
000На основу члана 46. ст. 1. тач. 6. и ст. 6.
Закона о локалним изборима (''Службени глас-
ник РС'', бр. (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011,
12/2020, 16/2020-аут. тумачење и 68/2020) и
члана 33. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИЦИ

СОЊИ КНЕЖЕВИЋ ЈАНКОВИЋ

1. Утврђује се престанак мандата одборници
Соњи Кнежевић Јанковић, изабраноj са листе
„Александар Вучић-Зато што волимо Аранђ-
еловац-Српска напредна странка“, на изборима
одржаним 04.03.2018. и 11.03.2018. године, на
лични захтев.

2. Овa Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-751/2020-01-2 
од 20.11.2020.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.

На основу члана 48. став 1. Закона о локал-
ним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011,
12/2020, 16/2020-аут. тумачење и 68/2020) и
члана 33. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 2/2019)

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ

МАРКУ АДАМОВИЋ

1. Потврђује се мандат одборнику Марку
Адамовић, са изборне листе „Александар Ву-
чић-Зато што волимо Аранђеловац-Српска на-
предна странка“, на изборима одржаним
04.03.2018. и 11.03.2018. године.

2. Овa Oдлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-752/2020-01-2 
од 20.11.2020.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

Аранђеловац, 20. новембар 2020. Година XIII – број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ



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

Скупштина општине Аранђеловац, на
седници одржаној 20.11.2020.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

Скупштина општине прихвата Извештај о
извршењу Одлуке о буџету општине Аранђ-
еловац за период 01.01.2020. – 30.09.2020.го-
дине, у тексту који је усвојило Општинско веће
на седници одржаној 09.11.2020.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06- 753/2020-01-2 
од 20.11.2020.год

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, бр. 62/06,
47/11, 93/12 ,83/16....95/2018- др. закон) и члана 11 Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“ бр. 26/01, 42/02-одлука СУС, 80/02,80/02- др. закон,135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12-одлука УС РС,47/13,68/14-др. закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС РС и 86/19) и члана
33. став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“
бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 20.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на непокретностима које се налазе на те-
риторији општине Аранђеловац, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и
поклон, за 2021. годину.

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге- 0,4%
2. На права на земљишту код пореског обвезника који не води пословне књиге- 0,15%
3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на зем-

љишту

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац, а примењиваће се од 01.01.2021. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 06-754/2020-01-2 од 20.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Десанка Миланов,с.р.
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На пореску основицу Плаћа се на име пореза

До 10.000.000,00 динара 0,30%

Од 10.000.000,00 до 25.000.000,00 динара 30.000,00 динара + 0,5% на основицу преко
10.000.000,00 динара

Од 25.000.000.00 до 50.000.000,00 динара 105.000,00 динара + 0,8% на основицу преко
25.000.000,00 динара

На износ основице преко 50.000.000,00 
динара

305.000,00 динара + 0,1% на основицу преко
50.000.000,00 динара



На основу члана 6. став 4. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“ бр.
26/01,42/02-одлука СУС, 80/02,80/02- др.
закон,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/1
2-одлука УС РС,47/13,68/14-др. закон, 95/2018,
99/2018-одлука УС РС и 86/19 ) и члана 33.
став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“
бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се зоне, са назнаком
најопремљеније зоне, као делови општине
Аранђеловац, према комуналној опремљено-
сти и опремљености јавним објектима, а у
циљу дефинисања свих потребних параметара
за утврђивање вредности непокретности у по-
ступку утврђивања пореза на имовину на не-
покретностима на територији општине Аранђ-
еловац за 2021. годину.

Члан 2.

Одређује се пет зона на територији општине
Аранђеловац и то зона 1, зона 2, зона 3, зона 4,
зона 5.

Утврђује се да је ЗОНА 1 најопремљенија
зона у смислу комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима.

Члан 3.

Утврђује се да ЗОНА 1 обухвата све непок-
ретности које се налазе у улици Књаза Милоша
у Аранђеловцу и то у делу улице од „Шарене
капије“ до „Жућиног паркића“ (сви парни и не-
парни бројеви као и сви подбројеви који се

воде у овој улици почев од броја 90 на парној
страни и броја 143 на непарној страни улице),
као и све непокретности у улици Јадранска.

Члан 4.

Утврђује се да ЗОНА 2 обухвата све непок-
ретности које се налазе у преосталом делу
улице Књаза Милоша који нису обухваћени
чланом 3 ове одлуке, (од броја 1 до броја 143 и
од броја 2 до броја 90), као и све непокретно-
сти које се налазе у улицама Кнеза Михајла,
улици Илије Гарашанина од раскрснице са
улицом Књаза Милоша-„Шарена капија“ до
раскрснице са улицом Кнеза Михајла-„Лики-
нац“ (лева страна од броја 1-3 и десна страна
од броја 2-38), Краља Петра Првог, Краља
Александра од кружног тока до раскрснице са
улицом Краља Петра Првог (лева страна од
броја 1-23 и десна страна од броја 2-14А),
улици Занатлијској од кружног тока до рас-
крснице са улицом Кнеза Михајла (лева страна
од броја 1-61 и десна страна од броја 2-82) и
свим улицама које повезују улице Кнеза Ми-
хајла и Краља Петра Првог са улицом Књаза
Милоша, као и улице Мишарска, Сарамандина,
Норвежанска, Гарашка, Господар Јованова и
Слатина.

Члан 5.

Утврђује се да ЗОНА 3 обухвата све непок-
ретности које су изграђене на парцелама које
не припадају ЗОНИ 1 И ЗОНИ 2 а које се на-
лазе на било ком подручју КО АРАНЂЕЛО-
ВАЦ.

Изузетно од одредбе става 1 овог члана
зони три припадају и непокретности које су у
власништву предузетника или привредних
друштава односно лица које воде пословне
књиге а налазе се на подручју које је обу-
хваћено планом генералне регулације за насе-
љено место Аранђеловац, без обзира на назив
катастарске општине на којој се непокретност
налази.

Члан 6.

Утврђује се да ЗОНА 4 обухвата подручје
месних заједница Буковик, Даросава, Прого-
реоци, Венчане, Тулеж, Раниловић, Мисача,
Орашац, Стојник, Копљаре, Бања и Врбица.
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Члан 7.

Утврђује се да ЗОНА 5 обухвата подручје
осталих месних заједница на територији оп-
штине Аранђеловац.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2021. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интер-
нет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ: 06-755/2020-01-2 
од 20.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“ бр.
26/01,42/02-одлука СУС, 80/02,80/02- др.
закон,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/1
2-одлука УС РС,47/13,68/14-др. закон, 95/2018,
99/2018-одлука УС РС и 86/19) и члана 33. став
1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“
бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком, сагласно Закону о порезима
на имовину, утврђује се стопа амортизације за
непокретности која ће се примењивати у по-
ступку утврђивања пореза на имовину на не-
покретностима која се налазе на територији оп-
штине Аранђеловац, осим за грађевинско и
шумско земљиште за 2021 годину.

Члан 2.

Утврђује се стопа амортизације у износу од
0,8% на годишњем нивоу применом пропор-
ционалне методе, за следеће непокретности и
то:

1- Станове

2- Куће за становање

3- Пословне зграде и просторије и друге
(надземне и подземне) грађевинске
објекте које служе за обављање 
делатности

4- Гараже

Члан 3.

Висину вредности непокретности коју Оде-
љење за пореске послове Управе општине
Аранђеловац утврди сагласно одредби члана 6.
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Закона о порезима на имовину, умањиће исте-
ком сваке календарске године у односу на го-
дину у којој је извршена изградња непокретно-
сти, односно у односу на годину у којој је из-
вршена последња реконструкција објекта, за
прописану стопу амортизације из члана 2 ове
Одлуке, с тим што се максимално може ут-
врдити амортизација до 40% и утврђена вред-
ност непокретности умањити по основу амор-
тизације највише до 40%.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2021. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интер-
нет презентацији општине Аранђеловац. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-756/2020-01-2 
од 20.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 6. став 5 и 6. Закона о по-
резима на имовину („Службени гласник РС“
бр. 26/01, 42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др.
закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/12-одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон,
95/18, 99/18-одлука УС РС и 86/19) и члана 33.
став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“
бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ
КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПОРЕСКУ 

2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком, сагласно Закону о порезима
на имовину, одређују се просечне цене квад-
ратног метра непокретности за сваку од зона
посебно, а ради одређивања вредности непок-
ретности у поступку утврђивања пореза на
имовину пореским обвезницима који не воде
пословне књиге за пореску 2021. годину.

Члан 2.

Утврђује се просечна цена квадратног метра
непокретности по зонама на територији оп-
штине Аранђеловац, и то:
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(1) ЗОНА 1-најопремљенија зона

(2) ЗОНА 2

(3) ЗОНА 3
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Врста непокретности
Цена по квадратном метру 
непокретности у динарима

Грађевинско земљиште 5.500,00

Пољопривредно земљиште 80,00

Шумско земљиште 100,00

Станови 85.000,00

Куће за становање 50.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање делатности

100.000,00

Гараже и гаражна места 22.000,00

Врста непокретности
Цена по квадратном метру 
непокретности у динарима

Грађевинско земљиште 2.600,00

Пољопривредно земљиште 80,00

Шумско земљиште 100,00

Станови 72.000,00

Куће за становање 42.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање делатности

50.000,00

Гараже и гаражна места 20.000,00

Врста непокретности
Цена по квадратном метру 
непокретности у динарима

Грађевинско земљиште 1.700,00

Пољопривредно земљиште 80,00

Шумско земљиште 100,00

Станови 53.000,00

Куће за становање 31.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање делатности

30.000,00

Гараже и гаражна места 8.000,00



(4) ЗОНА 4

(5) ЗОНА 5

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2021. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-757/2020-01-2 од 20.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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Врста непокретности
Цена по квадратном метру
непокретности у динарима

Грађевинско земљиште 500,00

Пољопривредно земљиште 80,00

Шумско земљиште 100,00

Станови 53.000,00

Куће за становање 24.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање делатности

30.000,00

Гараже и гаражна места 4.000,00

Врста непокретности
Цена по квадратном метру
непокретности у динарима

Грађевинско земљиште 100,00

Пољопривредно земљиште 40,00

Шумско земљиште 50,00

Станови 53.000,00

Куће за становање 18.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање делатности

30.000,00

Гараже и гаражна места 4.000,00



На основу члана 7а. став 4. Закона о поре-
зима на имовину („Службени гласник РС“ бр.
26/01, 42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. за-
кон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/12-одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон,
95/18, 99/18-одлука УС РС и 86/19) и члана 33.
Став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“
бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА 
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА 

СА ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ТЕКУЋОЈ 2020. ГОДИНИ 
ЗА ПОРЕСКУ 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком, у складу са Законом о поре-
зима на имовину, одређују се коефицијенти по
појединим зонама рачунајући и најопремље-
нију зону а који ће служити пореским обвезни-
цима који воде пословне књиге, за утврђивање
основице пореза на имовину за пореску 2021.
годину, у случајевима када у одговарајућој
зони и зонама које се граниче са одговарајућом
зоном није било промета одговарајућих непок-
ретности у одговарајућем периоду.

Члан 2.

Утврђују се следећи коефицијенти по по је -
диним зонама и то:

1. 1,00 за непокретности у зони 1 као
најопремљенијој зони 

2. 0,80 за непокретности у зони 2 која је гра-
нична зона најопремљенијој зони на терито-
рији општине Аранђеловац

3. 0,70 за непокретности које се налазе у
зони 3

4. 0,40 за непокретности које се налазе у зо-
нама 4 и 5 које имају карактер зона са сеоским
насељима

Члан 3.

Утврђују се цене непокретности које су у
најопремљенијој зони на територији општине
Аранђеловац служиле као просечне цене на ос-
нову којих је у 2020. години утврђивана осно-
вица пореза на имовину за непокретности об-
везника који не води пословне књиге и то: 

Пословни простор .....................95.000,00 дин

Станови.......................................80.000,00 дин

Гараже и гаражна места ............22.000,00 дин

Куће за становање......................45.000,00 дин

Грађевинско земљиште ...............5.500,00 дин

Пољопривредно земљиште ............ 70,00 дин

Шумско земљиште..........................100,00 дин

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2021. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интер-
нет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-758/2020-01-2 
од 20.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 6а. став 4. Закона о поре-
зима на имовину („Службени гласник РС“ бр.
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 6/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 95/18, 99/18 и
86/19) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута оп-
штине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ
НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА СВРХУ
УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ
РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО,
ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком, одређује се да неизграђено
грађевинско земљиште на територији општине
Аранђеловац, које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, од-
носно шума, за сврху утврђивања основице по-
реза на имовину за 2021. годину, разврстава се
у пољопривредно, односно шумско земљиште.

Члан 2.

Гајењем биљака, односно садног мате-
ријала, односно шума у смислу члана 1. ове
Одлуке сматра се гајење једногодишњих, дво-
годишњих, односно вишегодишњих биљака,
односно гајење садног материјала, односно
шума, које је класификовано у области: „По-
љопривреда, шумарство и рабарство“, у складу
са прописима којим се уређује класификација
делатности.

Члан 3.

Пореске пријаве за утврђивање пореза на
имовину, која се разврстава другачије у односу
на 2020. годину у смислу члана 1. ове Одлуке,
порески обвезници су дужни да поднесу до 31.
марта 2021. године за 2021. годину.

Уз пореске пријаве из става 1. овог члана,
порески обвезници су дужни да доставе доку-
ментацију којом потврђују да се на неизграђе-
ном грађевинском земљишту баве гајењем јед-
ногодишњих, двогодишњих, односно вишего-
дишњих биљака, односно гајењем садног ма-
теријала, односно шума, у складу са чланом 2.
ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ ,а примењиваће се од
01.01.2021. године.

Ова Одлука ће се објавити и на званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-759/2020-01-2 
од 20.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 42. Пословника Скупштине
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 5/19)

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ 

И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I Разрешава се дужности председника и
члана Комисије за буџет и финансије Скуп-
штине општине Аранђеловац:

– МИЛИЦА МАТИЈАШЕВИЋ, председ-
ница,одборница

II Разрешава се дужности члана Комисије за
буџет и финансије Скупштине општине Аранђ-
еловац:

– МИЛАН НИКОЛИЋ, члан, одборник

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-760/2020-01-2 
од 20.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов

На основу члана 42. Пословника Скупштине
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 5/19)

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 20.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ 

И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I Именује се за председника Комисије за бу-
џет и финансије Скупштине општине Аранђе -
ловац:

– РАДИСАВ ЈОВАНОВИЋ, одборник

II Именују се за чланове Комисије за буџет
и финансије Скупштине општине Аранђело-
вац:

– МАРИЈА КАРАДИНОВИЋ, чланица, од-
борница

– НИКОЛА ИВАНОВИЋ, члан, одборник 

III Мандат именованим члановима Комисије
траје до истека мандата председника и чланова
именованих Решењем број 06-336/2018-01-2 од
24. 4. 2018.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-761/2020-01-2 
од 20.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов
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На основу чл. 7. Одлуке о Општинском већу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 09.11.2020. године, донело
је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ
АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији радних места у Центру за
културу Аранђеловац, број 743-5/2020 од
02.10.2020. године и који је у прилогу ове Од-
луке. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-719/2020-01-3 
од 09.11.2020.г.

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 запос-
ленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 21/16) и члана 7. Одлуке о Општин-
ском већу општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и
5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 09.11.2020. 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) ме-
сеца.

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 06.11.2020. 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.
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5. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

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. 06-730/2020-01-3 
од 09.11.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 48, став 1. Закона о култур-
ним добрима („Сл. гласник РС“, број 71/94,
52/11-и др.закон и 99/11-и др.закон), Репуб-
лички завод за заштиту споменика културе
објављује 

ЈАВНИ ОГЛАС

Обавештавају се сопственици и корисници
катастарских парцела и објеката на њима, као
и заинтересовани органи и установе, да је по-
кренут поступак за утврђивање археолошког
локалитета Дворине – Мађарско гробље за не-
покретно културно добро – археолошко нала-
зиште, те да имају право да о томе дају своје
мишљење.

Археолошки локалитет Дворине – Мађарско
гробље (у даљем тексту: археолошко нала-
зиште) налази се у селу Бања на територији оп-
штине Аранђеловац, на катастарској парцели
број 3607 КО Бања у јавној својини, на ката-
старској парцели број 3606 КО Бања у држав-
ној својини, на деловима катастарских парцела
број 3644 (део пута између СИ угла КП 3575/1
и ЈИ угла КП 3575/3) и 3660 (део пута до СИ
угла КП 3608/1) КО Бања у државној својини
и на катастарским парцелама број: 3575/1,
3575/2, 3575/3, 3603, 3604/1, 3604/2, 3605 и
3608/1 КО Бања у приватној својини.

Рок за давање мишљења је 30 дана од дана
објављивања овог олгаса. По истеку рока,
сматраће се да је мишљење дато, а поступак ут-
врђивања археолошког локалитета Дворине –
Мађарско гробље за непокретно културно
добро – археолошко налазиште биће настав-
љен.

Мишљење се, у писаној форми, доставља
Републичком заводу за заштиту споменика кул-
туре, на адресу: 11 118 Београд, Радослава
Грујића бр. 11, са назнаком: Археолошки лока-
литет Дворине – Мађарско гробље, јавни оглас.
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