
На основу члана 43. Закона о смањењу ри-
зика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/18) Оп-
штински штаб за ванредне ситуације општине
Аранђеловац, на седници одржаној 13.05.2020.
год. усвојио је

ИНФОРМАЦИЈА

О АКТИВНОСТИМА ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА УСЛЕД

ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

Штаб за ванредне ситуације општине
Аранђеловац формиран је Одлуком СО Аранђ-
еловац бр. 06-561/2014-01-2, од 16.07.2014.го-
дине у складу са тачком 10. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације, а
на основу члана 43. Закона о ванредним ситуа-
цијама („Сл.гласник РС“, бр. 111/09).

Дана 15.03.2020. године председник Репуб-
лике, председник Народне скупштине и пред-
седник Владе донели су Одлуку о проглашењу
ванредног стања која је објављена у „Сл. глас-
нику РС“, бр. 29/20, која је ступила на снагу да-
ном објављивања у „Службеном гласнику РС“,
услед епидемије изазване вирусом COVID-19.

Одлука је потврђена Одлуком о потврђи-
вању Одлуке о проглашењу ванредног стања
("Службени гласник РС", број 62/2020), која је
ступила на снагу даном објављивања у „Служ-
беном гласнику Републике Србије”, односно
29. априла 2020. године.

Ванредно стање је укинуто Одлуком о уки-
дању ванредног стања („Службени гласник
РС“, број 65/2020), која је ступила на снагу да-
ном објављивања у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, односно 6. маја 2020. године. 

Као и током претходних година рад Штаба
одвијао се у складу са наредбама и препорука
претпостављених органа (Републички штав за
ВС, Окружни штаб за ВС, Управа за ВС и
други). 

У току трајања ванредног стања Штаб за
ванредне ситуације одржао је 17 седница, од
чега 12 редовних и 5 телефонских седница. 

Од доношења Одлуке о проглашењу ванред-
ног стања на територији Републике Србије,
Штаб за ванредне ситуације општине Аранђ-
еловац је приправан и донео је низ оператив-
них мера ради спречавања опасности од ши-
рања заразне болести COVID-19 на територији
општине Аранђеловац.

У циљу праћења здравствене ситуације на
територији општине Аранђеловац формиран је
Стручно оперативни тим за здравствену и хи-
гијенско-епидемиолошку заштиту који је сва-
кодневно извештавао Штаб о епидемиолошкој
ситуацији на територији општине Аранђеловац.

Организован је рад амбуланте „Шамот“ за
пријем фебрилних пацијената и пацијената са
респираторним тегобама, за које сумња да су
заражени вирусом COVID 19, док је накнадном
одлуком одлучено да се пребаци у зграду АТД-
а због организоване подршке ренген снимања
и лабораторије и потпуне изолације пацијената
за које се сумња да су заражени вирусом од
осталих пацијената.

Забрањен је рад угоститељских објеката и
свих пијаца на отвореном за време трајања ван-
редног стања у складу са мерама које је пред-
ложила Влада Републике Србије. 

Ограничено је радно време трговинских
објеката у складу са новим изменама огра ни -
чења кретања и то од понедељака до петка од
07.00 до 15.00 часова, затим суботом за грађане
старије од 65 година на време од 04.00 до 07.00
часова и касније за остале грађане до 12 ча-
сова, док је недеља нерадан дан.

Такође, издата је забрана уласка у трговин-
ске објекте без заштитне маске и рукавица, и
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донета је мера о броју лица која могу бити ис-
товремено у трговинском објекту.

Забрањен је рад фризерских салона и свих
објеката који се баве пружањем услуга неге и
улепшавање лица и тела код којих је природа
делатности пружања услуге таква да захтева
близак контакт између пружаоца и корисника
услуге ( козметичке услуге, педикир, маникир,
соларијуми, салони за масаже...)

Забрањен је рад теретана и фитнес клубова,
као и рад кладионица, као и других објеката у
којима се приређују посебне и класичне игре
на срећу.

Организован је рад кол центра Општине
преко којег су се грађани могу информисати за
све време трајања ванредног стања. Организо-
ван је рад волонтера који су пружали не-
опходну помоћ најугроженијој категорији ста-
новништва ( грађанима старијим од 65 година).

У складу са одлукама Штаба службе јавне
хигијене свакодневно су вршиле дезинфекцију
јавних површина са највећом фреквенцијом
људи средствима на бази натријум хипохло-
рита.

Такође, на више локација у градском и сеос-
ком подручју обезбеђени су резервоари са суп-
станцом на бази натријум-хипохлорита за дез-
инфекцију спољашњих површина које су гра-
ђани могли бесплатно да користе, односно да
сипају у своје посуде. ( иза зграде Општине
Аранђеловац; у кругу управне зграде ЈКП „Бу-
куља“; код амбуланте „Шамот“; код Ватро-
гасне станице; код бензинске пумпе „НИС Пет-
рол“; Врбичка штала код продавнице „МИ-
МОЗА“; село Бања код продавинице „МИМИ“;
Буковик центар; село Орашац код продавнице
у центру; Даросава центар)

У складу са препорукама Владе РС донета
је и Одлука којом је забрањено кретања и бо-
равак у свим парковима и јавним површинама
намењеним за спорт и рекреацију, као и упо-
треба мобилијара на истим.

Набављено је 1500 пакета хране и 1500 па-
кета хемијских средстава за потребе социјално
најугроженијих становника општине Аранђ-
еловац који се деле преко Црвеног крста.

Обезбеђена су средства за доделу пакета по-
моћи пензионерима, који имају примања мања
од 30.000 динара а којих на територији Аранђ-
еловца има око 7.000. 

Обустављен је јавни превоз у складу са ме-
рама Владе РС, осим за здравствене раднике и
немедицинско особље Здравственог центра
Аранђеловац.

Обустављена је наплата паркирања у пе-
риоду од 25.03.2020. до 04.05.2020. године.

Такође, као још једна мера помоћи грађа-
нима укинуто је плаћање боравка деце у
вртићима.

Имајући у виду све напред наведено Штаб
за ванредне ситуације општине Аранђеловац је
редовно пратио стање на територији општине
Аранђеловац и био оперативно приправан за
доношење било каквих потребних мера.

Након укидања ванредног стања на терито-
рији РС, Штаб за ванредне ситуације је изашао
из оперативне фазе рада у складу са законом и
подзаконским актима. 

Ова Информација се доставља ради упозна-
вања Скупштине општине Аранђеловац и јав-
ности општине Аранђеловац о раду Штаба за
ванредне ситуације и активностима предузе-
тим у оперативној фази рада Штаба за време
трајања ванредног стања изазваног епидемијом
вируса COVID-19.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 82-1-71/2020 
од 13.05.2020. године

Командант штаба
Бојан Радовић с.р.  
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На основу члана 33.став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, по пре-
тходно прибављеној сагласности Мини-
старства пољопривреде,шумарства и водопри-
вреде број 320-51-2656/2020-14 од 30.03.2020.
године, на седници одржаној 22.05. 2020. го-
дине, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА 2020. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног зем-
љишта општине Аранђеловац за 2020.годину,
у тексту који је у прилогу ове Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-294/2020-01-2 
од 22.05. 2020.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 33.став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 22.05.2020.године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2020.ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за
спровођење политике и политике руралног раз-
воја општине Аранђеловац за 2020.годину, који
је у прилогу ове Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-295/2020-01-2 
од 22.05.2020.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 22.05.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

1. Ставља се ван снаге Акциони план за
остваривање родне равноправности у општини
Аранђеловац у 2020. години, из разлога немо-
гућности реализације истог у предвиђеним ро-
ковима услед ванредног стања у Републици
Србији изазваног епидемијом вируса COVID-
19.

2. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о усвајању Акционог плана за
остваривање родне равноправности у општини
Аранђеловац у 2020. години („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 1/2020).

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-296/2020-01-2 
од 22.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 33. став 1. тач. 6. и 14. Ста-
тута општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019) у вези
са Одлуку о проглашењу ванредног стања
(„Службени гласник РС“, бр. 29/2020),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 22.05.2020. године донела је

О Д Л У К У

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА МАЊЕ

МОНТАЖНЕ ОБЈЕКТЕ СЕЗОНСКОГ
ТИПА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком, одређене категорије лица,
ослобађају се плаћања комуналне таксе за ко-
ришћење пропстора на јавним површинама или
испред пословних просторија у пословне сврхе.

Ослобађање из става 1. овог члана односи
се искључиво на монтажне објекте сезонског
типа односно на баште угоститељских објеката
(летње и зимске баште).

Члан 2.

Право на ослобађање у складу са овом Од-
луком, могу остварити правна лица и предузет-
ници, који су регистровани и који се баве уго-
ститељском делатности, а који су своје мон-
тажне објекте сезонског типа/баште поставили
или постављају у складу са Одлуком о мањим
монтажним објектима привременог карактера
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 27/2011 и 87/2017).

Члан 3.

Ослобађање у складу са овом Одлуком омо-
гућава се ради ублажавања економских после-
дица спровођења мера спречавања ширења
епидемије заразне болести изазване вирусом
COVID-19. 

Члан 4.

Право на ослобађање у складу са овом Од-
луком, може се остварити само за комуналну
таксу која се односи на 2020. годину.
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Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а важи до 31.12.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-297/2020-01-2 
од 22.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 116. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 ,10/19 и 6/20)
и члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 22.05.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ“ У
АРАНЂЕЛОВЦУ

I Разрешава се дужности члана Школског
одбора ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ“, на лични за-
хтев : 

– СЛАЂАНА МИТРОВИЋ, представник
Наставничког већа

II Именује се за члана Школског одбора
ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ“ : 

– ВЛАДО ВУКАЗИЋ, представник Настав-
ничког већа

III Мандат именованoм члану траје до ис-
тека мандата чланова Школског одбора имено-
ваних Решењем бр. 06-1207-1/2018-01-2 од
17.12.2018.године

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-298/2020-01-2 од 22.05.2020.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 38. Закона о удружењима
(''Сл. гласник РС'', бр. 51/2009, 99/2011 - други
закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други
закон) и члана 10. Правилника о начину и по-
ступку остваривања права на доделу средстава
из буџета општине Аранђеловац за програме и
пројекте удружења грађана односно невлади-
них организација („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац”, бр. 83/16) и члана 7. Од-
луке о Општинском већу општине Аранђело-
вац („Службени гласник општине Аранђело-
вац”, бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Комисије за процену и избор удру-
жења грађана којима се додељују средства из
буџета општине Аранђеловац за финансирање
програма односно пројеката број 06-189-2/20-
01-1 од 10.03.2020.год, на седници одржаној
12.03.2020. године, донело је 

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

Расподељују се средства за спровођење ак-
тивности удружења грађана у 2020. години,
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2020. годину (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', 10/19), Позиција 127, Програм-
ска активност 1201-0003, Функција 860, Конто
481941, и то:
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ред.
бр.

назив удружења назив пројекта
одобрена
средства

1
Удружење грађана 
"Деца у срцу"

Разгледнице Види Аранђеловац 24000.00

2
Удржење грађана "Даровити
Аранђеловца и Шумадије"

Кинезиолошким вежбама до развоја 
интелигенције

70000.00

3
Удружење Инвалида рада
Аранђеловац

Годишње активности и акције Удружења
инвалида рада у 2020. години

70000.00

4
Удружење пензионера 
општине Аранђеловац

Пројекат књижевне секције удружења 
пензионера општине Аранђеловац

30000.00

5
Удружење пензионера 
општине Аранђеловац

Плесна секција удружења пензионера 
општине Аранђеловац

20000.00

6
Удружење пензионера 
општине Аранђеловац

Пројекат за хор и певачке групе удружења
пензионера општине Аранђеловац

20000.00

7
Удружење пензионера 
општине Аранђеловац

Клуб-кутак за дружење и активности удру-
жења пензионера општине Аранђеловац

100000.00

8
Удружење пензионера 
општине Аранђеловац

Пројекат спортске секције удружења 
пензионера општине Аранђеловац

30000.00

9 Удружење дете 4+
Подршка породицама са четворо и више
деце

100000.00

10
Удружење грађана 
"Деца у срцу"

И ми смо ту 40000.00

11
Клуб удружених пензинонера
Аранђеловац

Рад са члановима клуба удружених 
пензионера Аранђеловац

100000.00

12
Кинолошко друштво 
Даросава

Осма Национална ЦАЦ изложба паса свих
раса - Национални испити паса птичара и
гонича

40000.00

13 Клуб бригадира Аранђеловац
Годишња активност Клуба бригадира
Аранђеловца у 2020. години

100000.00

14
Удружење љубитеља 
виноградара и воћњака 
"Срце Шумадије"

Јачање конкурентности произвођача вина и
ракије на подручју општине Аранђеловац

70000.00

15 ДВД града Аранђеловац Набавка средстава за рад и едукација деце 160000.00



Члан 2.

Удружења која нису одговорајућом доку-
ментацијом оправдала коришћење буџетских
средстава за 2019. годину, су дужни да пре за-
кључења уговора о коришћењу буџетских
средстава за 2020. годину поднесу одгова-
рајућу документацију (по примедбама коми-
сије) из које се може утврдити на шта су потро-
шили буџетска средства у 2019. години. 

Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска
средства за 2019. годину, дужни су да неутро-
шена буџетска средства врате у буџет општине
Аранђеловац.

Члан 4.

Пренос средстава корисницима за одобрене

пројекте ће се вршити према динамици испо-

стављене документације за наплату.

Члан 5.

Овлашћује се председник општине Аранђ-

еловац, да у име Општине Аранђеловац са ко-

рисницима одобрених буџетских средстава

пројеката за удружења грађана потпише уго-

воре о коришћењу буџетских средстава, за реа-

лизацију предвиђених програмских пројеката

у 2020. години.
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ред.
бр.

назив удружења назив пројекта
одобрена
средства

16
Удружење поштовалаца дела
Данка Поповића

Уређење ентеријера родне куће 
Данка Поповића

60000.00

17 ДВД Сретење Господње

Међународна сарадља, примена 
савремених достигнућа у развој система
заштите и спасавања, едукације деце, 
омладине, одраслих и припрадника ДВ
јединице "Сретење господње" из Орашца,
опремање недостајућом опремом, 
уређење-адаптација смештајног простора,
одржавање возила и опреме

70000.00

18
Удружење Срба са КиМ и БиХ
"Наша Будућност"

Хуманост и култура 70000.00

19
Удружење ратних војних ин-
валида општине Аранђеловац

Набавка новогодишњих пакетића за децу
ратних војних инвалида

40000.00

20
Удружење оболелих 
мултипле склерозе 
Аранђеловац

Живот ван зидова 120000.00

21 ОО СУБНОР
Обележавање значајних историјских 
догађаја...

120000.00

22 Кинолошко друштво Букуља
19. Национална изложба паса свих раса и
специјалка Немачких овчара и ротвајлера

45000.00

УКУПНО 1499000.00



Члан 6.

Задужује се Управа општине Аранђеловац –
Одељење за привреду и друштвене делатности
и Одељење за финансије и рачуноводство, да
контролише наменско трошење буџетских
средстава, у складу са овом Одлуком и Правил-
ником о начину, мерилима и критеријумима за
избор пројеката удружења грађана односно не-
владиних организација који се финансирају и
суфинансирају из буџета општине Аранђело-
вац.

Члан 7.

Задужује се Одељење за финансије и рачу-
новодство општине Аранђеловац, да реализује
ову одлуку у складу са Правилником о финан-
сирању (суфинансирању) одобрених пројеката
за удружења грађана, динамиком испостав-
љене документације за наплату.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се на сајту општине Аранђ-
еловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-206/20-01-3 
од 12.03.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (Службени гласник
општине Аранђеловац 9/08 и 5/19) и члана 27
и 31 Правилника о одобравању и финансирању
програма у области спорта којим се задовоља-
вају потребе и интереси грађана у општини
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 93/18),

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта скупштине општине Аранђеловац на
седници одржаној 12.03.2020.године, донело је 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА СПОРТ

1. У Одлуци о расподели средстава за фи-
нансирање/суфинансирање годишњих про-
грама у 2020.години („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 10/2019) у табели до-
дају се речи и бројеви, и то:

– КК „Књаз“ Аранђеловац за измену апро-
пријације буџета програма за 2020. годину, из-
нос од 600.000,00 динара.

– ПД „Букуља“ Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2020. годину,
износ од 30.000,00 динара.

2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БР. 06-207/2020-01-3 
од 12.03.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места намештеника
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе (''Службени гласник РС'' број
88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), као и
члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'' број 9/08 и 5/2019), 

Општинске веће, на предлог начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној дана 12.03.2020. године, донело
је 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019 и 9/2019) ( у даљем
тексту: Правилник), у члану 13. у одељку 4.5.
Одељење за инспекцијске послове код радног
места број 7. – Комунални инспектор у делу
који се односи на звање речи „Млађи“ бришу
се.

Члан 2.

У члану 13. Правилника у одељку 4.6. Оде-
љење за пореске послове, код радног места
број 7. – Послови утврђивања података на те-
рену број извршилаца мења се и гласи „ број
извршилаца 1“.

Члан 3.

У члану 13. Правилника у одељку 4.7. Оде-
љење за инвестиције и јавне набавке додаје се
ново радно место број 9. тако да гласи:

„9. Послови техничког регулисања и без-
бедности саобраћаја

Звање: Сарадник број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове који се односе
на организацију и техничко регулисање саоб-
раћаја, безбедност саобраћаја и унапређење ре-
жима одвијања саобраћаја; припрема миш-
љење на планове техничког регулисања саоб-
раћаја, измену програма рада семафора, по-
стављање јавне расвете под посебним усло-
вима; дефинише саобраћајне услове и издаје
сагласност на урбанистичку и техничку доку-
ментацију за саобраћајнице и саобраћајне
објекте; остварује сарадњу са надлежним ор-
ганима и предузећима на изналажењу саобра-
ћајно - техничких и других решења за несме-
тано одвијање саобраћаја; прати стање безбед-
ности саобраћаја у општини и предлаже мере
за унапређење безбедности саобраћаја; изра-
ђује предлоге пројеката, елаборате, базе пода-
така, стандарде, мере и акције из области без-
бедности саобраћаја; обавља и друге послове
по налогу, руководиоца Одељења и начелника
општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање из на-
учне, односно стручне области у области саоб-
раћаја на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни
стручни испит, најмање три године радног ис-
куства у струци.“

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ и на огласној табли Оп-
штинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-209/2020-01-3 
од 12.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 62. Закона о буџетском си-
стему (,,Службени гласник РС,, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ис-
правка, 108/13, 42/14, 68/15-др.Закон,103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 53. у
вези са чланом 46. Статута општине Аранђело-
вац (,,Службени гласник општине Аранђело-
вац,, број 2/2019), члана 7. Одлуке о Општин-
ском већу општине Аранђеловац (,,Службени
гласник општине Аранђеловац,, број 9/2008 и
5/2019), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Општинске управе-Одељења за фи-
нансије и рачуновоство, на седници одржаној
дана 25.03.2020. године донело је

О Д Л У К У 

о привременој обустави извршења
појединих расхода и издатака буџета

општине Аранђеловац

Члан 1.

Налаже се Општинској управи општине
Аранђеловац-Одељењу за финансије и рачуно-
водство, да привремно обустави извршење
појединих расхода и издатака свим корисни-
цима средстава буџета општине Аранђеловац.

Члан 2.

Од привремене обуставе извршења из члана
1. ове Одлуке изузимају се:

– категорија 41-Расходи за запослене,
– група конта 421-Стални трошкови (трош-

кови платног промета и банкарских
услуга,енергетске услуге,комуналне услуге,
услуге комуникација, трошкови осигурања, за-
куп имовине и опреме и остали трошкови),

– категорија 423-Накнада за рад функцио-
нера који нису у радном односу, привремени и
повремени послови,уговор о делу, само за по-
слове који нису систематизовани а неопходни
су за функционисање локалне самоуправе,
вода и освежавајући напици за потребе штаба
за ванредне ситуације .

– група конта 424-Специјализоване услуге
(само за медицинске услуге и услуге очувања
животне средине-одржавање јавних зелених
површина),

– група конта 425-Текуће поправке и одржа-
вање (текуће одржавање путева и улица и
објеката , путног појаса , хоризонталне и вер-
тикалне сигнализације),

– група конта 426-Материјал (само за мате-
ријал за саобраћај за возила која су ангажована
за потребе ванредног стања и медицински и ла-
бораторијски материјал, набавка материјала за
безбедност саобраћаја на путевима, материјал
за одржавање хигијене),

– категорија 44-Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања,

– група конта 463-Трансфери осталим ни-
воима власти (само ненаменски трансфери-Ос-
новним школама,средњој школи за следеће на-
мене-41,421,424-само за медицинске услуге,
426-само за медицински и лабораторијски ма-
теријал и материјал за одржавање хигијене.

– Центру за социјални рад- текући транс-
фер, Помоћ у кући за старе, Дневни боравак за
децу са посебним потребама, Услуге личних
пратилаца

– група конта 464-Дотације организацијама
за обавезно социјално осигурање (Здравствени
центар Аранђеловац )

– категорија 47-Социјално осигурање и со-
цијална заштита (накнаде за социјалну за-
штиту из буџета),

– категорија 48-Остали расходи (само дота-
ције Црвеном крсту Србије и политичким
странкама, као и новчане казне и пенали по ре-
шењу судова),

– класа 6-Издаци за отплату главнице и на-
бавку финансијске имовине.

Члан 3.

Од привремене обуставе извршења из члана
1. ове одлуке изузимају се све обавезе преузете
по фактурама до дана ступања на снагу Од-
луке.

Дирекни и индирекни корисници средстава
буџета општине Аранђеловац су у обавези да
све преузете обавезе измирују у роковима који
су прописани Законом о роковима измиривања
новчаних обавеза у комерцијалним транс-
акцијама.

Директни и индиректни корисници средстава
буџета општине Аранђеловац морају потписати
одговарајуће анексе уговора са добављачима
пружаоцима услуга или извођачима радова, у
складу са овом Одлуком, а ради измирења оба-
веза које су преузете по основу закључених Уго-
вора до ступања на снагу ове Одлуке.
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Члан 4.

Налаже се корисницима средстава буџета
општине Аранђеловац да, за време важења ове
Одлуке, не расписују јавне набавке и не пре-
узимају обавезе за расходе и издатке, који нису
изузети од привремене обуставе извршења, као
и да предузму мере и радње за одлагање изми-
ривања већ преузетих обавеза.

Члан 5.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Оп-
штинска управа општине Аранђеловац-Оде-
љење за финансије и рачуноводство и корис-
ници средстава буџета општине Аранђеловац.

Члан 6.

Ова Одлука доставља се Скупштини оп-
штине Аранђеловац.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења и
производи правно дејство 45 дана од дана сту-
пања на снагу.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Аранђеловац“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове Одлуке
садржан је у члану 62. Закона о буџетском си-
стему (,, Службени гласник РС,, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ис-
правка, 108/13 ,42/14, 68/15-др.Закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којим је
прописано да ако се у току фискалне године
расходи и издаци повећају или приходи смање
надлежни извршни орган локалне власти, на
предлог локалног органа управе надлежног за
финансије, може обуставити извршење поједи-
них расхода и издатака (у даљем тексту: при-
времена обустава извршења), не дуже од 45
дана; члану 53. у вези са чланом 46. Статута
општине Аранђеловац (,,Службени гласник оп-
штине Аранђеловац,, број 2/2019) којима је
прописана надлежност Општинског већа оп-

штине Аранђеловац као извршног органа оп-
штине Аранђеловац; члану 7. Одлуке о Оп-
штинском већу општине Аранђеловац (,,Служ-
бени гласник општине Аранђеловац,, број
9/2008 и 5/2019) којим су прописане надлеж-
ности Општинског већа општине Аранђеловац. 

Обавештењем јединицама локалне само-
управе број 021-01-00075/2020-03 од 18. марта
2020. године и 23. марта 2020 године, Мини-
старство финансија РС, ради спровођења мера
Владе РС које су донете у циљу спречавања
појаве, ширења и сузбијања заразне болести
COVID – 19, указује ЈЛС на неопходност да
размотре који се расходи и издаци из буџета
ЈЛС неће извршавати у наредном периоду ,те
да сходно наведеном изврше распоред сред-
става у односу на обавезе чије измирење је у
овом тренутко приоритетно, као и да предузму
све мере и радње како не би дошло до преузи-
мања нових обавеза и покретања нових јавних
набавки.

Ради функционисања локалне власти у току
трајања ванредне ситуације уведене Одлуком
о проглашењу ванредног стања у Републици
Србији („Службени гласник РС“, бр. 29/2020),
неопходно је прописивање и финансијских
мера у складу са Законом о буџетском систему,
а на основу смерница Министарства финан-
сија.

Важење ове Одлуке је ограничено на мак-
симални рок прописан Законом о буџетском
систему, обзиром на немогућност процене
трајања ванредног стања у РС.

На основу напред наведеног донета је Од-
лука као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-237/2020-01-3 
од 25.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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На основу члана 62. Закона о буџетском си-
стему (,,Службени гласник РС,, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 42/14, 68/15-др.Закон,103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 53. у вези са
чланом 46. Статута општине Аранђеловац
(,,Службени гласник општине Аранђеловац,,
број 2/2019), члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени гласник
општине Аранђеловац,, број 9/2008 и 5/2019), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Општинске управе-Одељења за фи-
нансије и рачуноводство, на седници одржаној
дана 07.04.2020. године донело је

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о привременој обустави
извршења појединих расхода и издатака

буџета општине Аранђеловац

Члан 1.

У Одлуци о привременој обустави из-
вршења појединих расхода и издатака буџета
општине Аранђеловац бр. 06-237/2020-01-3 од
25.03.2020. године, у члану 2. Одлуке после
става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Од привремене обуставе извршења из члана
1. ове Одлуке изузимају се и сви расходи које,
на основу процене Општинске управе-Одељења
за финансије и рачуноводство, због хитности,
обезбеђења нормалног функционисања и кон-
тинуитета рада није могуће одложити.“

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и
производи правно дејство 45 дана од дана сту-
пања на снагу.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Аранђеловац“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове Одлуке
садржан је у члану 62. Закона о буџетском си-
стему (,, Службени гласник РС,, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ис-
правка, 108/13, 42/14, 68/15-др.Закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којим је

прописано да ако се у току фискалне године
расходи и издаци повећају или приходи смање
надлежни извршни орган локалне власти, на
предлог локалног органа управе надлежног за
финансије, може обуставити извршење поједи-
них расхода и издатака (у даљем тексту: при-
времена обустава извршења), не дуже од 45
дана; члану 53. у вези са чланом 46. Статута
општине Аранђеловац (,,Службени гласник оп-
штине Аранђеловац,, број 2/2019) којима је
прописана надлежност Општинског већа оп-
штине Аранђеловац као извршног органа оп-
штине Аранђеловац; члану 7. Одлуке о Оп-
штинском већу општине Аранђеловац (,,Служ-
бени гласник општине Аранђеловац,, број
9/2008 и 5/2019) којим су прописане надлеж-
ности Општинског већа општине Аранђеловац.
Обавештењем јединицама локалне самоуправе
број 021-01-00075/2020-03 од 18. марта 2020.
године и 23. марта 2020 године, Министарство
финансија РС, ради спровођења мера Владе РС
које су донете у циљу спречавања појаве, ши-
рења и сузбијања заразне болести COVID – 19,
указује ЈЛС на неопходност да размотре који
се расходи и издаци из буџета ЈЛС неће из-
вршавати у наредном периоду ,те да сходно на-
веденом изврше распоред средстава у односу
на обавезе чије измирење је у овом тренутко
приоритетно, као и да предузму све мере и
радње како не би дошло до преузимања нових
обавеза и покретања нових јавних набавки.

Циљ доношења ове Одлуке је давање одоб-
рења за плаћање расхода који су по својој при-
роди хитни и неопходни за нормално функцио-
нисање и континуитет у раду органа и органи-
зација општине Аранђеловац, а које није мо-
гуће унапред предвидети и планирати. Про-
цену оправданости наведених расхода врши
Општинска управа-Одељење за финансије и
рачуноводство.

Важење ове Одлуке је ограничено на макси-
мални рок прописан Законом о буџетском си-
стему, обзиром на немогућност процене
трајања ванредног стања у РС.

На основу напред наведеног донета је Од-
лука као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-241/2020-01-3 
од 07.04.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 62. Закона о буџетском си-
стему (,,Службени гласник РС“ број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ис-
правка, 108/13, 142/14, 68/15-др.Закон,103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 53. у
вези са чланом 46. Статута општине Аранђело-
вац (,,Службени гласник општине Аранђело-
вац“ број 2/2019), члана 7. Одлуке о Општин-
ском већу општине Аранђеловац (,,Службени
гласник општине Аранђеловац“ број 9/2008 и
5/2019), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Општинске управе-Одељења за фи-
нансије и рачуноводство, на седници одржаној
дана 30.04.2020. године донело је

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о привременој обустави

извршења појединих расхода и издатака

буџета општине Аранђеловац

Члан 1.

У Одлуци о привременој обустави из-
вршења појединих расхода и издатака буџета
општине Аранђеловац бр. 06-237/2020-01-3 од
25.03.2020. године и бр.06-241/2020-01-3 од
07.04.2020 године у члану 2. Одлуке после
става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Од привремене обуставе извршења из
члана 1. ове Одлуке изузимају се и расходи:

– група конта 423- репрезентација поклони,
репрезентација бифе

– група конта 426-Материјал за саобраћај и
канцеларијски материјал

– група конта 511- Издаци за нефинансијску
имовину за јавне набавке које су расписане пре
ступања одлуке на снагу.

– група конта 463- Трансфери осталим ни-
воима власти (награде за одличне ученике-
књиге)

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и
производи правно дејство 45 дана од дана сту-
пања на снагу.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Аранђеловац“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове Одлуке
садржан је у члану 62. Закона о буџетском си-
стему (,, Службени гласник РС,, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ис-
правка, 108/13,142/14, 68/15-др.Закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којим је
прописано да ако се у току фискалне године
расходи и издаци повећају или приходи смање
надлежни извршни орган локалне власти, на
предлог локалног органа управе надлежног за
финансије, може обуставити извршење
појединих расхода и издатака (у даљем тексту:
привремена обустава извршења), не дуже од
45 дана; члану 53. у вези са чланом 46. Статута
општине Аранђеловац (,,Службени гласник
општине Аранђеловац,, број 2/2019) којима је
прописана надлежност Општинског већа оп-
штине Аранђеловац као извршног органа оп-
штине Аранђеловац; члану 7. Одлуке о Оп-
штинском већу општине Аранђеловац (,,Служ-
бени гласник општине Аранђеловац,, број
9/2008 и 5/2019) којим су прописане надлеж-
ности Општинског већа општине Аранђело-
вац. Обавештењем јединицама локалне само-
управе број 021-01-00075/2020-03 од 18. марта
2020. године и 23. марта 2020 године, Мини-
старство финансија РС, ради спровођења мера
Владе РС које су донете у циљу спречавања
појаве, ширења и сузбијања заразне болести
COVID – 19, указује ЈЛС на неопходност да
размотре који се расходи и издаци из буџета
ЈЛС неће извршавати у наредном периоду ,те
да сходно наведеном изврше распоред сред-
става у односу на обавезе чије измирење је у
овом тренутко приоритетно, као и да предузму
све мере и радње како не би дошло до преузи-
мања нових обавеза и покретања нових јавних
набавки.

Циљ доношења ове Одлуке је давање одоб-
рења за плаћање расхода који су по својој при-
роди хитни и неопходни за нормално функцио-
нисање и континуитет у раду органа и органи-
зација општине Аранђеловац, а које није мо-
гуће унапред предвидети и планирати. Про-
цену оправданости наведених расхода врши
Општинска управа-Одељење за финансије и
рачуноводство.
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Важење ове Одлуке је ограничено на мак-
симални рок прописан Законом о буџетском
систему, обзиром на немогућност процене
трајања ванредног стања у РС.

На основу напред наведеног донета је Од-
лука као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-255/2020-01-3 
од 30.04.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 56. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласнику РС", бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон и
47/18) и члана 50. и члана 56. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/16) и члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 30.04.2020. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ПОСТАВЉА СЕ Данило Танасковић,
дипл. правник, стално запослени у Управи оп-
штине Аранђеловац, за вршиоца дужности за-
меника начелника општинске управе општине
Аранђеловац (у даљем тексту: в.д. заменик На-
челника), до постављења заменика начелника
општинске управе на основу јавног конкурса, а
најдуже на временски период од 3 (три) месеца.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун
зарада в.д. заменика Начелника од 31,00. 

а) Структура коефицијента:
– основни коефицијент је 14,85
– додатни коефицијент је 9,00

– увећање од 30% по основу сложености и
одговорности посла. 

На основу минулог рада именованог, за
сваку годину радног стажа месечни износ
плате увећава се за 0,4%.

3. В.Д. заменик Начелника је дужан да ступи
на рад 06.05.2020. године. 

4. Након истека рока из тачке 1. овог Ре-
шења в.д. заменик Начелника се распоређује
на радно место на коме је био распоређен до
постављења.

5. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

6.

Образложење

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласнику РС", бр. 129/07, 83/14 -
други закон, 101/16 - други закон и 47/18) про-
писно је да начелник општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају ње-
гове одсутности и спречености да обавља своју
дужност, као и да се заменик начелника оп-
штинске управе поставља на исти начин и под
истим условима као начелник.

Именовани испуњава све услове предвиђене
чланом 50. и чланом 56. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе утврђене за радно место
службеника на положају, и стално је запослен
у Управи општине Аранђеловац.

Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и дру-
гим примањима изабраних, именованих и по-
стављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године. 

На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац, од-
лучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог Решења
се може изјавити жалба Жалбеној комисији оп-
штине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-257/2020-01-3 
од 30.04.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,,с.р.
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На основу члана 53. у вези са чланом 46.
Статута општине Аранђеловац (,,Службени
гласник општине Аранђеловац“ број 2/2019) и
члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 9/2008 и 5/2019), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Општинске управе-Одељења за фи-
нансије и рачуноводство, на седници одржаној
дана 14.05.2020. године донело је

О Д Л У К У

о стављању ван снаге Одлуке о
привременој обустави извршења

појединих расхода и издатака буџета
општине Аранђеловац

1. Ставља се ван снаге Одлука о привреме-
ној обустави извршења појединих расхода и из-
датака буџета општине Аранђеловац број 06-
237/2020-01-3 од 25.03.2020. године, број 06-
241/2020-01-3 од 07.04.2020. године и број 06-
255/2020-01-3 од 30.04.2020. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у „Службеном глас-
нику општине Аранђеловац“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Након проглашења ванредног стања, Одлу-
ком о привременој обустави извршења поједи-
них расхода и издатака буџета општине Аранђ-
еловац број 06-237/2020-01-3 од 25.03.2020. го-
дине, броја 06-241/2020-01-3 од 07.04.2020. го-
дине и број 06-255/2020-01-3 од 30.04.2020. го-
дине, привремено су обустављена извршења
појединих расхода буџета општине Аранђело-
вац осим расхода неопходних за нормално
функционисање локалне самоуправе и нало-
жено је корисницима средстава буџета оп-
штине Аранђеловац да, за време важења ове
Одлуке, не расписују јавне набавке и не пре-
узимају обавезе за расходе и издатке, који нису
изузети од привремене обуставе извршења, као
и да предузму мере и радње за одлагање изми-
ривања већ преузетих обавеза.

С обзиром да је Народна скупштина Репуб-
лике Србије дана 06. 05. 2020. године (“Сл.

гласник РС”, број 65/2020) донела Одлуку о
укидању ванредног стања на територији Репуб-
лике Србије, створени су услови за стављање
ван снаге Одлуке о привременој обустави из-
вршења поједних расхода и издатака буџета
општине Аранђеловац, која је и законом вре-
менски ограничена у важењу на 45 дана од
дана ступања на снагу.

На основу напред наведеног донета је Од-
лука као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-275/2020-01-3 
од 14.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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