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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013-30.06.2013.ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Одлука о буџету општине Аранђеловац донета је 18.12.2012. године на основу члана 63. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ БР.54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и члана 22. Став 1. Тачка 2. Статута оопштине 
Аранђеловац („Службени Гласник општине Аранђеловац“ бр.8/08) којом су планирани приходи и издаци буџета у износу 
од 1.388.482.738,00 (са ознаком врсте прихода и расхода 01 приходи и расходи из буџета) истом одлуком планирани су 
приходи и расходи индиректних корисника који се финансирају из сопствених прихода извор финансирања 04 у износу од 
67.680.210,00 динара из донација извор финансирања 08 планиран је износ 18.646.400,00 динара, а приходи и издаци 
средстава од Републике планирани су у износу од 165.600.000,00 динара.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и 
члана 22. Став 1. Тачка 2. Статута општине Аранђеловац („ Службени гласник општине Аранђеловац“ бр.8/08), 
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној дана 27.06.2013. године, донела је Одлуку о ребалансу буџета  
општине Аранђеловац за 2013. Годину, којом се врши распоред вишка прихода и примања из 2012.године у износу од 
72.203.000,00 динара и вишка прихода из ранијих година у износу од 14.494.000,00 динара, укупно 86.697.000,00 динара( 
са ознаком врсте прихода и расхода 13)

• Укупни приходи и расходи 1.727.106.348,00 динара, од тога приходи и расходи из буџета 1.388.482.738,00 
динара, сопствени и остали приходи корисника 251.926.610,00 динара и нераспоређен вишак прихода и расхода 
86.697.000,00

Одлуком о Буџету општине Аранђеловац планирано је финансирање директних и индиректних корисника 
буџета, као и финансирање корисника дотација и субвенција. Буџет општине Аранђеловац има једног директног 
корисника буџета Општинску управу која нема сопствени рачун већ послује преко рачуна буџета. Индиректни корисници 
буџета који имају сопствени рачун су:

• Агенција за имовину
• Туристичка организација
• Народна библиотека Свети Сава
• Музеј
• Смотра „Мермер и звуци“
• Дечија установа Дуга
• СРЦ Шумадија
• Центар за културу и образовање
• Фонд „Први српски устанак“
• ФК Шумадија
• ЈП за планирање и изградњу

Индиректни корисници који немају сопствени рачун већ послују преко буџета су:
• Месна заједница Стари град
• Месна заједница Центар
• Месна заједница Буковик
• Месна заједница Врбица
• Месна заједница Вукосавци
• Месна заједница Горња Трешњевица
• Месна заједница Брезовац
• Месна заједница Бања
• Месна заједница Орашац
• Месна заједница Стојник
• Месна заједница Копљари
• Месна заједница Мисача
• Месна заједница Раниловић
• Месна заједница Венчане
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• Месна заједница Тулеж
• Месна заједница Даросава
• Месна заједница Погореоци
• Месна заједница Јеловик
• Месна заједница Граши
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Аранђеловац, 15.07.2013. године
ИЗВЕШТАЈ САСТАВИЛА
Мирјана Никић

НАЧЕЛНИК
Марина Ивановић
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На основу члана 48. став 2. тачка 1. Закона о Члан 7. 
здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 
72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – Оснивач : 
др.закон) и члана 22. Статута општине Аранђеловац - даје сагласност на Статут Установе ;
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), -разматра Извештај о раду и финансијском 

Скупштинa општине Аранђеловац, на седници пословању Установе ;
одржаној 11. 10. 2013.године, донела је -даје сагласност на Програм пословања и 

Финансијски план Установе :
-даје сагласност на акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места Установе ;
О  Д  Л  У  К  У - врши друга права и обавезе прописане Законом и 

општинским прописима.
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА  АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 8.

Дом здравља као самостална Установа почиње са 
Члан 1. радом даном уписа у судски регистар.   

Општина Аранђеловац (у даљем тексту : Члан 9.
Општина) оснива здравствену установу  Дом здравља  
Аранђеловац. Даном почетка рада Установа преузима средства, 

Оснивачка права и обавезе врши Скупштина имовину, права, обавезе и запослене, у складу са Деобним 
општине Аранђеловац, ако друкчије није прописано. билансом.

Члан 2. Члан 10.

Назив здравствене установе је :  Дом здравља Органи Установе су : директор, Управни одбор и 
Аранђеловац (у даљем тексту : Установа). Надзорни одбор, које именује и разрешава Оснивач.

Седиште Установе је у Аранђеловцу, ул. Краља 
Петра I бр. 62. Члан 11.

Члан 3.  Управни одбор Установе има пет чланова, од 
којих су два члана из реда запослених у Установи (најмање 

Установа има својство правног лица. један здравствени радник са високом стручном спремом), а 
три члана представници Оснивача.

Члан 4.
Члан 12.

У Установи се обезбеђује превентивна 
здравствена заштита за све категорије становника, хитна Надзорни одбор Установе има три члана од којих 
медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита је један члан из реда запослених у Установи, а два члана 
жена и деце, патронажна  служба, стоматолошка служба и представници Оснивача.
друга прописана здравствена заштита.

Установа обавља и друге делатности, у складу са Члан 13
Законом. 

Оснивач ће именовати вршиоца дужности 
Члан 5. директора и чланове привременог Управног одбора и 

привременог Надзорног одбора, у року од 30 дана од дана 
Средства и имовину за оснивање и рад установе доношења ове Одлуке.

чини део средстава, имовине, права и обавеза Привремени Управни одбор из става 1. овог члана 
Здравственог центра Аранђеловац, према Деобном донеће Статут и друге опште акте неопходне за упис у 
билансу Здравственог центра Аранђеловац, са билансним судски регистар и почетак рада Установе.
стањем на дан  31. 12. 2012.године, који је усвојио Управни 
одбор Здравственог центра Аранђеловац Одлуком бр. 03- Члан 14.
2476/1 од 28. 05. 2013.године.

Одлука о усвајању  Деобног биланса Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
Здравственог центра Аранђеловац и Деобни биланс објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 
саставни су део ове Одлуке. Аранђеловац''.

Члан 6. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-584/2013-01-2 од 11. 10. 2013 године

Средства за оснивање и рад Установе су у јавној  
општинској својини. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 20. став 2. Закона о задужбинама, Члан 8. 
фондацијама и фондовима (''Службени гласник РС'', бр. 
59/89 и 88/10–др.закон) и члана 22. Статута општине Управни одбор Фонда  донеће Правила Фонда, у 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', складу са овом Одлуком, у року од 60 дана од дана 
бр. 8/08), доношења Одлуке.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 

О  Д  Л  У  К  У Аранђеловац''.
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА 

''ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК'' СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-585/2013-01-2 од  11. 10. 2013. године

Члан 1.                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

У Одлуци о оснивању Фонда ''Први српски 
устанак'' (''Службени гласник РС'', бр. 34/02), у члану 2. 
став 2. мења се и гласи :

''Седиште Фонда је у Аранђеловцу, Венац слободе 
бр. 14.''.

На основу члана 22. Статута општине 
Члан 2. Аранђеловац  (''Службени гласник општине Аранђеловац,, 

бр. 8/08),
У члану 6. став 1. мења се и гласи  : Скупштина  општине Аранђеловац, на седници 
''Средства Фонда су у јавној својини Општине''. одржаној 11. 10. 2013. године,  донелa је 

Члан 3.

У члану 9. став 2. мења се и гласи :  О  Д   Л   У  К  У
''Органи Фонда су : О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
1. Директор ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ  
2. Управни одбор ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
3. Надзорни одбор''.

Члан 4.
1. Престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за 

Члан 10. мења се и гласи : солидарну стамбену изградњу општине Аранђеловац 
''Скупштина општине Аранђеловац може (''Општински службени гласник'', бр. 17/01, 15/00 и 5/02).

посебном одлуком основати Савет Фонда, који сачињавају 
лица која врше функцију или обављају послове у 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
институцијама које су од значаја за рад Фонда''. објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.
Члан 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 11. мења се и гласи : Број : 06-586/2013-01-2 од 11. 10. 2013 године
''Управни одбор има председника, заменика 

председника и пет чланова, које бира и разрешава ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Скупштина општине Аранђеловац. Никола Обрадовић,с.р.

Члан 6.

Члан 13. мења се и гласи : 
''Мандат председника, заменика председника и 

чланова Управног одбора и Надзорног одбора је 4 године, а 
могу бити разрешени пре истека мандата''.

Члан 7. 

У члану 16., речи : ''Скупштина Фонда'' замењују 
се речима : ''Управни одбор Фонда''.
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На основу члана 22. Статута општине ''На јавним површинама забрањено је паркирање 
Аранђеловац  (''Службени гласник општине Аранђеловац,, возила ако не постоји знак за дозволу паркирања. 
бр. 8/08), Комунални инспектор ће власнику непрописно 

Скупштина  општине Аранђеловац, на седници паркираног возила на јавној површини поднети 
одржаној  11. 10. 2013. године, донело је прекршајну пријаву. Пореед подношења прекршајне 

пријаве, комунални инспектор може наложити уклањање 
непрописно паркираног возила на јавним површинама, 
које ће извршити Предузеће које управља јавним 

О  Д   Л   У  К  У паркиралиштем''.
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О 

ВАТРОГАСНОМ ФОНДУ Члан 3. 
 ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

У члану 110. став 1., после тачке 12. додаје се тачка 
13., која гласи : 

1. Престаје да важи Одлука о ватрогасном фонуду ''13. поступа супротно  одредбама Одлуке које 
општине Аранђеловац (''Општински службени гласник'', нису наведене у претходним тачкама''.
бр. 8/95).

Члан 4.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
Аранђеловац''. објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-587/2013-01-2 од 11. 10. 2013.године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-588/2013-01-2 од  11. 10. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11) и члана На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник својини  (''Службени гласник РС'', бр. 72/11) и члана 22. 
општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
одржаној 11. 10. 2013.године, донела је Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 11. 10. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ О  Д  Л  У  К  У

УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА 
ЗА ПРЕНОС ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ОДРЕЂЕНИМ 

Члан 1. ОБЈЕКТИМА У ПАРКУ ''БУКОВИЧКА БАЊА''

У Одлуци о комуналном уређењу насеља 1. У Одлуци о подношењу захтева за пренос јавне 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 27/11), у својине  на одређеним објектима у Парку ''Буковичка 
члану 79.  став 1. мења се и гласи : бања'' (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 

''Типску канту за смеће власник мора поставити у 50/13), у тачци 1б. алинеја трећа речи : ''Остале зграде – 
свом дворишту на засенченом  месту, на удаљености од Топлана'' бришу се.
најмање 5 м од зграде суседа и  од саобраћајне површине и 
најмање 3 м од суседног дворишта, на месту са кога 2. Одлуку доставити Влади Републике Србије, 
радници несметано могу изнети смеће''. Дирекцији за имовину Републике Србије и Хотелу ''Извор'' 

У члану 79. после става 2. додаје се став 3. који а.д. Аранђеловац.
гласи :

''У изузетним случајевима, узимајући у обзир  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
услове наведене у ставу 1. овог члана, комунални објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
инспектор може одредити место постављања и држања Аранђеловац''.
типске посуде за смеће у дворишту власника, односно 
корисника комуналне услуге одвожења смећа''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-589/2013-01-2 од  11. 10.  2013. године
Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
У члану 91. став 2. мења се и гласи  :  Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној Филијала Аранђеловац  захтев за одлагање плаћања 
својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11) и члана 22. пореског дуга ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник 2. Овлашћује се председник општине Бојан 
општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Радовић,  да поднесе захтев за одлагање плаћања  и 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници потпише Споразум о одлагању плаћања пореског дуга.
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-583/2013-01-2 од 11. 10. 2013.године

О  Д  Л  У  К  У
О ЗАСНИВАЊУ ХИПОТЕКЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Обрадовић,с.р.

Члан 1.

Скупштина општине Аранђеловац је сагласна да 
се заснује хипотека на грађевинском објекту (бивша зграда 
Управе прихода) изграђена на кп. бр. 4239 КО На основу члана 46. став 1.  Закона о планирању и 
Аранђеловац у ул. Књаза Милоша бр. 59., ради обезбеђења изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09,  81/09 – 
потраживања Републичке пореске управе од Јавног испр., 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута 
предузећа за инофмисање ''Шумадија'' Аранђеловац у општине Аранђеловац („Службени гласник општине 
износу од 7.292.997,45 динара, а у поступку  решавања по Аранђеловац“, бр.8/08), 
захтеву ЈП за информисање ''Шумадија'' Аранђеловац за Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одлагање плаћања пореског дуга. одржаној 11. 10. 2013. године, донела је 

У складу са Законом о пореском поступку и 
пореској администрацији хипотека се заснива на износ  
дуга увећаног за 50%, што износи 10.939.496,17 динара.

О  Д  Л  У  К  У
Члан 2. О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ЋИРИНАЦ'' У БУКОВИКУ КОД АРАНЂЕЛОВЦА
Овлашћује се председник општине Аранђеловац 

Бојан Радовић, да у складу са овом Одлуком, потпише Члан 1.
Уговор  о заснивању хипотеке и предузима друге потребне 
радње за реализацију ове Одлуке. На основу ове Одлуке  израдиће се План детаљне 

регулације ''Ћиринац'' У Буковику код Аранђеловца (у 
Члан 3. даљем тексту : План).

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Члан 2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Оквирне границе Плана су катастарске парцеле : 
Број : 06-582/2013-01-2 од 11. 10. 2013 године 413/3, 414/5, 414/6, 414/3, 412/6, 412/7, 532, 533, 528/1, 

531/3, 529/3, 528/5, 528/4, 527/6, 527/8, 522/4, 516/3, 517/5, 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 414/4, 413/5, 413/4, 530/1, део 523, 3080, 3103/2, 3103/3, 
Никола Обрадовић,с.р. 3081, 3082/2, 3082/3, 3058/2, 3079/2, 3079/3  и 3078/5, све 

КО Буковик.
Преелиминарна граница Плана обухвата подручје 

од око 19.16,15 ха.
Дефинитивне границе Плана утврдиће се 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи концептом Плана, а изузетно нацртом Плана.
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), Закључка Владе 
Републике Србије бр. 43-5751/2013 од 5. јула 2013.године  Члан 3.
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени 
гласник опшине Аранђеловац,'', бр. 8/08), План ће садржати нарочито : намену површина, 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници правила уређења, правила грађења, графичке прилоге и 
одржаној 11. 10.  2013.године, донела је друге садржаје прописане Законом.

Члан 4.
О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ Рок за израду Плана је 6  месеци од дана ступања 
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ на снагу ове Одлуке.

ДУГА ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 5.

1. Скупштина општине Аранђеловац је сагласна Средства за израду Плана обезбедиће Привредно 
да Општина, као Оснивач, поднесе Пореској управи – друштво за производњу, проммет и услуге у унутрашњој и 
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спољној трговини ''Peštan'' d.o.o.  Буковик,  Аранђеловац.  Члан 4.

Члан 6. Рок за израду Плана је 6  месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

На основу Мишљења Управе општине Аранђеловац – 
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, Члан 5.
грађевинарство и стмбено комуналне послове – Сектор за 
грађевинарство и заштиту животне средине , бр. 501- Средства за израду Плана обезбедиће Предузеће 
91/13-05 од 18. 09. 2013.године за План није потребна  за промет и производњу  ''Стублина'' д.о.о.  Стојник,  
израда Стратешке процене утицаја на животну средину. Аранђеловaц.  

Члан 7. Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана На основу Мишљења Управе општине 
објављивања у ' 'Службеном гласнику општине Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, 
Аранђеловац''. урбанизам, грађевинарство и стмбено комуналне послове 

– Сектор за грађевинарство и заштиту животне средине , 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ бр. 501-80/13-05 од 18. 09. 2013.године за План није 
Број : 06-590/2013-01-2 од 11. 10. 2013. године потребна  израда Стратешке процене утицаја на животну 

средину.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р. Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''.

На основу члана 46. став 1.  Закона о планирању и СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09,  81/09 – Број : 06-591/2013-01-2 од 11. 10. 2013. године
испр., 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута 
општине Аранђеловац („Службени гласник општине ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Аранђеловац“, бр.8/08), Никола Обрадовић,с.р.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У На основу члана 46. став 1.  Закона о планирању и 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09,  81/09 – 

КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА ''СТУБЛИНА''  Д.О.О. испр., 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута 
У СТОЈНИКУ КОД АРАНЂЕЛОВЦА општине Аранђеловац („Службени гласник општине 

Аранђеловац“, бр.8/08), 
Члан 1. Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 11. 10. 2013. године, донела је 
На основу ове Одлуке  израдиће се План детаљне 

регулације комплекса Предузећа ''Стублина''  д.о.о. у 
Стојнику код Аранђеловца  (у даљем тексту : План).

О  Д  Л  У  К  У
Члан 2.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
Оквирне границе Плана су катастарске парцеле : КАМЕНОЛОМА У ЛЕЖИШТУ ''БРЕЗОВАЦ 

1781/1, 1780, 1777/15, 1782/8, 1782/7, 1782/6, 1782/5, СЕВЕР'' НА ВЕНЧАЦУ
1782/4, 2398/1 и делови кп.бр. 1908, 2060 и 1777/11 све КО 
Стојник.

Преелиминарна граница Плана обухвата подручје Члан 1.
од око 1.99,75 ха. 

Дефинитивне границе Плана утврдиће се На основу ове Одлуке  израдиће се План детаљне 
концептом Плана, а изузетно нацртом Плана. регулације каменолома у лежишту ''Брезовац Север'' на 

Венчацу (у даљем тексту : План).
Члан 3.

План ће садржати нарочито : намену површина, Члан 2.
правила уређења, правила грађења, графичке прилоге и 
друге садржаје прописане Законом. Оквирне границе Плана су катастарске парцеле у 
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делу истражног поља ''Брезовац''. Аранђеловац, и то:
Преелиминарна граница Плана обухвата  

подручје од око 25 ха. 1. Mилица Кувељић, дипл. инж. саобраћаја,  
Дефинитивне границе Плана утврдиће се председник 

концептом Плана, а изузетно нацртом Плана. 2. Мирослав Недељковић, дипл. инж. маш., члан 
3. Славица Јањић, дипл. правник, чланица, из реда 

Члан 3. запослених 

План ће садржати нарочито : намену површина, II. Maндат председнику и члановима Надзорног 
правила уређења, правила грађења, графичке прилоге и одбора траје 4. године.
друге садржаје прописане Законом.

III. Ступањем на снагу овог Решења престаје 
Члан 4. мандат председнику и члановима Управног одбора ЈП за 

планирање и изградњу општине Аранђеловац. 
Рок за израду Плана је 6  месеци од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 5. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-593/2013-01-2 од 11. 10. 2013.г.

Средства за израду Плана обезбедиће Рудници и 
индустрија мермера и гранита ''Omya Venčac'' d.o.o. из ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Аранђеловца. Никола Обрадовић,с.р.

Члан 6.

На основу Мишљења Управе општине 
Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, На основу члана 12. став 3. Закона о јавним 
урбанизам, грађевинарство и стмбено комуналне послове предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 
– Сектор за грађевинарство и заштиту животне средине , 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац 
бр. 501-80/13-05 од 18. 09. 2013.године за План је потребна  (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
израда Стратешке процене утицаја на животну средину. Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 11. 10.  2013. године, донела је
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ  ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-592/2013-01-2 од 11. 10. 2013. године

I. Именују се за  председника и чланове 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, Надзорног одбора ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, и то:
Никола Обрадовић,с.р.

1. Слободан Јаредић, дипл. инж. саобраћаја, 
председник 

2. Милан Обрадовић, дипл. инж. пољопривреде, 
члан

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним 3. Милан Продановић, дипл.инж.грађ., члан, из 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана реда запослених
22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), II. Maндат председнику и члановима Надзорног 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одбора траје 4. године
одржаној 11. 10.  2013. године, донела је

III. Ступањем на снагу овог Решења престаје 
мандат председнику и члановима Управног одбора ЈKП 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е ''Букуља''Аранђеловац. 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ                Број: 06-594/2013-01-2 од 11. 10. 2013.г.

I.  Именују се за председника и чланове ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Надзорног одбора ЈП за планирање и изградњу општине Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 12. став 3. Закона о јавним 3. Станимирка Вујановић, дипл. инж.агрономије, 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана чланица, из реда запослених
22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), II. Maндат председнику и члановима Надзорног 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одбора траје 4. године
одржаној 11. 10.  2013. године, донела је

III.  Ступањем на снагу овог Решења престаје 
мандат председнику и члановима Управног одбора ЈКП 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е ''Зеленило Аранђеловац'' Аранђеловац.

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ЈП ''ГАС'' АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
 Број: 06-595/2013-01-2 од 11. 10. 2013.г.

I. Именују се за председника и чланове Надзорног ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
одбора ЈП Гас'' Аранђеловац,  и то: Никола Обрадовић,с.р.

1. Петар Прокић, дипл. ек., председник 
2. Милета Богдановић, дипл. ек, члан 
3. Александар Илић, дипл. инж.рударства,  члан, 

из реда запослених
На основу члана 12. став 3. Закона о јавним 

II. Maндат председнику и члановима Надзорног предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 
одбора траје 4. године 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац 

(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
III.  Ступањем на снагу овог Решења престаје Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

мандат председнику и члановима Управног одбора ЈП одржаној 11. 10. 2013. године, донела је
''Гас'''Аранђеловац. 

IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења. Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
               Број: 06-597/2013-01-2 од 11. 10. 2013.г. НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ШУМАДИЈА'' 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, АРАНЂЕЛОВАЦ
Никола Обрадовић,с.р.

I.  Именују се за председника и чланове 
Надзорног одбора ЈП за информисање ''Шумадија''  
Аранђеловац, и то:

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним 1. Слободан Ћировић, дипл.правник, председник 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 2. Драгиша Савић, дипл. инж. пољопривреде, 
22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац члан 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), 3. Сузана Богићевић, дипл. политиколог, чланица, 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници из реда запослених
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је

II. Maндат председнику и члановима Надзорног 
одбора траје 4. године

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е III.  Ступањем на снагу овог Решења престаје 
мандат председнику и члановима Управног одбора ЈП за 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА информисање ''Шумадија'' Аранђеловац.
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ'' IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
АРАНЂЕЛОВАЦ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-596/2013-01-2 од 11. 10. 2013.г.

I. Именују се за председника и чланове Надзорног 
одбора ЈКП  ''Зеленило Аранђеловац'' Аранђеловац,  и то: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Обрадовић,с.р.
1. Љубивоје Шундић, дипл.ек., председник 
2. Момчило Чумић, дипл. маш. инж., члан 
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На основу члана 29. став 1. Статута општине чланова именованих Решењем бр. 06-650/2011-01 од 12. 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 12. 2011.године
бр. 8/08) и члана 52. Закона о планирању и изградњи  
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, УСРС – 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
64/10,  24/11 и 121/12), објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Аранђеловац''.
одржаној 11. 10. 2013. године,  донела је 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-598-a/2013-01-2 од 11. 10. 2013. године

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНИЦЕ Никола Обрадовић , с.р.
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

 
1. Разрешавају  се  председник и чланица 

Комисије за  планове и то : На основу члана 39.  Закона о равноправности 
- Владан Матијашевић, председник, полова (''Службени гласник РС'', бр.104/09) и члана 29. 
- Јованка Ђорђевић - Цигановић, чланица, на Статута општине Аранђеловац (Службени гласник 

предлог Министарства општине Аранђеловац'', бр. 8/08) 
Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а одржаној 11. 10. 2013. године, донела је 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Број : 06-598/2013-01-2 од 11. 10. 2013. године

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА/ЦА 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, КОМИСИЈЕ 
Никола Обрадовић , с.р. ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

1. Разрешавају  се дужности чланица  Комисије за 
родну равноправност 

На основу члана 29. став 1. Статута општине - ЉУБИНКА БАТРИЋЕВИЋ
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', - МИРЈАНА МАЈСТОРОВИЋ
бр. 8/08) и члана 52. Закона о планирању и изградњи  - МИЛАНКА СИМИЋЕВИЋ –ТЕА, преминула
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, УСРС – 
64/10,  24/11 и 121/12), 2. Именују се за чланове/це Комисије за рoдну 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници равноправност  
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је 

- АНГЕЛИНА ПЕКИЋ
- СНЕЖАНА – БЕБА ТОМКОВИЋ

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е - ДЕЈАН ВЛАЈКОВИЋ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНИЦЕ 3. Мандат члану/цама Комисије траје  до истека 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ мандата члановима Комисије именованих Решењем бр. 06-

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 111/2012-01 од 16. 3. 2012.године.

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
1. Именују се  председник и чланица Комисије за  

планове и то : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ,
-  Милосав Милојевић, председник, Број 06-599/2013-01 од 11. 10. 2013.године
- Јелена Стризовић, чланица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
2. Мирјана Маринковић – Габарић, чланица Никола Обрадовић, с.р.

Комисије, именује се за чланицу Комисије на предлог 
Министарства природних ресурса, рударства и просторног 
планирања.

3. Мандат председника и чланице именованих 
овим Решењем траје до истека мандата  председника и 
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута Предшколске установе ''Дуга''  Аранђеловац, из реда 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине запослених 
Аранђеловац'', бр. 8/08), - ДАНИЈЕЛА БАТРИЋЕВИЋ

Скупштина општине Аранђеловац, на седници - МИРЈАНА  ЈОВАНОВИЋ
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је - ВЕСНА РАДОСАВЉЕВИЋ

III. Разрешавају се чланови/це Управног одбора 
Предшколске установе ''Дуга'' Аранђеловац, представници 
родитеља :

О  Д  Л  У  К  У - ЈЕЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ
- ИВАН ЂОРЂЕВИЋ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦА  - МИЛОРАД РАИЧЕВИЋ
УПРАВНОГ  ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ IV. Именују се за чланице Управног одбора 

''СВЕТИ САВА''  АРАНЂЕЛОВАЦ Предшколске установе ' 'Дуга' '   Аранђеловац, 
представнице родитеља :

- ТИЈАНА ВУКИЋ – ПАВЛОВИЋ
I. Разрешава се чланица Управног одбора Народне - ИВАНА ЈАНКОВИЋ

библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац - КАТАРИНА НИКОЛИЋ
-  БИЉАНА РАДАШИНОВИЋ, из  реда V.  Maндат члановима Управног  одбора траје до 

запослених. истека мандата председника и чланова Управног одбора 
именованог Решењем Скупштине општине Аранђеловац 

II.  Именује се за чланицу  Управног одбора бр. 06-119/2012-01 од 16. 3. 2012.године и бр. 06-264/2012-
Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац 01 од 8. 6. 2012.године.  

- ВЕСНА ПРОКОВИЋ,  представник запослених. VI.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

III.   Maндат чланици Управног одбора траје до Аранђеловац'' .
истека мандата председника и чланова Управног одбора 
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
бр. 06-343-1/2010-01 од 23. 7. 2010.године. Број: 06-601/2013-01 од 11. 10. 2013.г.

IV.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Никола Обрадовић,с.р.
Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
               Број: 06-600/2013-01 од 11. 10. 2013.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
   Никола Обрадовић,с.р. На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута 

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 11. 10. 2013. године, донела је О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНИЦЕ  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА МУЗЕЈА У АРАНЂЕЛОВЦУ

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНИЦА 1. Именују  се за   чланицу Надзорног одбора 

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Музеја у Аранђеловцу и то:
''ДУГА''  АРАНЂЕЛОВАЦ

-  Бојана Грујић, из реда запослених, члан

I. Разрешавају се чланице Управног одбора 2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Предшколске установе ''Дуга'' Аранђеловац, из реда  
запослених : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

- ЉИЉАНА СТОЈКОВИЋ Број: 06-602/2013-01 од 11. 10. 2013.г.
- ЈЕЛЕНА ЖИВАНОВИЋ
- ДРАГАНА АКСЕНТИЈЕВИЋ. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
II. Именују се за чланице Управног одбора Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности безбедност саобраћаја и решења председника Општине о 
саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС'', број: трансферу средстава.
41/09, 53/10 и 101/11), и члана 7. Одлуке о Општинском 
већу општине Аранђеловац (''Службени гласник'', бр. 4. Корисници средстава  су у обавези да поднесу 
9/08), писани извештај Савету за безбедност саобраћаја о 

Општинско веће општине Аранђеловац на коришћењу добијених срестава, у року од 3 месеца од 
седници одржаној дана 26.9.2013. године, донело је добијања средстава.

5. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
П Р О Г Р А М објављивања у  ,,Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.
ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ У 2014. ГОДИНИ         Бр. 06-525/2013-01-3 од 26.9.2013. године

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
1. Планирана средства за финансирање         Бојан Радовић,с.р.

унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 
општини Аранђеловац у буџету општине Аранђеловац за 
2014. годину су 7.500.000,00 динара, и то од наплаћених 
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима.

На основу члана 10. Програма мера подршке за 
2. Средства из тачке 1. овог Програма користиће спровођење пољопривредне политике и политике 

се за: руралног развоја за територију општине Аранђеловац за 
                                                                                       динара 2013. годину бр. 06-240/2013-01-2 од 23.05.2013. године, 

Општинско веће општине Аранђеловац, расписује
(А) за поправљање саобраћајне 

                     инфраструктуре                             4.000.000,00
      

(Б)  за остале намене      3.500.000,00 К О Н К У Р С

(Б1) за унапређење саобраћајног ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА 
                      васпитања и  образовања И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
                     (едукација школске омладине          
                     сарадњом школа и Саобраћајне 
                     полиције,  набавка наставне и 
                     показне опреме и сл.)                        450.000,00 Средства овог конкурса су планирана за 

унапређење воћарске производње и то у виду мере 
(Б2) за превентивно – промотивне подршке подизању засада воћњака и винограда у износу од 

                    активности из области безбедности 30% инвестиције,  а не више од и то :
                    саобраћаја (спровођење
                    кампање кроз медије, набавка 1. За подизање винограда не више од 50000 дин/ха 
                    рекламног, промотивног и за највише до 2 ха а најмање за 0,3 ха.  
                    едукативног материјала и сл.)           500.000,00 2. За подизање јабучастог воћа не више од 

40.000,00 дин/ха за највише 2 ха а најмање за 0,3 ха
(Б3) за рад савета за безбедност 3. За подизање коштичавог воћа не више од 

                     саобраћаја (саветовања, 30.000,00 дин/ха за највише 2 ха а најмање за 0,3 ха
                     семинари, дневнице и сл.)                200.000,00 4. За подизање засада јагодастог и бобичастог 

воћа подстицај за површине преко 0,1 ха не више од 0,3 ха  
(Б4) за техничко опремање у износу до 20.000,00 дин по кориснику.

                      саобраћајне полиције у  Средства предвиђена Конкурсом су намењена за 
                      ПС Аранђеловац                              750.000,00 пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће 

услове:
(Б5) за набавку опреме за • Носиоци су регистрованог и активног 

                      хоризонталну, вертикалну            пољопривредног газдинства (активан статус у 
                      и светлосну саобраћајну складу са Правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 
              сигнализацију                     1.600.000,00 17/13) на територији општине Аранђеловац

                 ___________________ • Извршена је набавка садница  и подигнут засад 
од 01.01.2013. године до подношења захтева не 

                                             СВЕГА:    7.500.000,00 мање површине од 0.2 ха за јабучасто , 
коштичаво, језграсто воће и винограде а за 

3. Средства ће се користити, сразмерно јагодичасто и бобичасто воће површина не мања 
оствареним приходима, на основу одлука Савета за од 0.1 ха.
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• Парцела на којоој је подигнут засад је уписана у документација лажно приказана у захтеву корисник мера 
регистар РПГ-а подносиоца захтева подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година

• Нису корисници републичких подстиција и 
субвенција по истом основу (парцели) Општинско Веће општине Аранђеловац

• Немају дуговања према општини Аранђеловац 
по другим основама, програмима субвенција и 
развојним програмима у пољопривреди 
(ревитал села, закуп државног земљишта и др.)

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу  
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08) и Пољопривредни произвођачи који конкуришу 
члана 5.  Програма мера подршке за спровођење потребно је да доставе следећу документацију:
пољопривредне политике и политике руралног развоја за  • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава 
територију општине Аранђеловац за 2013. годину мери подршке подизању засада воћа и грожђа
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 49/13),• Копију уверења о здравстевној исправности 

Општинско веће општине Аранђеловац, на садног материјала
седници одржаној 26. 9. 2013. године, донело је• Копију рачуна

• Копију плана плаца парцеле на којој је извршена 
садња

• Копију декларације садног материјала
О  Д  Л  У  К  У•  Копију потврде о активном статусу 

пољопривредног газдинства за 2013. годину 
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКОГ КОНКУРСА ЗА • Фотокопију наменског рачуна пословне банке
МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА  И • Фотокопију личне карте

ВИНОВЕ ЛОЗЕ 

У циљу провере испуњености услова и 
1. Општинско веће расписује допунски  конкурс достављених података, Одељење за привреду и друштвене 

за мере подршке за спровођење пољопривредне политике делатности општинске управе Аранђеловац, задужено за 
и политике руралног развоја за територију општине стручне послове на реализацији Конкурса, ће извршити 
Аранђеловац за 2013. годину, и то за :комисијску проверу стања на терену.
            -   мере подршке подизање засада воћа и винове Захтев се преузима на писарници Општинске 
лозе, управе Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу 

за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 
2.Саставни део ове Одлуке су текстови конкурса 10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба 

из тачке 1. ове Одлуке.број 2. 
Попуњен и потписан Захтев са потребном 

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а документацијом предаје се на писарници општине 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише, 
Аранђеловац''.На предњој страни: 

Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦКонкурс за мере подршци подизања засада  воћа и 
        Бр.06-524/2013-01-3 од 26.9. 2013. годиневинове лозе

На задњој страни: 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,Име, презиме и адреса подносиоца пријаве
        Бојан Радовић,с.р.Одлуке о додели мера подршке подизању засада  

воћа и винове лозе доноси комисија за доделу средстава за 
развој пољопривреде у 2013. години формирана од стране 
општинског Већа. 

За одобрене захтеве подстицајна средства ће се 
На основу члана 10 Програма мера подршке за директно преносити на наменски рачун пољопривредног 

спровођење пољопривредне политике и политике произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку 
руралног развоја за подручје територије општине утврђивања испуњености услова и доношења Одлуке 
Аранђеловац за 2013. годину бр. 06-240/2013-01-2 од Комисије.
23.05.2013. године, општинско  Веће општине Извештај о расподели подстицајних средстава за 
Аранђеловац расписујеразвој пољопривреде у 2013. години биће јавно објављен 

након завршетка Конкурса. 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на 

К О Н К У Р Сдруги начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене 
ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ на друге адресе, неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТАКонкурс је отворен од 1. oктобра 2013. године и  
траје до 15. новембра 2013. године. 

Конкурс се објављује на званичној интернет 
Средства овог конкурса су планирана за развој страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, 

пољопривреде и то у виду мера подршке суфинансирања огласној табли и локалним медијима. 
70% камате краткорочних кредита и дугорочних У случају да су средства ненаменски коришћена или је 
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пољопривредних кредита регистованих пољопривредних такав се не може мењати. За кредите са валутном 
газдинстава. клаузулом подршка  се обрачунава на основу средњег 
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за курса НБС на дан почетка Конкурса, и у динарском износу 
пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће се уноси у Решење.
услове: Захтев се преузима на писарници општинске 

•  П о с е д у ј у  р е г и с т р о в а н о  и  а к т и в н о  управе Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу 
пољопривредно газдинство (активан статус у за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба 
17/13) на територији општине Аранђеловац број 2. 

• Са пословном банком су у 2013. години склопили Попуњен и потписан Захтев са потребном 
уговор о краткорочном или дугорочном документацијом предаје се на писарници општине 
кредитирању Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише, 

На предњој страни: Општинска управа Аранђеловац, ул. • Кредитна средства су одобрена и користе се за 
Венац Слободе бр. 10следеће намене: набавка пољопривредне 

Конкурс за меру подршке суфинансирању камате механизације и опреме, набавка или повећање 
пољопривредних кредитаосновног стада, подизање засада и набавка 

На задњој страни: Име, презиме и адреса садног материјала, изградња и адаптација 
подносиоца пријавеекономских објеката и прерађивачких 

Одлуке о испуњености услова за доделу капацитета, куповина пољопривредног 
средставаљ суфинансирање камате пољопривредних земљишта, обртна средства за пољопривредну 
кредита доноси комисија за развој пољопривреде у 2013. производњу и прераду као и комбиновану 
години формирана од стране општинског Већа. намену.

За одобрене захтеве подстицајна средства ће се •  Кредитна средства се не користе за 
директно преносити на наменски рачуна пољопривредног рефинансирање постојећих кредита
произвоћача (газдинства) а по спроведеном поступку • Износ кредита до 150.000 дин,за креткорочне 
утврђивања испуњености услова за остваривање права на кредите односно до 1.700.000 РСД за дугорочне 
коришћење подстицаја и доношења Одлуке Комисије. кредите

Извештај о расподели средстава за развој • Немају дуговања према општини Аранђеловац 
пољопривреде у 2013. години биће јавно објављен након по другим основама, програмима субвенција и 
завршетка Конкурса. развојним програмима у пољопривреди 

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на (ревитал села, закуп државног земљишта и др.)
други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене • Да средствима кредита нису финанирана 
на друге адресе, неће се разматрати.Конкурс је отворен од улагања за које су одобрене мере подршке у 2013 
1.октобра  2013. године и  траје до 15.новембра 2013. години.
године. Конкурс се објављује на званичној интернет Пољопривредни произвођачи који конкуришу 
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, потребно је да доставе следећу документацију:
огласној табли и локалним медијима. • Пупуњен и потписан Захтев за доделу мере 

У случају да су средства не наменски коришћена подршке камате пољопривредних кредита
или је документација лажно приказана у захтеву корисник • Копију уговора са назначеном наменом кредита 
мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 и планом отплате кредита за чију камату траже 
годинамеру подршке суфинансирања камате 

пољопривредног кредита.
Општинско Веће општине Аранђеловац• Фотокопију потврде о активном статусу 

пољопривредног газдинства у 2013 год,
• Фотокопију наменског рачуна пословне банке
• Фотокопију личне карте подносиоца захтева
• Уврење о измиреним обавезама према Општини 

Аранђеловац
За одобрена средства подршке из средстава 

Буџета за 2013. годину исплатиће се подстицај за првих 12 
месеци отплате кредита за кредите из 2013 године. За мере 
подршке за су- финансирање камате за кредите са 
периодом отплате дужим од 12 месеци ће се Одлуком о 
суфинансирању камате пољопривредних кредита 
обавезати о суфинансирању дела камате до краја уговорне 
отплате кредита и исплати средстава у годишњим 
траншама за сваких наредних 12 месеци кредита. 

За краткорочне кредите преко 150.000,00 динара и 
дугорочне преко 1.700.000,00 динара суфинансираће се 
припадајућа камата обрачуната до износа од 150.000,00 
динара а за дугорочне до 1.700.000,00 динара.   

Износ мере подршке се обрачунава приликом 
доношења Решења а на основу уговорног плана отплате 
кредита и укупног износа камате умањеног за 30% и као 
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу  максимално до два грла по газдинству уз ограничење од 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08) и 30% од цене коштања одгоја јунице од 12 до 24 месеца а не 
члана 5.  Програма мера подршке за спровођење више од 20.000,00 динара по грлу.Једно газдинство може 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за остварити подстицај за највише два грла по овој мери 
подручје територије општине Аранђеловац за 2013. годину подршке.
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 49/13), Средства предвиђена Конкурсом су намењена за 

Општинско веће општине Аранђеловац, на пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће 
седници одржаној 26. 9. 2013. године, донело је услове:

· Поседују регистровано и активно пољопривредно      
газдинство (активан статус у складу са правилником ,,Сл. 

О  Д  Л  У  К  У Гласник РС,, бр. 17/13) на територији општине 
Аранђеловац

О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКОГ КОНКУРСА ЗА · Набавка уматичених грла је извршена у текућој 
МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТЕ 2013. години (од 01.01.2013. године до предаје захтева – 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА завршетка конкурса)
• У случају набавке грла од физичког лица, грла 

морајубити набављена од лица која нису супружници 
1.Општинско веће расписује допунски  конкурс за подносиоца захтева, крвни сродници подносиоца захтева у 

мере подршке за спровођење пољопривредне политике и првој линији без обзира на степен сродства и у побочној 
политике руралног развоја за подручје територије линији у другом степену сродства, усвојеник или 
општине Аранђеловац за 2013. годину, и то за : уусвојилац као ни друга лица која живе у кућној 

- мере подршке суфинансирање камате пољопри- заједници.
вредних кредита. • Немају дуговања према општини Аранђеловац 

по другим основама, програмима субвенција и развојним 
2.Саставни део ове Одлуке су текстови конкурса програмима у пољопривреди (ревитал села, закуп 

из тачке 1. ове Одлуке. државног земљишта и др.)
Пољопривредни произвођачи који конкуришу 

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а потребно је да доставе следећу документацију:
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава 
Аранђеловац''. за мере подршке за новонабављена уматичена говеда и 

јунице из сопственог запата.
       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ • Копију матичног листа или извода из главне 
       Бр.06-524-1/2013-01-3 од 26.9. 2013. године матичне евиденције издатог од основне службе за 

селекцију, за свако грло за које се конкурише
       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, • Копију евендиционог листа (пасош) за свако 
       Бојан Радовић,с.р. грло за које се конкурише

• Оверен купопродајни уговор за свако 
новонабављено грло са наведеном ценом 

•  Копију потврде о активном статусу 
пољопривредног газдинства за 2013. годину 

• Извод из РПГ-а о члановима газдинства у 2013 
год и н и . у кол и ко  вл а с н и к  г рл а  н и ј е  н о с и л а ц  

На основу члана 10 Програма мера подршке за пољопривредног газдинства.
спровођење пољопривредне политике и политике • Копију картице наменског рачуна пословне 
руралног развоја за подручје територије општине банке 
Аранђеловац за 2013. годину бр. 06-240/2013-01-2 од • Копију личне карте подносиоца захтева
23.05.2013. године, општинско  Веће општине Пољопривредни произвођач корисник средстава 
Аранђеловац расписује мере подршке не може отуђити грло које је предмет мере 

подршке минимум три  године од добијања средстава мере 
подршке, што прихвата потписивањем Изјаве из Захтева. 

К О Н К У Р С Комисија ће након истека периода од 12 и 24 и 35  месеци 
ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА извршити проверу на терену о постојању грла. Уколико 

УМАТИЧЕНА ГОВЕДА И ЈУНИЦЕ ИЗ власник не обезбеди доказ о постојању грла  или доказ о 
СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА угинућу општинска управа Аранђеловац ће на основу 

потписане Изјаве подносиоца захтева (корисника 
Средства Конкурса су планирана за повећање субвенције) покренути поступак принудне надокнаде. 

сточног фонда и генетско унапређење млечног говедарства Захтев се преузима на писарници општинске 
и то у виду мера подршке регистованим пољопривредним управе Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу 
газдинствима у износу до 30% од вредности инвестиције  за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 
за свако новонабављено уматичено грло говеда и то за 10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба 
категорију краве или јунице старости до 6 година, уз број 2. 
ограничење у броју грла до два уз ограничење мере П опуњен и потписан Захтев са потребном 
подршке на максимално 30.000,00 дин по грлу , као и за документацијом предају се на писарници општине 
јунице из своје производње старостри од 12 до 24 месеца Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише, 
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На предњој страни:             -   мере подршке за новонабављена уматичена 
Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац говеда и јунице из сопственог запада.

Слободе бр. 10
2. Саставни део ове Одлуке су текстови конкурса 

МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА из тачке 1. ове Одлуке.
УМАТИЧЕНА ГОВЕДА И ЈУНИЦЕ ИЗ СОПСТВЕНОГ 

ЗАПАТА 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

На задњој страни: Аранђеловац''.
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве
Одлуке о испуњености услова за мере подршке за          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

новонабављена уматичена говеда, и јунице из сопственог          Бр.06-524-2/2013-01-3 од 26.9. 2013. године
запата доноси комисија за развој пољопривреде у 2013. 
години формирана од стране општинског Већа.          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

За одобрене захтеве средства ће се директно          Бојан Радовић,с.р.
преносити на наменски рачун пољопривредног 
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку 
утврђивања испуњености услова за остваривање права и 
доношења Одлуке Комисије.Извештај о расподели 
средстава за развој пољопривреде у 2013. години биће На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
ј а в н о  о б ј а в љ е н  н а ко н  з а в р ш е т ка  Ко н ку р с а .  Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђелвоац'', 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други бр. 9/08), 
начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге Општинско веће општине Аранђеловац 
адресе, неће се разматрати.Конкурс је отворен од 1. разматрајући захтев MЗ Даросава, на седници одржаној  
октобра 2013. године и  траје до 15. новембра 2013. године. 05. 09..2013.године,  донело је
Конкурс се објављује на званичној интернет страници 
општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли  
и локалним медијима. 

У случају неизлечиве болести или угинућа грло за Р   Е  Ш  Е  Њ  Е
које је остварена средства за меру подршке власник је 
дужан да пријави комисији за развој пољопривреде случај.
У случају да су средства не наменски коришћена или је 1. Да се умањи позиција број 27, текућа 
документација лажно приказана у захтеву корисник мера буџетска резерва, економска класификација 03945-499121-
подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година 00-01-130 за износ од 52.068,00 динара,  а да се за исти 

износ увећа позиција број 188, репрезентација – МЗ 
Општинско Веће општине Аранђеловац Даросава,  економска класификација 03945-423711-00-01-

160, на име прославе дана Месне заједнице Даросава.

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

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08) и        Бр. 06-494/2013-01-3 од  05. 09. 2013.г.
члана 5.  Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
подручје територије општине Аранђеловац за 2013. годину        Бојан Радовић,с.р.
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 49/13),

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 26. 9. 2013. године, донело је

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

О  Д  Л  У  К  У Аранђеловац'', бр. 9/08), 
Општинско веће општине Аранђеловац 

О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКОГ КОНКУРСА ЗА разматрајући захтев MЗ Бања, на седници одржаној  26. 9. 
МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА 2013.године,  донело је

УМАТИЧЕНА ГОВЕДА И ЈУНИЦЕ ИЗ 
СОПСТВЕНОГ ЗАПАДА 

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е
1. Општинско веће расписује допунски  конкурс 

за мере подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за подручје територије 1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска 
општине Аранђеловац за 2013. годину, и то за : резерва, економска класификација 03945-499121-00-01-
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130 за износ од 46.000,00 динара,  а да се за исти износ увећа позиција број 121,  Фондација за подстицај 
увећа позиција број 154, стални трошкови – МЗ Бања,  стваралаштва, економска класификација 03945-472732-
економска класификација 03945-421919-00-01-160, на име 00-01-950.
трошкова за подизање спомен обележја у МЗ Бања..

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

финансије и рачуноводство.
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ         Бр. 06-534/2013-01-3 од  26.9. 2013.г.
       Бр. 06-530/2013-01-3 од  26. 9. 2013.г.

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

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

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу бр. 9/08), 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Општинско веће општине Аранђеловац 
Аранђеловац'', бр. 9/08), разматрајући захтев Међуопштинског Рукометног Савеза 

Општинско веће општине Аранђеловац Аранђеловац, на седници одржаној 26. 9. 2013.године,  
разматрајући захтев MЗ Тулеж, на седници одржаној  26. 9. донело је
2013.године,  донело је

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска 

резерва, економска класификација 03945-499121-00-01-
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска 130 за износ од 350.000,00 динара,  а да се за исти износ 

резерва, економска класификација 03945-499121-00-01- увећа позиција број 51,   дотације Спортском савезу 
130 за износ од 39.000,00 динара,  а да се за исти износ општине Аранђеловац, економска класификација 03945-
увећа позиција број 190, стални трошкови – МЗ Тулеж,  481911-00-01-840, за Међуопштински рукометни савез 
економска класификација 03945-421219-00-01-160, на име Аранђеловца за организацију ''Супер купа Србије''. 
трошкова електричне енергије.

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

финансије и рачуноводство.
       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ        Бр. 06-531/2013-01-3 од  26. 9. 2013.г.
       Бр. 06-529/2013-01-3 од  26. 9. 2013.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 
Аранђелвоац'', бр. 9/08), Аранђеловац'', бр. 9/08), 

Општинско веће општине Аранђеловац, Општинско веће  oпштине Аранђеловац, 
разматрајући захтев Милетић Кристине, на седници разматрајући захтев Симеуновић Милосаве  из Даросаве, 
одржаној  26.9.2013.године,  донело је на седници одржаној дана 26. 9. 2013.године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Р   Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Да се позиција бр. 27. издвајање у текућу 
1. Да се умањи позиција број 27, текућа буџетска буџетску резерву економска класификација   03945-

резерва, економска класификација 03945-499121-00-01- 499121-00-01-130 умањи за износ од 30.000,00 динара, а да 
130 за износ од 160.000,00 динара,  а да се за исти износ се за исти износ увећа позиција 60. Дотације посебним 

25Broj 52 - Aran|elovac, 25. oktobar 2013.



категоријама становништва економска класификација Брезовац.
03945-481991-00-01-840 за исплату помоћи Симеуновић 
Милосави, из Аранђеловца ЈМБГ 2701976726826. 2. Ово Решење ће реализовати Одељење за 

Исплату средстава извршити  на текући рачун финансије и рачуноводство.
бр.150-9001000378380-95 КБМ банка  ад Крагујевац,   као 
помоћ за школовање.          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за          Бр . 06-577/2013-01-3 од 10. 10. 2013. г.
финансије и рачуноводство.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ          Бојан Радовић,с.р.
         Бр. 06-539/2013-01-3 од 26. 9. 2013. године

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
         Бојан Радовић,с.р.

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

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу Аранђеловац“ бр. 9/08),
општине Аранђеловац (''Службени глансик општине Општинско веће општине Аранђеловац ,  
Аранђеловац'', бр. 9/08) разматрајући захтев Боди билдинг клуба  из Аранђеловца, 

Општинско веће општине Аранђеловац, на на седници одржаној 10. 10. 2013. године, донело је
седници одржаној 3. 10. 2013. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска 
Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу резерва, економска класификација 03945-499121-00-01-

буџетску резерву, економска класификација 03945- 130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ 
499121-00-01-130 за износ од 300.000 динара, а да се за увећа позиција 51, дотација Спортском савезу општине 
исти износ увећа позиција број 60 дотације посебним Аранђеловац, економска  класификација 03945-481911-
категоријама становништва економска класификација 00-01-840, за  Боди билдинг клуб ''Big man'' из 
03945-481991-00-01-840, на име помоћи за лечење. Аранђеловца,  за организовање првенства у Боди билдингу  

Ово решење ће реализовати Оделење за који ће се одржати 12. 10. 2013.године.
финансије и рачуноводство.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за 
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ финансије и рачуноводство.
        Бр. 06-559/2013-01-3 од  3. 10. 2013.г.

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,         Бр . 06-578/2013-01-3 од 10. 10. 2013. г.
        Бојан Радовић,с.р.

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
        Бојан Радовић,с.р.

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

Општинско веће општине Аранђеловац ,  
разматрајући захтев ФК ''Брезовац'' из Брезовца, на 
седници одржаној 10. 10. 2013. године, донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска 
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01-
130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за исти износ 
увећа позиција 51, дотација Спортском савезу општине 
Аранђеловац, економска  класификација 03945-481911-
00-01-840, за  помоћ у организацији турнира у  МЗ 
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