује и друге вотокове који могу створити поплавне таласе а који су обрађени у 

другом поглављу.

Рељефне карактеристике бујичних водотокова у Општини Аранђеловац
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II. НАЗИВИ СЕКТОРА И ДЕОНИЦА ВОДОТОКОВА (СА ПРОЦЕНОМ УГРОЖЕНОСТИ)

2. Процена могуће угрожености од поплава  

Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на подручју Општине, ретко се дешава да 

захвате велика подручја. Бујична поплава великих размера догодила се 2009 и 2010. године, када су настале велике штете 

на саобраћајницама, занатским и стамбеним објектима и у пољопривреди. Највећа разарања су се догодила дуж тока 

Пештана, Кубршнице, Босуте, Каменице и Букуље где је уништено или оштећено више мостова. Штете у пољопривреди 

су биле обимне, јер се поплава догодила у време жетве пшенице.

Подручје општине Аранђеловац обилује свим рељефним облицима карактеристичним за брдовита и равничарска 

подручја. Коте терена крећу се од око 165 до 696 метара надморске висине. Сви значајни токови који протичу кроз 

територију општине настају на падинама Букуље и Венчаца, Космаја и сливају се ка Кубршници и Пештану, Турији, и 

Качеру које су најзначајније реке наше Општине. 

Према подацима из Елабората за план одбране од поплава на водотоковима ван система одбране од поплава на 

територији општине Аранђеловац који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда када се 

посматра укупна површина општине Аранђеловац може се рећи да трајање киша између 18 минута и 7 сати и њихови 

интензитети од између 70 и 100 mm/час могу да изазову нежељене последице на мањим токовима, а за веће токове 

приказане у наведеном елаборату (Елаборат се налази у Општинској управи општине Аранђеловац) меродавна трајања 

кише се крећу од 42 минута до 7 часова, односно интензитети киша између 70 и 90 mm/час.

Нежељене последице наведених интензитета киша су плављења на територији општине, а због недовољне 

пропусне моћи уливних објеката, неодговарајућег капацитета регулационих објеката, неизграђене каналске мреже, 

неуређених речних корита и других узрока који могу да умање пропусну моћ корита бујичних водотокова. 

Табела: Прорачун великих вода за бујичне водотокове Општине Аранђеловац
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На територији општине Аранђеловац следећи водотоци могу угоризити подручје као последица поплавних 

таласа, те ће исти бити фокус Оперативног плана: 

Водотокови I реда:

- Кубршница

- Пештан 

- Турија

- Букуља

- Придворица

- Дубоки поток

Водотокови II реда

- Поток Балабанац

- Врбичка река

- Поток Јешовац

- Катанићи (Бања)

- Сушица (Бања ) 

- Миленића поток

- Поток Јелинац

- Јунац

- Пресека

- Каменац

- Расаднички 

- Орашачки
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- Суморина (Копљари)

- Каменица

- Грабовац (Стојник)

- Јеловик

- Босута

- Бобовик (Вукосавци-Босута)

- Врлаја (Вукосавци)

- Вукасовачка река

- Мисача

- Мала река (Г.Трешњевица)

- Велика река (Г.Трешњевица)

Поред наведених водотокова угроженост стварају и мањи потоци који уследу бујица могу створити поплавне 

таласе и направити штету, нарочито у сеоском подручју. Такође и у градском подручју, потоци који су делом зацевљени 

или који се појављују при отицању атмосверске воде своју проточност заснивају на проточности сливника те се 

угроженост и нефункционалност истих може значајно одразити на поплавни талас и угроженост објеката у градском 

подручју. 

Процењује се да је угроженост од поплава територије и насеља у општини Аранђеловац следећа:

Од реке Кубршница угрожене су следеће површине:

• На подручју МЗ Бања од поплава може бити угрожено око 150 ха пољопривредног земљишта, мањи број 

домаћинстава око реке, а такође и путна и водопривредна инфраструктура.

• На подручју МЗ Врбица у долини реке Кубршнице може бити угрожено око 70 ха обрадивог земљишта и 20 

домаћинстава.

• На подручју града такође је угрожен већи број стамбених , привредних и инфраструктурних објеката на 

подручју од доње зелене пијаце до циглане.

Од реке Пештан угрожене су следеће површине:

• На подручју МЗ Буковик од фабрике Шамот па низводно до Даросаве поплавама може бити угрожено око 50 ха 

пољопривредног земљишта и 25 домаћинстава као и предузеће Пештан и путна инфраструктура.

• На подручју МЗ Даросава од поплава може бити угрожено око 25 ха пољопривредног земљишта и то од Буковика 

до Пречистача воде на путу даросава Венчане Мањи број стамбених објеката у самом центру МЗ Даросава..

Од реке Каменице угрожене су следеће површине:

• На подручју села Брезовац у долини реке Каменице може бити угрожено 20 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура

Од реке Придворице угрожене су следеће површине:

• На подручју села Венчани  у долини реке Каменице може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и тридесетак домаћинстава у центру МЗ Венчани.

Од реке Букуља  угрожене су следеће површине:

• На подручју села Гараши  у долини реке Букуље може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура

• На подручју села Јеловик у долини реке Букуље може бити угрожено 25 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура такође и мањи број домаћинстава.

• На подручју села Босута у долини реке Букуље може бити угрожено 75 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура као и црпна станица на ушћу Букуље у Качер такође и мањи број домаћинстава.

Од реке Турија  угрожене су следеће површине:

• На подручју села Венчани  у долини реке Турије може бити угрожено 95 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и двадесетак домаћинстава

• На подручју села Тулеж у долини реке Турије може бити угрожено 145 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и двадесетак домаћинстава

• На подручју МЗ Раниловић у долини реке Турије може бити угрожено 45 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура.

Од реке Грабовац  угрожене су следеће површине:

• На подручју села Стојник  у долини реке Грабовац може бити угрожено 10 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура 

Од реке Босута (Качер)  угрожене су следеће површине:

• На подручју села Босута у долини реке Босуте може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна 
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инфраструктура такође и 20 домаћинстава у центу МЗ као и Школа.

Од потока Балабанац и његових притока  угрожене су следеће површине 

• На подручју Аранђеловца  у долини потока Балабанац може бити угрожено 5 ха обрадивог земљишта као и 

путна инфраструктура и шездесет  домаћинстава као и зграда млина у Аранђеловцу и силоси.

Од потока Јелинац угрожене су следеће површине  

• На подручју Аранђеловца  у долини потока Јелинац може бити угрожено путна инфраструктура, два моста и 10  

домаћинстава као угоститељски објекти и предузетничке радње .

Од потока Јешовац угрожене су следеће површине 

• На подручју Аранђеловца  у долини потока Јешовац може бити угрожена путна инфраструктура, као и бувља 

пијаца.

Од потока Врбичка Река угрожене су следеће површине 

• На подручју села Врбице у долини потока Врбичка Река  може бити угрожено 10 ха обрадивог земљишта као и 

путна инфраструктура и тридесет  домаћинстава.

Од реке Сушице угрожене су следеће површине

• На подручју села Бања  у долини Сушице може бити угрожено око 15  ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и неколико домаћинстава.

Од изливања мањих речица и потока угрожене су следеће површине:

• На подручју МЗ Орашац од реке Мисача и мањих потока може бити угрожено око 120 ха обрадивог земљишта.

• На подручју МЗ Горња Трешњевица од мањих бујичних потока  може бити угрожено око 20 ха пољопривредног 

земљишта. 

• На подручју МЗ Вукосавци од Вукосавачке реке, потока Бобовик и других мањих бујичних потока може бити 

угрожено око 40 ха пољопривредног земљишта као и већи број мостова и путева уз водотокове.

• На подручју МЗ Мисача од мањих потока бујичних потока може бити угрожено око 10 ха пољопривредног 

земљишта.

• На подручју МЗ Копљари од мањих потока бујичних потока може бити угрожено до 10 ха пољопривредног 

земљишта.

1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ПО ДЕОНИЦАМА
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За водотокове који нису наведени у претходном одељку везаном за критеријуме проглашења поплава и 

надлежност над поменутим а на којима се укаже могућност појаве поплавног таласа Председник савета месне заједнице 

на којем се налази претметни водоток добија надженост над руковоњем том деоницом, активира ресурсе и праћење стања 

на водотоку а према критеријумима за проглашење редовне одбране од поплава у случају најава поплаве, поплавне кише, 

јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном делу слива и проглашење ванредне одбране од поплава у случају 

најаве и појаве поплавне кише дужег времена тајања уз даљи пораст водостаја. 

III. НАЗИВИ ПРЕДУЗЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПРОГЛАШЕЊЕ И

        УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Успостављање плана

1. Утврђивање потенцијала

У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ 

„Велика Морава“ Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, ЈКП "Букуља" Аранђеловац, Ватрогасно-

спасилачка јединица МУП-а Аранђеловац, Општинска управа општине Аранђеловац, приватни предузетници и угрожене 

месне заједнице.

2. Расподела одговорности

Одбраном од поплава у Републици руководи главни руководилац одбране од поплава на основу и у оквиру 

овлашћења утврђених законом.

Непосредну одбрану од поплава на територији општине Аранђеловац организује Штаб за одбрану од поплава 

кога сачињавају: руководилац и помоћници (председници савета месних заједница) за угрожена насељена места.

Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности, а према следећим фазама: припрема за 

одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.

Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом наредбом руководилац 

одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца, а у складу са условима и критеријумима 

утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава. 

Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да, на предлог помоћника и секторских руководилаца, 

укине поједину фазу одбране од поплава пре него што се достигну критеријуми утврђени оперативним планом одбране од 

поплава, ако закључи да стање заштитних објеката и хидрометеоролошке прилике то дозвољавају. Наредбу о проглашењу 

и престанку одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на водном подручју, доставља општинском 

руководиоцу одбране од поплава, који о томе обавештава председника општине.

Скупштина општине именује општински штаб за одбрану од поплава. Штабом одбране од поплава на 

територији општине руководи општински руководилац за одбрану од поплава, који има своје помоћнике за свако 

насељено место (председнике савета месних заједница) који су уједно и деонички руководиоци деонице вотока на 

припадајућој месној заједници. Председници савета месних заједница именују једног или више заменика (осматрача). 

Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:

a) Сарађује са  помоћником руководиоца одбране од поплава" ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ „Велика 

Морава", Ћуприја, на телефон помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје Морава, Зорана 

Танасковић, број 064/840-41-13 и секторског руководиоца одбране од поплава А.Д. Водопривреда“ 

Смедеревска Паланка, Зорана Станковић, на тел. број 064/829-44-01.

b) Координира рад помоћника у насељеним местима,

c) Прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб за ванредне ситуације,
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d) Предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена одбране од поплава, 

укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, 

механизације и других средстава.

Помоћници општинског руководиоца одбране од поплава (деонички руководиоци), врше нарочито следеће 

послове:

a) Спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о стању на терену,

b) Воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система заштите и 

спасавања од поплава,

c) Подносе извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава, а по потреби и у току одбране,

d) Воде дневник одбране од поплава.

Заменици помоћника општинског руководиоца одбране од поплава (осматрачи) врше нарочито следеће 

послове:

a) Врше редовно осматрање критичних тачка водотокова и обавештавају помоћника руководиоца (Председника 

МЗ)

b) Предлажу спровођење радова и мера на свом терену,

c) Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом рејону по налогу помоћника,

d) Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, 

механизацији и др.

Помоћници руководиоца одбране од поплава именују заменике (осматраче) на тај начин што врше избор 

савесних лица са пребивалиштем надомак критичног места на предметном водотоку што ће омогућити редовно праћење 

стања. Помоћник може имати једног или више заменика у зависности од броја водотокова и деоница у надлежности 

Помоћника који покрива све критичне водотокове на територији МЗ под његовом надлежношћу. Заменици могу, али не 

морају, бити шефови месне канцеларије припадајуће МЗ. Помоћници руководиоца одбране од поплаве су дужни да у року 

од 15 дана од усвајања Оперативног плана именују заменике у складу са бројем критичних деоница и да исти доставе 

руководиоцу одбране од поплава и локалном центру за пријем упозорења. 

Лице задужено за информисање јавности Милосав Милојевић са телефоном 064/8669-371 под надзором 

општинског руководиоца одбране од поплава, обавља следеће послове: 

a) Прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радне 

јединице "Велика Морава", Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка и хидрометеоролошке службе 

и упознаје се са њима,

b) Даје обавештења средствима јавног информисања,

c) Одржава везу са центрима за обавештавање и средствима за информисање.

Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно или нестручно 

обавља поверене послове одбране од поплава или на други начин штетно утиче на спровођење одбране и сменити га са 

дужности на спровођењу мера заштите од поплава. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на 

њихово место одмах постави друга лица.

Све време трајања активности на одбрани од поплава, Главни руководилац одбране је у контакту са командантом 

Штаба за ванредне ситуације (председником општине) и Општинским већем. По завршеним активностима дужан је да 

Општинском штабу за ванредне ситуације, Општинском већу односно Скупштини општине, у року од 15 дана, достави 

извештај о последицама, насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава.

Активности и расположиви капацитети у људству и техници у ванредним околностима ЈКП "Букуља", 

Аранђеловац и других субјеката

ЈКП "Букуља" Аранђеловац ангажовала би све расположиво људство и механизацију у одбрани од поплава, као и 

санирању последица од штета, које би поплава нанела. Такође, снабдевало би грађане водом из цистерни до 

нормализације водоснабдевања.
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Контакт особа, директор ЈКП "Букуља",Аранђеловац, Контакт телефон:034/724079 или 064/8586000

Поред средстава ЈКП Букуља значајна су и у одбрани од поплава неизоставна средства Ватрогасно спасилачке 

јединице Аранђеловац и то 3 моторне пумпе за воду, 2 електричне пумпе за воду и претећа механизација (возила, алати и 

сл.)

Поред наведених материјално техничких средстава, у поступку отклањања последица од поплава биће 

ангажована и одговарајућа средстава у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја општине 

Аранђеловац у складу са важећим прописима из ове области.

Сви субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне активности везане за спровођење 

одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима.

IV. НАЧИНИ ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА

1. Упозоравање

1.1. Уочавање поплаве и прогноза

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија дежурне службе  Општинске управе Општине 

Аранђеловац, са бројем телефона 064/8669104. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се 

успоставља преко радио станице из система општинских веза.

Представници савета МЗ задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о порасту 

водостаја на водотоковима на својим теренима као и општем стању водотокова, угрожености подручја и постојање 

околности који могу створити изливање водотока (закрчење корита и сл.)

Уколико се претња од поплаве или поплава деси ван радног времена обавештава се руководилац одбране од 

поплава на телефон број 064/8586000 или преко Полицијске станице – Аранђеловац на број телефона 034/569173 или 92.

На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши њихову проверу код 

следећих извора:

- ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, на телефон помоћника руководиоца 

одбране од поплава за водно подручје Морава, Зорана Танасковић, број 064/840-41-13 и секторског руководиоца одбране 

од поплава А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, Зорана Станковић, на тел. број 064/829-44-01 , као и помоћника 

секторског руководиоца Александра Петровић на тел 064/829-44-49

(Имена одговорних секторских руководиоца и њихови бројеви телефона, одређени су  Наредбом о 
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утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2013. годину, коју је донео Министар 

пољопривреде,трговине ,шумарства и водопривреде од 16. јануара 2013. године бр 325-10 200/2012-07" .)

Општински руководилац одбране од поплава са својим помоћником проверава добијене информације и изласком 

на терен.

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се добијене информације 

тумаче искуствено.

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац одбране од поплава телефоном 

налаже активирање осматрача водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују 

заменици деоничких руководилаца одбране од поплава који визуелно осматрају водостај и достављају повратну 

информацију локалном центру за пријем упозорења.

У случају да су повратне информације од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, такве да се очекује наилазак 

поплавног таласа већег обима, активира се штаб одбране од поплава за рад током 24 часа.

Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да свака два сата јављају о стању 

водостаја. Јављање је телефонски или радио станицом из месне канцеларије.

Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од поплава.

1.2. Оглашавање упозорења

Упозорења морају бити самерена са очекиваном јачином поплаве, координирана и компатибилна са РХМЗ, а 

утврђена од стране штаба за одбрану од поплава.

При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама искључиво 

се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Аранђеловац и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и 

спасавања од поплава (ЈКП Букуља, ЈП „Дирекција за планирање и изградњу општине Аранђеловац“, Дом здравља, 

Полицијска станица Аранђеловац, Ватрогасно-спасилачка јединица МУП-а Аранђеловац). 

Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми - 

обавештење, у супротном се упућује телефоном о чему се сачињава службена белешка.

Обавештења шаље руководилац преко курира, а доставнице морају бити потписане од стране руководилаца ових 

организација.

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о наилазећој опасности од 

поплава.

За формулисање и пласирање информација, одређује се лице задужено за информисање јавности, при 

Општинској управи општине Аранђеловац, Милосав Милојевић са бројем телефона 064/8669371, а на основу добијеног 

налога од Команданта Штаба за ванредне ситуације.

Лице за информисање доставља информације о наилазећим опасностима од поплава:

- локалној радио станици,

- шефовима месних канцеларија, како би усмено обавештавали становништво.

2. Евакуација и спасавање

У зависности од локације и обима поплавног таласа штаб за руковођење одбраном од поплава ће благовремено 

урадити следеће:

a) Осигурати да је угрожено становништво, путем локалне радио станице, телефоном, јављањем од врата до 

врата, полицијским или другим колима или употребом гласоговорника, обавештено о потреби евакуације, о 

томе где је сигурно и крајње одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију;

b) Обезбедити са ЈКП "Букуља" Аранђеловац и предузећем за превоз „Ласта“ РЈ Аранђеловац, генералну помоћ за 

транспорт и припрему домаћинстава и привреде за евакуацију са подручја за која се процени да ће бити 

плављена, или су већ плављена;

c) Обезбедити са Здравственим центром Аранђеловац, особље и опрему за специјалну помоћ онима којима је 

таква помоћ посебно потребна (слепи, инвалиди);

d) Осигурати да је евакуација комплетна;

e) Успоставити са Полицијском станицом - Аранђеловац контролу саобраћаја, како се не би ушло у опасне зоне и 

идентификовати путеве и возила за евакуацију;

f) Успоставити надзор над спровођењем евакуације, како би се обезбедила сигурност.
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2.1. Центар за пријем угрожених

Прихватни центри за пријем формирају се и престају са радом на основу наредбе Општинског штаба за ванредне 

ситуације. Средства за обезбеђење опреме, сервисних услуга и неопходног снабдевања центра за пријем, у условима 

поплава, обезбеђује Општинско веће општине Аранђеловац, односно Савет Месне заједнице.

2.2. Ургентне мере

У сарадњи са Здравственим центром Аранђеловац, Територијалном ватрогасном јединицом, 

Електродистрибуцијом, ПТТ службом и противпожарном службом Полицијске станице Аранђеловац, предузимају се 

ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне ситуације.

3. Информисање јавности

1.1. Ургентне информације

На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање информација у 

јавност, а у периоду пре, за време и одмах након поплава, прима и прослеђује информације, које у себи укључују и:

a) Претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. Поруку исказати речима, које ће допринети 

максималној позорности јавности;

b) Податке о томе које ће акције бити предузете, о локацијама које су безбедне, о просторима које треба избећи, о 

локацији прихватних центара и податке о начинима како добити ургентну помоћ;

c) Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од поплава;

d) Позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или о 

активностима на уклањању последица од поплаве.

Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће пријем, обраду и 

дистрибуцију добијених информација, које треба пласирати, а с обзиром на:

a) Форму и садржину појединог типа информације;

b) Процедуру како и коме се упућују упозорења и друге релевантне поруке;

c) Извор и веродостојност поруке;

d) Повезаност комуникацијске опреме.

II. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ СПРОВОЂЕЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава на територији  Општине Аранђеловац, 

потребно је обезбедити следећи материјал:
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Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења Оперативног плана одбране од поплава на 

територији општине Аранђеловац, обезбеђују се буџетом. У случају настанка поплаве, односно ванредне ситуације, 

предвиђена су финансијска средства сталне буџетске резерве за санирање последица настале штетe.

VI. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА УСПЕШНО СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ

       ПЛАНА

За успешно спровођење одбране од поплава, потребно је извести превентивне активности чишћења водотокова, 

решетки и сливника, и то:

Наведене активности потребно је реализовати ургентно на следећим, а по указаној потреби и на другим, 

локацијама и водотоковима: Река Пештан кроз насеље ''мала'' тј. код производних објеката ''Швабић кухиње''; Водотокови 

код црпне станице ''Качер''; Река Придворица (део уређеног корита поред основне школе); Пропуст (мост) у Јеловику; 

Потез код фабрике ''Пештан'' код моста ка ''Лазаревићима'' и ''Гавриловићима''; Корито реке Букуља у МЗ Јеловик; Колски 

прелази У МЗ Мисача; У МЗ Орашаца на реци Мисача потез ''Јокић брод'' на путу кроз Гајеве; Мост у Марковцу; МЗ 

Венчани река Турија код моста и према Раниловићу; МЗ Венчани поток код Јанковића и Гашића кроз ''Магловац''; МЗ 
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Тулеж код моста на реци Турија тзв. ''Брод'', затим поток код ''Кркине куће'' код ''Драганине куће'' и поток Златан код 

''Ђерића куће''. МЗ Раниловић на потезу ''Делови'' на реци Турија; МЗ гараши река Циганкуља; МЗ Бања на потезу ''Пајин 

гроб'' као и поток Сушица; МЗ Врбица код моста за Пајевиће. 

У случају ургентне промене стања на терену неопходно је спровести мере превентивне или активне заштите 

одбране од поплава а који су усмерени примерано на чишћење корита водотокова у циљу веће пропусне моћу корита и на 

свим сругим водотоковима. Активности спроводи ЈП за планирање и изградњу уз ангажовање других ресурса (Ресурси 

месних заједница, ЈКП Букуља, ангажоване механизације трећих лица и др.).

VII. СПИСАК  РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
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Овај оперативни план је урађен у складу са Елаборатом за план одбране од поплава на водотоковима ван система 

одбране од полава на територији општине Аранђеловац, који је урадио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из 

Београда. 

 Овај Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-335/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. Статута општине изградњу општине Аранђеловац  за 2014.годину, у тексту 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', усвојеном од Управног одбора, бр.02/163 од 20. 1. 
бр. 8/08), 2014.године.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 30. 5. 2014.године, донела је 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 

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

О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                Број: 06-337/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.
ЗА 2014.ГОДИНУ

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Локални акциони план за запошљавање за  2014.годину, у 
тексту који је у прилогу ове Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а На основу члана 22. Статута општине 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
Аранђеловац''. бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ одржаној 30. 5. 2014.године, донела је

               Број: 06-336/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, О  Д  Л  У  К  У
Десанка Миланов,с.р. О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 
2014.ГОДИНУ

На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
бр. 8/08), сагласност на Програм пословања ЈКП ''Букуља'' 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Аранђеловац  за 2014.годину, у тексту усвојеном од 
одржаној 30. 5. 2014.године, донела је Управног одбора, бр.03-132/4 од 21. 1. 2014.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
О  Д  Л  У  К  У објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ Аранђеловац''.
ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАЊУ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-338/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
сагласност на Програм пословања ЈП за планирање и  Десанка Миланов,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 30. 5. 2014.године, донела је одржаној 30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ФИНАНСИЈСКИ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЛАН  
 ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ЗА 2014.ГОДИНУ  ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ  

2014.ГОДИНУ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ 

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност на Финансијски план и Програм рада ЈКП сагласност на Финансијски план за 2014.годину ЈП за 
''Зеленило'' Аранђеловац  за 2014.годину, у тексту информисање ''Шумадија'' Аранђеловац , у тексту 
усвојеном од Управног одбора, бр.093  од  15. 1. усвојеном од Управног одбора, бр.7 од 15. 1. 2014.године.
2014.године.

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: 06-341/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

               Број: 06-339/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов,с.р.
 Десанка Миланов,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 30. 5. 2014.године, донела је одржаној 30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  У О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014.ГОДИНУ  
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  АГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ 

ЗА 2014.ГОДИНУ  ЈП ''ГАС'' АРАНЂЕЛОВАЦ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност на План рада са Финансијским планом за сагласност на Програм и Финансијски план за 2014.годину 
2014.годину ЈП ''Гас'' Аранђеловац , у тексту усвојеном од Агенције за имовину општине Аранђеловац, у тексту 
Управног одбора, бр.7/14 од 27. 1. 2014.године. усвојеном од Управног одбора, бр. 04/2 од 15. 1. 

2014.године.
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: 06-340/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-342/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.                ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Десанка Миланов,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  30. 5.  2014.године, донела је одржаној 30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА ИЛИЋ''  ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ АПОТЕКЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 

ЗА 2014.ГОДИНУ 2014.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност на Програм рада  Центра за социјални   рад сагласност на План рада са Финансијским планом Апотеке 
''Сава Илић''  Аранђеловац за општину Аранђеловац за ''Шумадија'' Аранђеловац за 2014.годину, у тексту 
2014.годину, у  тексту усвојеном од Управног одбора, бр. усвојеном од Управног одбора,  бр. 159 од 5. 2.  
01-112-219/14 од 31. 1.  2014.године. 2014.године.

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: 06-343/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.                Број: 06-345/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

              ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р. Десанка Миланов,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  30. 5. 2014.године, донела је одржаној 30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ О  Д  Л  У  К  У

ПЛАН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН РАДА  СА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ДУГА''  ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ 

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 
2014.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност на Финансијски план Предшколске установе 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
''Дуга'' Аранђеловац за 2014.годину, у тексту усвојеном од сагласност на План рада са финансијским планом 
Управног одбора, бр. 04-47 од 16. 1. 2014.године. Туристичке организације Аранђеловац за 2014.годину, у 

тексту усвојеном од Управног одбора, бр.06 од 15. 1. 
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 2014.године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-344/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-346/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.
 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Десанка Миланов,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 30. 5. 2014.године, донела је одржаној 30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  И 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  ЦЕНТРА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ  '' СВЕТИ САВА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ 2014.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност на Програм рада са Финансијским планом сагласност на План  рада и Финансијски план Народне 
Центра за културу и образовање општине Аранђеловац за библиотеке ''Свети Сава'' у Аранђеловцу, за 2014.годину, у 
2014.годину, у тексту усвојеном од Управног одбора, тексту усвојеном од Управног одбора, бр. 01/12 од 14. 1. 
бр.38-3/2014 од 15. 1. 2014.године. 2014.године.

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: 06-347/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.                Број: 06-349/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р. Десанка Миланов,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 30. 5. 2014.године, донела је одржаној  30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  У О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ПЛАН И  ПЛАН РАДА  
ФИНАННСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНОГ МУЗЕЈА  У СМОТРЕ УМЕТНОСТИ ''МЕРМЕР И ЗВУЦИ''  ЗА 

АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 2014.ГОДИНУ 2014.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност на Финансијски план и  План рада Смотре 

сагласност на План рада  и Финансијски план Народног уметности ''Мермер и звуци'' за 2014.годину, у тексту 
музеја у Аранђеловцу за 2014.годину, у тексту усвојеном усвојеном од Управног одбора, бр. 10/01 од 15. 1. 
од Управног одбора, бр.01-44/2014 од 14. 1. 2014.године. 2014.године.

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: 06-348/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.                Број: 06-350/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р. Десанка Миланов,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  30. 5. 2014.године, донела је одржаној 30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2014.ГОДИНУ УСТАНОВЕ ФК ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 

ФОНДА ''ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК'' 2014.ГОДИНУ 

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност План рада са Финансијским планом за сагласност на План рада Установе ФК ''Шумадија'' 
2014.годину Фонда ''Први српски устанак'', у тексту Аранђеловац за 2014.годину.
усвојеном од Управног одбора,  од 18. 1. 2014.године.

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: 06-351/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.                Број: 06-353/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

            
 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

               Десанка Миланов,с.р.  Десанка Миланов,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  30. 5. 2013.године, донела је одржаној  30. 5. 2014.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И 

ПЛАН ЗА 2014.ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
УСТАНОВЕ СРЦ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЦРВЕНОГ КРСТА   АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 

2014.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност на Финансијски план  за 2014.годину Установе сагласност на План рада и Финансијски план Црвеног 
СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац, у тексту усвојеном од крста Аранђеловац за 2014.годину, у тексту усвојеном од 
Управног одбора, бр. 02-656/2 од 16. 12. 2013.године. Управног одбора, бр.112 од 29. 1. 2014.године.

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: 06-352/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.                Број: 06-354/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р. Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 2. власници, односно корисници пословног 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', простора, у месечном износу од 1,50 динара по метру 
бр. 8/08), квадратном пословног простора''.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној  30. 5. 2014.године, донела је Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
О  Д  Л  У  К  У објављивања  у „Службеном гласнику општине 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ Аранђеловац“, а примењиваће се од 1.јануара 2015.године.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ Број 06-356/2014-01-2 од 30. 5. 2014 године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
1. Скупштина општине Аранђеловац, даје                Десанка Миланов,с.р.

сагласност на Годишњи извештај о раду Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Аранђеловац за 
2013.годину, у тексту који је у прилогу ове Одлуке.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ На основу члана 30. став 4. Закона о 
               Број: 06-355/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. предшколском васпитању и образовању (''Службени 

            гласник РС'', бр. 18/2010) и члана 2. Правилника о 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја 
 Десанка Миланов,с.р. деце од броја који се уписује у  васпитну групу (''Службени 

гласник РС'', број 44/2011) и члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
број 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац на седници 
одржаној  30. 5. 2014. године, донела је 

На основу члана 87. став 2. Закона о заштити 
животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 
,36/09,72/09-др.закон и УСРС 43/11) и члана 22. Статута О  Д  Л  У  К  У
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ КОЈА СЕ МОГУ  
Аранђеловац'', бр. 8/08), по прибављеном Мишљењу УПИСАТИ У ВАСПИТНУ ГРУПУ
Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине, бр. 401-00-1444/2013 од 12. 12. 2013.године, 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да у оквиру постојеће мреже 
одржаној 30. 5. 2014.године, донела је 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 

О  Д  Л  У  К  У децом.

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 2. УТВРЂУЈЕ СЕ да се у радној 2014/2015. 
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 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.

Члан 1.
3. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

У Одлуци о накнади за заштиту и унапређење објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 
животне средине (' 'Службени гласник општине Аранђеловац'', а примењиваће се од почетка школске 
Аранђеловац'', бр. 38/12), члан 4. мења се и гласи : 2014/2015. године. 

Члан 4.             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
            Број: 06-357/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

Накнаду су обавезни да плаћају : 
1. власници, односно корисници стамбених             ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

зграда, станова и њихових делова у месечном износу од              Десанка Миланов, с.р.
0,75 динара  по метру квадратном стамбеног простора ;
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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 30. 5. 2014.године, донела је одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  OДЛУКУ О Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ИЗМЕНИ СТАТУТА 
 ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје 
сагласност на Одлуку о измени Статута ЈКП ''Букуља'' 
Аранђеловац, у тексту усвојеном од Управног одбора, 1. Именује се на  функцију Општинског јавног 
бр.03-70/1  од 13. 1. 2014.године. правобраниоца СНЕЖАНА АНИЋ, дипл. правник, на 

мандатни период од 4. године.
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 

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

Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-358/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-359-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. Статута општине На основу члана 29. став 1. 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 30. 5.  2014. године, донела је одржаној  30. 5. 2014. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ О  Д  Л  У  К  У

ПРАВОБРАНИОЦА
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И 
1. Разрешава се функције Општинског јавног ЗАШТИТУ ПРОСТОРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

правобраниоца  СЛАВИЦА ДЕСПОТОВИЋ, на лични АРАНЂЕЛОВАЦ 
захтев, због преласка на другу функцију.

2. Ово Решење ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине I. За председника и чланове Комисије за  
Аранђеловац. планирање, уређење и заштиту простора,  бирају се :

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 1. ЖИВАН ЂОРЂЕВИЋ, председник
               Број: 06-359/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

2. ЉУБИЦА МИЛОШЕВИЋ, чланица
 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р. 3. МИЛАН ЧОРЛИЈА, члан

4. ДЕЈАН ШВАБИЋ, члан 

5. АЛЕКСАНДРА ВЕЛИЧКОВИЋ, чланица
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6. ОМИЉЕНА МИЛОШЕВИЋ, чланица На основу члана 29. став 1. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 

7. ДАНКО КРСТИЋ, члан бр. 8/08), 
Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

II.  Мандат председнику и члановима Комисије одржаној 30. 5. 2014. године, донела је 
траје до истека мандата овог сазива Скупштине.

III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a О  Д  Л  У  К  У
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-360/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.
            

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, I. За председника и чланове Комисије за 
Десанка Миланов,с.р. друштвене делатности,  бирају се :

1. САЊА ЋОСОВИЋ, председница

2.  МИЛАНКА ВЛАЈИЋ, чланица

3. др СЛАЂАНА МАРКОВИЋ, чланица
На основу члана 29. став 1. Статута општине 

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 4. др ЗОРИЦА ТОМАШЕВИЋ, чланица
бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 5. АНГЕЛИНА ПЕКИЋ, чланица
одржаној 30. 5. 2014. године, донела је 

6. ЈЕЛИЦА СТОЈАНОВИЋ, чланица

О  Д  Л  У  К  У 7. НЕНАД МИЛИВОЈЕВИЋ, члан

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА II.  Мандат председнику и члановима Комисије 
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ траје до истека мандата овог сазива Скупштине.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
 III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
I. За председника и чланове Комисије за буџет и Аранђеловац''.

финансије,  бирају се :
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. МИЛАН ШВАБИЋ председник                Број: 06-362/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

2. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ, чланица  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
 Десанка Миланов,с.р.

3. МИЛИЦА МАТИЈАШЕВИЋ, чланица 

4.  АНДРИЈА  ПЕРИШИЋ, члан 

5. МИРКО БЛАГОЈЕВИЋ, члан 

6. МИОМИР ЛАЗОВИЋ, члан

7. ЂОРЂЕ КАРИЋ, члан

II.  Мандат председнику и члановима Комисије 
траје до истека мандата овог сазива Скупштине.

III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-361/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 29. став 1. Статута општине 1. НИКОЛА ИВАНОВИЋ, председник
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), 2. ЗОРАН СТЕФАНОВИЋ, члан

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 30. 5..2014. године, донела је 3. МАРКО АДАМОВИЋ, члан

4. ЈОВИША ВАСИЋ, члан 
О  Д  Л  У  К  У

5. МИОДРАГ ПРЕКОВИЋ, члан
О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ 6. ВЛАДАН САВИЋ, члан

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
7. ЗДРАВКО МАЉКОВИЋ, члан

I. За председника и чланове Комисије за II.  Мандат председнику и члановима Комисије 
прописе,бирају се  и то : траје до истека мандата овог сазива Скупштине.

1.  МИЛАН ЈАЋИМОВИЋ, председник III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

2. ГОРАН ОРЛИЋ, члан Аранђеловац''.

3. ВЛАДАН ГЛИШИЋ члан СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-364/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

4. МИЛОШ НИЋИФОРОВИЋ, члан             
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

5. АНА КРСТИЋ, члан Десанка Миланов,с.р.

6. МИЛАН СПАСОЈЕВИЋ, члан

7. ГОРАН СТЕЉИЋ, члан

II.  Мандат председнику и члановима Комисије 
траје до истека мандата овог сазива Скупштине. На основу члана 29. став 1. Статута општине 

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
III.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a бр. 8/08), 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
Аранђеловац''. одржаној 30. 5. 2014. године, донела је                 

                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ    

               Број: 06-363/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. О  Д  Л  У  К  У

               ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
 Десанка Миланов,с.р. ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

I.Разрешавају се дужности  председника,  
заменика председника и чланове Комисије за награде и 
признања :

На основу члана 29. став 1. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 1. НИКОЛА ОБРАДОВИЋ, председник
бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 2. БОЈАН РАДОВИЋ, заменик председника
одржаној 30. 5. 2014. године, донела је 

3. ВЛАДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

О  Д  Л  У  К  У 4. ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, члан

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 5. АНГЕЛИНА ПЕКИЋ, чланица
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ  6. ЉУБОДРАГ ГИГОВИЋ, члан

I. За председника и чланове Комисије за 7. ЈАСМИНА МАРКОВИЋ , чланица
представке,  бирају се :
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8.  ГВОЗДЕН МИЛОЈЕВИЋ, члан На основу члана 17. Закона о јавним предузећима 
(''Службрени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 22. став 1. 

9.  ЈАСМИНА КРСМАНОВИЋ, члан тачка 9. Статута општине Аранђеловац (''Службени 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине одржаној 30. 5.  2014. године, донела је
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-365/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
Десанка Миланов,с.р. ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I.  Разрешава се дужности председнице  
Надзорног одбора ЈП за планирање и изградњу општине 
Аранђеловац, 

На основу члана 29. став 1. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', - МИЛИЦА КУВЕЉИЋ
бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници II. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
одржаној 30. 5. 2014. године, донела је                 
                   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-366-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. 
 О  Д  Л  У  К  У

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА Десанка Миланов,с.р.

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

I. За  председника,  заменика председника и 
чланове Комисије за награде и признања,  бирају се :

1. ДЕСАНКА МИЛАНОВ, председница На основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима (''Службрени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 

2. БОЈАН РАДОВИЋ, заменик председнице 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

3. ВЛАДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је

4. ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, члан

5. ДИМИТРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ, члан
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

6. РАДИСАВ ЈОВАНОВИЋ, члан О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

7. ДРАГАН РАНКОВИЋ , члан ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

8.  ГВОЗДЕН МИЛОЈЕВИЋ, члан
I. Именују се за председника  Надзорног одбора 

9.  ГОРДАНА ВУКОВИЋ, члан ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац, 

II.  Мандат председнику и члановима Комисије - ГОРАН СТЕЉИЋ
траје до истека мандата овог сазива Скупштине.

II. Maндат председника Надзорног одбора траје до 
III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a истека мандата Надзорног одбора именованог решењем 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине бр. 06-593/2013-01-2 од 11. 10. 2013.године..
Аранђеловац''. III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-365/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.                Број: 06-366/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
 Десанка Миланов,с.р. Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 17. Закона о јавним предузећима На основу члана 39. Закона о јавним предузећима 
(''Службрени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 22. став 1. (''Службени гласнсик РС'', бр. 119/12) и члана 22. Статута 
тачка 9. Статута општине Аранђеловац (''Службени општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП 

ОДБОРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се дужности председника  Надзорног 1. Разрешава се дужности в.д.директора ЈП за 
одбора ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, планирање и изградњу општине  Аранђеловац  

СЛОБОДАН БОЖИЋ, дипл.инг.машинства.
- СЛОБОДАН ЈАРЕДИЋ

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
II. Ово Решење ступа на снагу даном доношења. објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-367-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-368/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г.

               ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,          
Десанка Миланов,с.р. ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

     Десанка Миланов, с.р.

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
предузећима (''Службрени гласник РС'', бр. 119/12) и члана (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 22. Статута 
22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП ЗА 

ОДБОРА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Именују се за председника  Надзорног одбора 1. Именује  се за вршиоца дужности  директора ЈП  
ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, за планирање и изградњу општине  Аранђеловац  

МИЛИЦА КУВЕЉИЋ, дипл.инг. саобраћаја,  до избора 
- МИОМИР ЛАЗОВИЋ директора путем конкурса, а најдуже 6 месеци.

II. Maндат председника Надзорног одбора траје до 2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
истека мандата Надзорног одбора именованог решењем објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
бр. 06-594/2013-01-2 од 11. 10. 2013.године.. Аранђеловац''.
III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Бр. 06-368-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г.

               Број: 06-367/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.                  
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,  Десанка Миланов, с.р.
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 39. Закона о јавним предузећима На основу члана 39. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 22. Статута (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) 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  30. 5..2014. године, донела је одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈКП О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП 

''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ'' ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ШУМАДИЈА'' 
АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Разрешава се дужности в.д.директора ЈКП 
''Зеленило Аранђеловац'' ВУЈАНОВИЋ МИЛОЈЕ, дипл. 1. Разрешава се дужности в.д.директора ЈП за 
инг. машинства. информисање ''Шумадија'' Аранђеловац  МИРОСЛАВА 

ГУШИЋ, дипл.инг.технологије.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-369/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

  Бр. 06-370-1/2014-01-2 од 30. 5.  2014. г.                    
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                    
 Десанка Миланов, с.р. ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

 Десанка Миланов, с.р.

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 22. Статута (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) 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 30. 5. 2014. године, донела је одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈКП О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА ЈП ЗА 

''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ'' ИНФОРМИСАЊЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Именује  се за вршиоца дужности  директора 1. Именује  се за вршиоца дужности  директора ЈП  
ЈКП ''Зеленило Аранђеловац'' СТАШЕВИЋ МИЛОМИР, за информисање ''Шумадија''  Аранђеловац  ПОПОВИЋ 
дипл. економиста, до избора директора путем конкурса, а НЕВЕНКА, дипл.етнолог,  до избора директора путем 
најдуже 6 месеци. конкурса, а најдуже 6 месеци.

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 2. Ово Решење 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 Бр. 06-370-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г.
Бр. 06-369-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г.                    

  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                   
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р.
 Десанка Миланов, с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама  На основу члана 18. Закона о јавним службама  
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05 (др.Закон)  (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05 (др.Закон)  
члана 22 .  Статута општине Аранђеловац  (''Службени члана 22 .  Статута општине Аранђеловац  (''Службени 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), 
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 
30. 5. 2014. године, донела је 30. 5. 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  В. Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ О РАЗРЕШЕЊУ  В. Д. ДИРЕКТОРА СРЦ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Разрешава се дужности в.д. директора СРЦ 
1. Разрешава се дужности в.д. директора ''Шумадија'' Аранђеловац  МАКСОВИЋ БОЈАН, виши 

Туристичке организације општине  Аранђеловац  спортски тренер. 
МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, професор енглеског језика.

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
2. Ово Решење 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
Бр. 06-371/2014-01-2 од 30. 5.  2014. г. Бр. 06-372/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г.

                                   
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

 Десанка Миланов, с.р. Десанка Миланов, с.р.

           На основу члана 18. Закона о јавним службама  
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05 (др.Закон)  На основу члана 18. Закона о јавним службама  
члана 22. Статута општине Аранђеловац  (''Службени (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05 (др.Закон)  
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), члана 22 .  Статута општине Аранђеловац  (''Службени 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), 
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 30. 5.  2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА СРЦ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ   ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ''ШУМАДИЈА''  АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Именује  се за в.д. директора СРЦ ''Шумадија''  
1. Именује се за в.д. директора Туристичке Аранђеловац МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, професор 

организације општине  Аранђеловац СУЈКОВИЋ енглеског језика, до избора директора путем конкурса, а 
ЈЕЛЕНА, дипл.економиста, до избора директора путем најдуже  на период до годину дана.
конкурса, а најдуже  на период до годину дана.

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
2. Ово Решење 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 Бр. 06-372-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г.
Бр. 06-371-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014. г.

  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,                 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, Десанка Миланов, с.р.
Десанка Миланов, с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута  IV.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац'', бр. 8/08), Аранђеловац'' .

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

               Број: 06-374/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.
            

О  Д  Л  У  К  У ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА Десанка Миланов,с.р.

УПРАВНОГ  ОДБОРА  
АГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ 

АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се дужности  члана Управног  одбора  
Агенције за имовину општине Аранђеловац, 

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута 
-  БОГДАНОВИЋ МАЈА општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 

Аранђеловац'', бр. 8/08),
II. Именује се за члана Управног одбора Агенције Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

за имовину општине Аранђеловац, одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

- ВЕЛИЧАНИН ЖИВКО
О  Д  Л  У  К  У

III. Мандат именованoг траје до истека мандата О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА   
Управног  одбора. УПРАВНОГ  ОДБОРА  ИСПРЕД ОСНИВАЧА 
 IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ДУГА''  
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине АРАНЂЕЛОВАЦ
Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ I. Разрешава се дужности члана  Управног одбора 
Број: 06-373/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г испред оснивача Предшколске установе ''Дуга'' 

.     Аранђеловац,  
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р. - КРСТИЋ  ВЕСНА

II. Именује се за члана Управног одбора испред 
оснивача Предшколске установе ''Дуга''' Аранђеловац, 

- КАРАН ОЛИВЕРА
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута 

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине III. Мандат именованe траје до истека мандата 
Аранђеловац'', бр. 8/08), Управног одбора.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници IV.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
одржаној 30. 5. 2014. године, донела је објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац'' .

О  Д  Л  У  К  У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА                Број: 06-375/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА              
АПОТЕКЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Десанка Миланов,с.р.

I. Разрешава се дужности  члана Надзорног  
одбора  Апотеке ''Шумадија'' Аранђеловац, 

- РАКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

II. Именује се за члана Надзорног  одбора Апотеке 
''Шумадија'' Аранђеловац, 
 

- ВЕЛИЧАНИН НЕВЕНА

 III.  Мандат именованe траје до истека мандата 
Надзорног  одбора.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута  - ЛУКИЋ ДЕЈАН
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 8/08), III. Мандат именованoг траје до истека мандата 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Управног одбора.
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

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

О  Д  Л  У  К  У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА                 Број: 06-377/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.
УПРАВНОГ  ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ  

РАД ''САВА ИЛИЋ''  АРАНЂЕЛОВАЦ ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

I. Разрешава се дужности председника  Управног 
одбора  Центра за социјални рад ''Сава Илић'' 
Аранђеловац, 

- МУРИЋ МИЛОШ На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 

II. Именује се за председника Управног одбора Аранђеловац'', бр. 8/08),
Центра за социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац, Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 30. 5.  2014. године, донела је
- МИЛИНИЋ НЕНАД

III. Мандат именованoг траје до истека мандата 
Управног одбора. О  Д  Л  У  К  У

IV.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине УПРАВНОГ  ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 
Аранђеловац'' . ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
 Број: 06-376/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. I. Разрешава се дужности члана Управног одбора 

Центра за културу и образовање општине Аранђеловац,  
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
 Десанка Миланов,с.р. - ХОЧЕВАР ВИКТОР

II. Именује се за  члана Управног одбора Центра за 
културу и образовање општине Аранђеловац,
 

- МИТРОВИЋ СТАНА, члан

           III.  Мандат именоване траје до истека мандата 
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута Управног  одбора.

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине IV.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
Аранђеловац'', бр. 8/08), објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Аранђеловац'' .
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-378/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

УПРАВНОГ  ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ Десанка Миланов,с.р.
ОРГАНИЗАЦИЈЕ  АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се дужности  члана Управног одбора  
Туристичке организације Аранђеловац, 
 

- ЂУРИЋ СЛОБОДАН

II. Именује се за члана Управног одбора 
Туристичке организације Аранђеловац,
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута - НИКОЛИЋ ВЕСНА
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 8/08),        III.  Мандат именоване траје до истека мандата 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Надзорног  одбора.
одржаној 30. 5. 2014. године, донела је IV.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

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

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

И  ЧЛАНА УПРАВНОГ  ОДБОРА НАРОДНЕ                Број: 06-379-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.
БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА''  АРАНЂЕЛОВАЦ  

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
                Десанка Миланов,с.р.

I. Разрешавају се дужности председника и члана 
Управног одбора Народне библиотеке ''Свети Сава'' 
Аранђеловац, 
 

- РИСТИЋ АНА, председница
- ГАВРИЛОВИЋ ТАТЈАНА, чланица

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута 
II. Именује се за председника и члана Управног општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 

одбора Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац, Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

- ЕЛЕЗ МАРИЈА, председница одржаној 30. 5. 2014. године, донела је
- ПЕТРОВИЋ МАРИЈАНА, чланица

     III.  Мандат именованих траје до истека мандата О  Д  Л  У  К  У
Управног  одбора. О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а УПРАВНОГ  ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине АРАНЂЕЛОВАЦ
Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ I. Разрешава се дужности председника Управног 
               Број: 06-379/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. одбора Народног музеја Аранђеловац,  

            
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, - МИРКОВИЋ СЛОБОДАН
Десанка Миланов,с.р.

II. Именује се за председника Управног одбора 
Народног музеја Аранђеловац, 

- НОВАКОВИЋ  ДАНИЈЕЛА

 III.  Мандат именоване траје до истека мандата 
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута Управног  одбора.

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
Аранђеловац'', бр. 8/08), објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Аранђеловац'' .
одржаној 30. 5. 2014. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-380/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИЦЕ  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ Десанка Миланов,с.р.

''СВЕТИ САВА''  АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се дужности председнице Надзорног 
одбора Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац,
  

- РАДОВАНОВИЋ РАЈКА

II. Именује се за  председницу Надзорног одбора 
Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац,
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута III.  Мандат именованих траје до истека мандата 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Управног одбора.
Аранђеловац'', бр. 8/08), IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
О  Д  Л  У  К  У                Број: 06-381/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

АРАНЂЕЛОВАЦ Десанка Миланов,с.р.

I. Разрешава се дужности председника Надзорног  
одбора Народног музеја Аранђеловац, 
 

- ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 

II. Именује се за председника Надзорног одбора Аранђеловац'', бр. 8/08),
Народног музеја Аранђеловац, Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 30. 5. 2014. године, донела је
- СТОЈАНОВИЋ БИЉАНА

III. Мандат именоване траје до истека мандата О  Д  Л  У  К  У
Надзорног одбора. О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИК И 

IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  ОДБОРА  ФОНДА ''ПРВИ 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине СРПСКИ УСТАНАК'’
Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ I. Разрешавају се дужности председник и чланови 
Број: 06-380-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. Управног  одбора  Фонда ''Први српски устанак'', и то :  

- СУЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА, председница
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, - ПЕТРОВИЋ НИКОЛА, члан
Десанка Миланов,с.р. - ПЛЕЋКОВИЋ ТАЊА, чланица

- ИВОВИЋ МИЛАН, члан
- ПЕРИШИЋ НЕМАЊА, члан
- ЈОВАНОВИЋ  РАДОВАН, члан
- МАКСИМОВИЋ МИРОСЛАВ, члан
- ЂУРКОВИЋ ДЕСИМИР, члан

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута - ЛАЗОВИЋ МИРА, чланица
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине - БОГДАНОВИЋ МИЛЕТА, члан
Аранђеловац'', бр. 8/08), - ЛУКИЋ НАДА, чланица

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је II. Именују се за председника и чланове Управног   

одбора Фонда ''Први српски устанак'', и то : 
-  СУЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА, председница

О  Д  Л  У  К  У - ДАНИЛОВИЋ МАРКО, члан
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  - ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, чланица

И ЧЛАНА УПРАВНОГ  ОДБОРА СРЦ - ПЕРИШИЋ НЕМАЊА, члан
''ШУМАДИЈА''  АРАНЂЕЛОВАЦ - ЛАЗОВИЋ МИРА, чланица

- ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРИНА, чланица
- ЛУКИЋ НАДА, чланица

I. Разрешавају се дужности председника и члана 
Управног одбора  СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац,  III. Мандат председника и чланова Управног 

одбора траје 4. године.
- ПРОКИЋ ПЕТАР, председник IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
- ЂУРИЋ АНДРА, члан објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац'' .
II. Именује се за председника и члана Управног 

одбора СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-382/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г.

- СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН, председник
- МАСТИЛОВИЋ ЂОРЂЕ, члан ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута финансије и рачуноводство.
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 8/08),         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Скупштина општине Аранђеловац, на седници         Бр. 06-224/2014-01-3 од 04. 04. 2014.г.
одржаној 30. 5.  2014. године, донела је

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
        Бојан Радовић,с.р.

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  
ФОНДА ''ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК'’

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 

I. Разрешава се дужности  члана Надзорног  Аранђеловац'', бр. 9/08)
одбора  Фонда ''Први српски устанак'', Општинско веће општине Аранђеловац, на 

седници одржаној 04. 04. 2014. године, донело је 
- ЈЕВИЋ МЛАДЕН

II. Именује се за члана Надзорног  одбора Фонда Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
''Први српски устанак'', 
 

- НЕДОВИЋ САНДРА Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-

 III. Мандат именоване траје до истека мандата 499121-00-01-130 за износ од 10.000,00 динара, а да се за 
Надзорног  одбора. исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 

IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а категоријама становништва, економска класификација 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 03945-481991-00-01-840, на име помоћи за  лечење 
Аранђеловац'' . Антонијевић Горданке  из  Аранђеловца.

Средства уплатити на текући рачун 205-
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 9001016717141-93 Комерцијална банка, на име 

               Број: 06-382-1/2014-01-2 од 30. 5. 2014.г. Антонијевић Александра ЈМБГ 1205982721819.
Ово Решење ће реализовати Оделење за 

 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, финансије и рачуноводство.
Десанка Миланов,с.р.

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-228/2014-01-3 од 04. 04. 2014.г.

         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 04. 04. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08)

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Општинско веће општине Аранђеловац, на 
буџетску резерву, економска класификација 03945- седници одржаној 04. 04. 2014. године, донело је 
499121-00-01-130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за 
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
категоријама становништва, економска класификација Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за  лечење 
малолетне Андријане Дамњановић  из  Аранђеловца.

Средства уплатити на текући рачун 160- Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
5300100563497-33 Банка Интеза, на име Дејана буџетску резерву, економска класификација 03945-
Дамњановић ЈМБГ 0508975721829. 499121-00-01-130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за 

исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
Ово Решење ће реализовати Оделење за категоријама становништва, економска класификација 
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03945-481991-00-01-840, на име помоћи за  лечење 499121-00-01-130 за износ од 25.000,00 динара, а да се за 
Ранковић Огњена  из  Аранђеловца. исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 

Средства уплатити на текући рачун 160- категоријама становништва, економска класификација 
5300101320989-73 Банка Интеза, на име Ранковић Огњена 03945-481991-00-01-840, на име помоћи за  лечење Тoлић 
ЈМБГ 0510991721825. Драгана  из  Аранђеловца.

Ово Решење ће реализовати Оделење за Средства уплатити на текући рачун 160-
финансије и рачуноводство. 0300100042073-57 Банка Интеза, на име Толић Драгана, 

ЈМБГ 2703972721830.
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Ово Решење ће реализовати Оделење за 
        Бр. 06-226/2014-01-3 од 04. 04. 2014.г. финансије и рачуноводство.

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бојан Радовић,с.р.         Бр. 06-227/2014-01-3 од 04. 04. 2014.г.

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
        Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08) На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 

Општинско веће општине Аранђеловац, на општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
седници одржаној 04. 04. 2014. године, донело је Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
предлог Стручне комисије за финансирање редовних 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е програма у области спорта и физичке културе, на седници 
одржаној 04. 04. 2014. године, донело је 

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945- О  Д  Л  У  К  У
499121-00-01-130 за износ од 25.000,00 динара, а да се за О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У 
категоријама становништва, економска класификација 2014.ГОДИНИ (ДОДАТНИ И ПОСЕБНИ  
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за  лечење ПРОГРАМИ)
малолетне ћерке Чумић Милице  из  Аранђеловца.

Средства уплатити на текући рачун 155- 1.Расподељују се средства за спровођење 
5500180554395-05 Чачанска банка, на име Милинковић активности у области спорта у 2014.години (додатни и 
Горице,  ЈМБГ 0802967726817. посебни програми), и то :

Ово Решење ће реализовати Оделење за - Карате клуб ''Књаз 
финансије и рачуноводство.                  Милош'' ............................ .......250.000,00 динара

- Школа шаха 
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ                 Дејан Пикула ...........................  410.000,00 динара
        Бр. 06-225/2014-01-3 од 04. 04. 2014.г. - АМД ''Дијамант'' ..................... 200.000,00 динара

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
        Бојан Радовић,с.р. објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у ''Службеном 

гласнику општине Аранђеловац''.

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-221/2014-01-3 од 04. 04. 2014.г.

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу         Бојан Радовић,с.р.

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 04. 04. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу - ФК ''Шамот'' .............................100.000,00 динара
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине - Боди билдинг клуб 
Аранђеловац'', бр. 9/08)                  ''Форма плус'' .............................50.000,00 динара

Општинско веће општине Аранђеловац, на - Кошаркашки клуб ''Старс'' ........70.000,00 динара
предлог Стручне комисије за финансирање редовних - Боди билдинг клуб 
програма у области спорта и физичке културе, на седници                  Big man .......................................50.000,00 динара
одржаној 04. 04. 2014. године, донело је - ФК ''Врбица'' ............................100.000,00 динара

- Кошаркашки клуб Буковик .......90.000,00 динара
- ОФК ''Аранђеловац'' ................460.000,00 динара

О  Д  Л  У  К  У - ФК ''Брезовац'' ..........................180.000,00 динара
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ               - ФК ''Копљари'' ...........................100.000,00 динара

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА У - ФК ''Први српски 
2014.ГОДИНИ (РЕДОВНИ ПРОГРАМИ)                  устанак'' Орашац ..................... 460.000,00 динара

- ФК ''Тулеж'' ...............................100.000,00 динара
- Бициклистички клуб 

1. Расподељују се средства за спровођење    ''Шумадија Биро план''.............350.000,00 динара
активности у области спорта у 2014.години (редовни - ЖРК ''Књаз Милош'' .............5.200.000,00 динара
програми), и то : - ЖРК ''Буковичка бања'' ............200.000,00 динара

- ОРК ''Шамот 65'' ................... 2.000.000,00 динара - ФК ''Колонија Свети Сава'' ...... 100.000,00 динара
- Карате клуб - ФСО ''Аранђеловац'' ................400.000,00 динара

                 ''Књаз Милош'' .........................400.000,00 динара - Спортски савез 
- Клуб малог фудбала                  Аранђеловац .........................2.390.000,00 динара

                 ''Аранђеловац'' .........................150.000,00 динара
-ФК ''Раниловић'' .......................180.000,00 динара 2.   Клубови који нису одговарајућом 
- ФК ''Трешњевица'' ...................100.000,00 динара документацијом оправдали коришћење  буџетских 
- ФК ''Млади рудар'' Буковик .....180.000,00 динара средстава за 2013.годину су дужни да пре закључења 
- ФК ''Мисача'' ............................180.000,00 динара Уговора о коришћењу буџетских средстава за 2014.годину, 
- АШК ''Аранђеловац'' .................90.000,00 динара поднесу одговарајућу документацију из које се може 
-ФК ''Бања'' .................................300.000,00 динара утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 
- ФК ''Б200'' .................................180.000,00 динара 2013.години.
- ФК ''Пролетер 1976'' Јеловик ...180.000,00 динара 3. Преноси средстава клубовима ће се вршити 
- Бодибилдинг и фитнес сразмерно оствареним приходима буџета, а у складу са 

                 клуб WEDER ..............................50.000,00 динара чланом 23. Одлуке о буџету општине Аранђеловац за 
- Карате клуб ''Аранђеловац'' .....150.000,00 динара 2014.годину (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
- Стрељачки клуб бр. 54/13).

                 ''Аранђеловац''............................90.000,00 динара 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
- Одбојкашки клуб објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у ''Службеном 

                 ''Шумадија'' ...........................1.200.000,00 динара гласнику општине Аранђеловац''.
- Стонотениски клуб 

                 ''Аранђеловац'' ...........................30.000,00 динара          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
- Боксерски клуб ''Шумадија'' ......20.000,00 динара          Бр. 06-220/2014-01-3 од 04. 04. 2014.г.
- ФК ''Партизан 1945'' .................460.000,00 динара
- ФК ''Горски цар'' Гараши .........100.000,00 динара          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
- ФК ''Венчани'' .........................  100.000,00 динара          Бојан Радовић,с.р.

               - ФК ''Шумадинац'' Стојник ......300.000,00 динара
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На основу члана 44. став 2. Уредбе о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и 
условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање (''Службени гласник РС'' бр26/13) и члана 7.  Одлуке 
о Oпштинском већу општине Аранђеловац,

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Управног одбора Агенције за имовину општине Аранђеловац 
бр. 48/1 од 12. 03. 2014.године, на седници одржаној 4. 4. 2014.год. донело је 

О   Д   Л   У   К   У 

О ВИСИНИ ТРОШКОВНЕ – НЕПРОФИТНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ ИЗГРАЂЕНЕ

     1. УТВРЂУЈЕ СЕ висина закупа за станова изграђене у стамбеној згради у ул.Ацка Ђокића на к.п.бр.2678 КО 
Аранђеловац за период од 01.07.2013 до 30.06.2014. на следећи начин:
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3.Висина закупнине утврђене на начин из става 1. ове Одлуке, примењиваће се почев од обрачуна закупа за месец 
март  2014 закључно са  30.06.2014.године

4.У складу са овом Одлуком Агенција за имовину општине Араннђеловац закључиће уговоре са закупцима 
станова.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у ''Службеном гласниксу општине Аранђеловац''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
 Бр . 06-217/2014-01-3 од 04. 04.  2014. г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 76. став 3.  Закона о буџетском категоријама становништва, економска класификација 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 03945-481991-00-01-840, на име помоћи Јоксић Слободана 
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13) и члана 7. Одлуке о из Аранђеловца.
Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени Средства уплатити на текући рачун 160-
гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08), 0300100172490-07 Банка Интеза, на име Јоксић Слободана 

Општинско веће општине Аранђеловац, на ЈМБГ 1709596721817.
седници одржаној 04. 04. 2014.године, донело је Ово Решење ће реализовати Оделење за 

финансије и рачуноводство.

О  Д  Л  У  К  У          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ          Бр. 06-255/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.

РАСХОДА И ПРИХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА ЗА 2013.ГОДИНУ          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

         Бојан Радовић,с.р.

1. Усваја се Извештај о извршењу расхода и 
прихода директних буџетских корисника за 2013.годину, у 
тексту који је доставило Одељење за финансије и 
рачуноводство Управе општине Аранђеловац и који је 
саставни део ове Одлуке. На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а Аранђеловац'', бр. 9/08)

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Општинско веће општине Аранђеловац, на 
Аранђеловац''. седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је 

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-216/2014-01-3 од 04. 04. 2014. године Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 

буџетску резерву, економска класификација 03945-
499121-00-01-130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за 
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
категоријама становништва, економска класификација 
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за лечење 

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу Ђорђевић Зорици из Аранђеловца.
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Средства уплатити на текући рачун 205-
Аранђеловац'', бр. 9/08) 1001549829464-33 Комерцијална банка, на име Ђорђевић 

Општинско веће општине Аранђеловац, на Горана ЈМБГ 1606973911219.
седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је Ово Решење ће реализовати Оделење за 

финансије и рачуноводство.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-256/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
499121-00-01-130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за          Бојан Радовић,с.р.
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08) Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945- буџетску резерву, економска класификација 03945-
499121-00-01-130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за 499121-00-01-130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за 
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
категоријама становништва, економска класификација категоријама становништва, економска класификација 
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за лечење 03945-481991-00-01-840, на име помоћи за лечење 
малолетног детета Страхиње. Пантелић Мирољубу из Даросаве.

Средства уплатити на текући рачун 205- Средства уплатити на текући рачун 250-
9011005138552-13 Комерцијална банка, на име 4100037111500-3 Еуро банка, на име Пантелић Мирољуба 
Танасковић Наташе ЈМБГ 0411974726823 ЈМБГ 2303953721813.

Ово Решење ће реализовати Оделење за Ово Решење ће реализовати Оделење за 
финансије и рачуноводство. финансије и рачуноводство.

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-257/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.         Бр. 06-259/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
        Бојан Радовић,с.р.          Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08) Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945- буџетску резерву, економска класификација 03945-
499121-00-01-130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за 499121-00-01-130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за 
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
категоријама становништва, економска класификација категоријама становништва, економска класификација 
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за трошкове 03945-481991-00-01-840, на име помоћи за лечење 
сахране пок. Игњатов Гордане, ветеринарског инспектора малолетног детета Пејовић Вељка.
у пензији. Средства уплатити на текући рачун 155-

С р е д с т в а  у п л ат и т и  н а  т е к у ћ и  р ач у н  5510780244115-77 Чачанска банка, на име Пејовић 
35275001098262977240 Сосијете женерал банка, на име Јасмине ЈМБГ 2201974726834.
Игњатов Ане ЈМБГ 0905987715165. Ово Решење ће реализовати Оделење за 

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и рачуноводство.
финансије и рачуноводство.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-258/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.          Бр. 06-260/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.          Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08) Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945- буџетску резерву, економска класификација 03945-
499121-00-01-130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за 499121-00-01-130 за износ од 11.500,00 динара, а да се за 
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
категоријама становништва, економска класификација категоријама становништва, економска класификација 
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за лечење 03945-481991-00-01-840, на име помоћи Радовановић 
малолетног детета Миловановић Иве. Ђорђу за учешће студената Географског факултета, 

Средства уплатити на текући рачун 275- Универзитета у Београду,  на традиционалном скупу 
001098148032240 Сосијете женерал  банка, на име студената природних наука ''Приматијади'' која ће се 
Миловановић Славице ЈМБГ 2510976715077. одржати од 28. 4. до 3. 5. 2014.године у Сунчевом Брегу у 

Ово Решење ће реализовати Оделење за Бугарској.
финансије и рачуноводство. Средства уплатити на текући рачун 205-

9011005298401-34 Комерцијална банка, на име Ђорђа 
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Радовановић ЈМБГ 2410992721813.
         Бр. 06-261/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г. Ово Решење ће реализовати Оделење за 

финансије и рачуноводство.
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

         Бр. 06-252/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/08)               На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 

Општинско веће општине Аранђеловац, на општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 16. 04. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 

буџетску резерву, економска класификација 03945- Да се умањи позиција број 40., издвајање у сталну 
499121-00-01-130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за буџетску резерву, економска класификација 03945-499111-
исти износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 00-01-130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти 
категоријама становништва, економска класификација износ увећа позиција број 51/1, дотација осталим 
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за  Вујовић категоријама становништва, економска класификација 
Лазара, за учешће на Светском кампу и Светском купу  у 03945-481991-00-01-840, на име помоћи Радовић Коси за 
каратеу који се одржава од 30. 6. до 6. 7. 2014.године у накнаду штете настале услед пожара у објекту у коме 
Умагу. обавља кројачку делатност.

Средства уплатити на текући рачун  170- Средства уплатити Радовић Коси, ЈМБГ 
0010060796000-94 Уни креди банка,  на име Вујовић 0507952726827, на текући рачун бр 205-9001018623454-80 
Секуле ЈМБГ  3012974930004. Комерцијална банка.

Ово Решење ће реализовати Оделење за Ово Решење ће реализовати Оделење за 
финансије и рачуноводство. финансије и рачуноводство.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-253/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.          Бр. 06-254/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.          Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу социјални рад за реализацију пројекта ''Кућа на пола пута'' 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине за 2014. годину. 
Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
предлог Стручне комисије за финансирање редовних објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
програма у области спорта и физичке културе, на седници Аранђеловац''.
одржаној 16. 04. 2014. године, донело је 

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-308/2014-01-3  од  19. 5. 2014.г.

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ          Бојан Радовић,с.р.                                                           
СПОРТА У 2014.ГОДИНИ (ДОДАТНИ И ПОСЕБНИ  

ПРОГРАМИ)

1. У Одлуци о расподели средстава за спровођење 
активности у области спорта у 2014.години (додатни и 
посебни програми) бр. 06-221/2014-01-3 од 04. 04. 
2014.године, у тачки 1. после алинеје 3. додају се три нове 
алинеје и то : 

- Удружења педагога 
                 физичке културе  ..................... 100.000,00 динара

- Планинарско друштво 
                 ''Букуља'' .....................................50.000,00 динара

- Удружење фудбалских 
                  тренера АР .............................  150.000,00 динара
       2.  Остале тачке Одлуке бр. 06-221/2014-01-3 од 04. 04. 
2014.године остају непромењене.
      3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у ''Службеном 
гласнику општине Аранђеловац''.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-245/2014-01-3 од 16. 04. 2014.г.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 9/2008) 

Општинско веће општине Аранђеловац,  на 
седници одржаној 19. 5. 2014.године донело је

О  Д  Л  У  К  У
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
 ''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Ослобађа се плаћања закупнине Центар за 
социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац за коришћење две 
стамбене јединице у згради за социјално становање у ул. 
Ацка Ђокића (једнособан стан број 6. и гарсоњера бр. 7) 
који су одлуком Општинског већа општине Аранђеловац 
број 06-522/2013-01-3 од 26.9.2013. године и број 06-
61/2014-01-3 од 29.1.2014. године додељени Центру за 
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Одлука о завршном рачуну буџета Одлука о давању сагласности на план рада
општине Аранђеловац за 2013. годину...............................1 и финансијски план Народне библиотеке

„Свети Сава“ у Аранђеловцу за 2014. годину................106
Програм мера  подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике Одлука о давању сагласности на финасијски план
руралног развоја за подручје територије и план рада Смотре уметности „Мермер и Звуци“
општине Аранђеловац за 2014. годину.............................55 за 2014. годину..................................................................106

Одлука о усвајању годишњег програма Одлука о давању сагласности на план рада са
заштите, уређења и коришћења пољопривредног финансијским планом за 2014. годину
земљишта општине Аранђеловац.....................................57 Фонда „Први српски устанак“.........................................107

Годишњи програм заштите, уређења и Одлука о давању сагласности на финасијски 
коришћења пољопривредног земљишта план за 2014. годину установе 
општине Аранђеловац........................................................58 СРЦ „Шумадија“ Аранђеловац.......................................107

Оперативни план за одбрану од поплава за Одлука о давању сагласности на план рада
воде II реда на територији општине установе ФК „Шумадија“ Аранђеловац
Аранђеловац у 2014. години..............................................82 за 2014. годину..................................................................107

Одлука о усвајању локалног Акционог плана Одлука о давању сагласности на план рада
за запошљавање за 2014. годину......................................103 и финансијски план Црвеног крста

Аранђеловац за  2014. годину..........................................107
Одлука о давању сагласности на програм
пословања ЈП за планирање и изградњу Одлука о давању сагласности на годишњи
општине Аранђеловац за 2014. годину...........................103 извештај о раду Општинског штаба за

ванредне ситуације општине Аранђеловац
Одлука о давању сагласности на програм за 2014. годину..................................................................108
пословања ЈКП „Букуља“ Аранђеловац
за 2014. годину..................................................................103 Одлука о изменама одлуке о накнади за

заштиту и унапређење животне средине........................108
Одлука о давању сагласности на финансијски 
план и програм рада ЈКП „Зеленило“ Одлука о утврђивању броја деце која се могу 
Аранђеловац за 2014. годину...........................................104 уписати у васпитну групу.................................................108

Одлука о давању сагласности на план рада са Одлука о давању сагласности на одлуку о
финансијским планом за 2014. годину изменама статута ЈКП „Букуља“ Аранђеловац..............109
ЈП „Гас“ Аранђеловац......................................................104

Решење о разрешењу Општинског јавног 
Одлука о давању сагласности на финансијски правобраниоца..................................................................109
план за 2014. годину ЈП за информисање
„Шумадија“ Аранђеловац................................................104 Решење о именовању Општинског јавног

правобраниоца..................................................................109
Одлука о давању сагласности на програм
и финансијски план за 2014. годину Одлука о избору председника и чланова
Агенције за имовину општине Аранђеловац.................104 Комисије за планирање, уређење и заштиту

простора Скупштине општине Аранђеловац.................109
Одлука о давању сагласности на програм рада
Центра за социјални рад „Сава Илић“ Одлука о избору председника и чланова
Аранђеловац за општину Аранђеловац Комисије за буџет и финансије Скупштине
за 2014. годину..................................................................105 општине Аранђеловац......................................................110

Одлука о давању сагласности на финансијски Одлука о избору председника и чланова 
план предшколске установе „Дуга“ Комисије за друштвене делатности
Аранђеловац за 2014. годину...........................................105 Скупштине општине Аранђеловац.................................110

Одлука о давању сагласности на план рада са Одлука о избору председника и чланова
финансијским планом апотеке „Шумадија“ Комисије за прописе Скупштине општине
Аранђеловац за 2014. годину...........................................105 Аранђеловац......................................................................111

Одлуку о давању сагласности на план рада са Одлука о избору председника и чланова Комисије 
финансијским планом Туристичке организације за представке Скупштине општине Аранђеловац.........111
Аранћеловац за 2014. годину...........................................105

Одлука о разрешењу председника, заменика
Одлука о давању сагласности на програм председника и чланова Комисије за награде
рада са финасијским планом Центра за културу и признања Скупштине опшштине Аранђеловац..........111
и образовање општине Аранђеловац за 2014. год.........105

Одлука о избору председника, заменика
Одлука о давању сагласности на план рада и председника и чланова Комисије за награде 

и признања Скупштине општине Аранђеловац.............112финансијски план Народног музеја у
Аранђеловцу за 2014. годину...........................................106
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Решење о разрешењу председника Надзорног Одлука о разрешењу и именовању председника
одбора Јавног предузећа за планирање и и члана Управног одбора Народне библиотеке
изградњу општине Аранђеловац.....................................112 „Свети Сава“ Аранђеловац..............................................118

Решење о именовању председника Надзорног Одлука о разрешењу и именовању председнице
одбора Јавног предузећа за планирање и Надзорног одбора Народне бублиотеке
изградњу општине Аранђеловац.....................................112 „Свети Сава“ Аранђеловац..............................................118

Решење о разрешењу председника Надзорног Одлука о разрешењу и именовању председника
одбора ЈКП „Букуља“ Аранђеловац................................113 Управног одбора Народног музеја 

Аранђеловац......................................................................118
Решење о именовању председника 
Надзорног одбора ЈКП „Букуља“....................................113 Одлука о разрешењу и именовању председника

Надзорног одбора Народног музеја Аранђеловац.........119
Решење о разрешењу дужности В.Д. директора
ЈП за планирање и изградњу Одлука о разрешењу и именовању 
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