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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и 95/2018) и
члана 33. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 17.12. 2020. године донела је

КАДРОВСКИ ПЛАН

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ и ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

за 2021. годину

I. Постојећи број запослених на дан 26.11.2020. године

1. Постојећи број запослених на неодређено време у Општинској управи општине Аранђеловац
општине Аранђеловац, на дан 26.11.2020. године је (по радним местима службеника и намеште-
ника):

2. Правобранилаштво општине Аранђеловац, на дан 26.11.2020. године, је имало једног запос-
леног у статусу функционера (Општински правобранилац). 

3. Постојећи број запослених на одређено време (због повећаног обима посла) у Општинској
управи општине Аранђеловац, на дан 26.11.2020. године је (по радним местима службеника и на-
мештеника):
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Радна места службеника и намештеника број извршилаца

Положај у првој групи 1

Положај у другој групи 1

самостални саветник 13

саветник 28

млађи саветник 5

сарадник 8

млађи сарадник 0

виши референт 15

референт 11

млађи референт 4

намештеник 9

Радна места службеника и намештеника број извршилаца

Положај у првој групи 0

Положај у другој групи 0

самостални саветник 0

саветник 7

млађи саветник 3



4. Правобранилаштво општине Аранђеловац, на дан 26.11.2020. године, је имало 2 (два) запос-
лена у радном односу на одређено време и то једног запосленог са звањем самостални саветник
и једног запосленог са звањем виши референт.

II. Број запослених на неодређено време који су потребни у 2021. години 
за коју се доноси Кадровски план

1. Потребан број запослених на неодређено време у Општинској управи општине Аранђеловац
општине Аранђеловац у 2021. години (по радним местима службеника и намештеника):

2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у Правобрани-
лаштву општине Аранђеловац у 2021. години години за коју се доноси Кадровски план је 1 функ-
ционер-Општински правобранилац, 1 (један) запослени са звањем самостални саветник и 1 (један)
запослени са звањем виши референт.

III. Број приправника чији се пријем планира у 2021. години за коју се доноси 
Кадровски план

1. Општинска управа општине Аранђеловац планира пријем шест приправника у 2021. години
и то (разврстано по степену образовања):
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сарадник 2

млађи сарадник 0

виши референт 1

референт 2

млађи референт 3

намештеник 4

Радна места службеника и намештеника број извршилаца

Положај у првој групи 1

Положај у другој групи 1

самостални саветник 15

саветник 37

млађи саветник 7

сарадник 9

млађи сарадник 0

виши референт 19

референт 14

млађи референт 6

намештеник 11



2. Правобранилаштво општине Аранђеловац планира пријем 2 (два) приправника са високом
стручном спремом (240 ЕСПБ бодова) у 2021. години.

IV. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира 
у 2021. години за коју се доноси Кадровски план

1. Број запослених чији се пријем планира у Кабинету председника општине Аранђеловац (
разврстано по степену образовања):

2. Број запослених чији се пријем у Општинској управи општине Аранђеловац у радни однос
на одређено време планира због повећања обима посла ( разврстано по степену образовања):

3. Правобранилаштво општине Аранђеловац планира пријем 2 (јдва) запослена на одређено
време због повећања обима посла у 2021. години и то 1 (један) запослени са високом стручном
спремом и 1 (један) запослени са средњом стручном спремом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-822/2020-01-2 
од 17.12. 2020.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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Приправници број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2

средња стручна спрема 1

Висина стручне спреме Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0

средња стручна спрема 0

Висина стручне спреме Број извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 10

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2

средња стручна спрема 8



На основу члана 92. став 2 и 4. Закона о бу-
џетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 103/15 99/16, 113/17, 95/2018,
31/2019 и 72/2019) и члана 33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 2/19), 

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2020. године донела је 

О  Д  Л  У  К  У

О ПОТРЕБИ АНГАЖОВАЊА
ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

1. Ангажује се Екстерни ревизор за ревизију
завршног рачуна буџета општине Аранђеловац
за 2020. годину из реда лица која испуњавају
услове за обављање послова ревизије финан-
сијских извештаја прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.

2. Комисију за избор екстерног ревизора из
тачке 1. ове Одлуке именоваће председник Оп-
штине.

3. Ова Одлука ступа на снагу давањем са-
гласности Државне ревизорске институције, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'' бр. 54/09, 73/10,
101/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,
142/14, 103/15, 99/16 113/17, 95/18, 31/19 и
72/19 ), чланом 92. став 2. предвиђено је да екс-
терној ревизији подлежу и  завршни рачуни бу-
џета локалних власти.

Чланом 92. став 4. Закона је предвиђено да
екстерну ревизију буџета локалних власти
могу вршити и лица која испуњавају услове за
обављање послова ревизије финансијских из-
вештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија уз сагласност Др -
жавне ревизорске институције. 

Имајући у виду да постоји могућност да
Државна ревизорска институција услед обим-
ности посла неће моћи да изврши ревизију За-
вршног рачуна буџета општине Аранђеловац,
Скупштина општине доноси ову Одлуку у
складу са законом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-823/2020-01-2 
од 17.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу чланова 189. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени.
гласник Републике Србије“бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20), члана 50. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Србије“ бр 18/10, 101/17, 113/17-
др.закон и 10/19), Правилника о мерилима за
утврђивање економске цене програма васпи-
тања и образовања у предшколским устано-
вама („Службени гласник Републике Србије“
бр 146/14) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 17.12.2020. године донела је

ОДЛУКУ

О  УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА 

И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ

„ДУГА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом  одлуком  утврђује се предлог економске
цене програма васпитања и образовања у Пред-
школској установи „Дуга“ у Аранђе ловцу,чији је
оснивач Скупштина општине Аранђеловац.  
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Члан 2.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Дуга“ у Аранђ-
еловцу  за целодневни боравак у трајању од 11. сати дневно и васпитној групи деце са сметњама
у развоју за 2021. годину утврђује се у висини од 22.497,59 динара месечно по детету.

Структуру економске цене чине 
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I ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411 ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 122.175.000,00

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 22.000.000,00

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 220.000,00

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 1.215.000,00

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 2.600.000,00

416 НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 2.445.000,00

УКУПНО I 150.655.000,00

II ОСТАЛИ  ТРОШКОВИ 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 12.290.000,00

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 345.000,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.475.000,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.020.000,00

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.000.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ 16.955.000,00

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 100.000,00

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.500.000,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 750.000,00

УКУПНО II 36.435.000,00

УКУПНО I + II 187.090.000,00

ПРОСЕЧНА ДОЛАЗНОСТ 693,00

ЕКОНОМСКА ЦЕНА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 269.971,13

МЕСЕЦИ У ГОДИНИ 12,00

ЕКОНОМСКА ЦЕНА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ 22.497,59

20% ВРЕДНОСТИ 4.499,51

80% ВРЕДНОСТИ 17.998,08



Члан  3.

Дневна економска цена по детету утврђује
се дељењем месечне економске цене по детету
из члана 2 став 1 ове одлуке са бројем радних
дана у месецу.

Члан 4.

Појединачно учешће корисника услуга у
економској цени по детету  за целодневни  об-
лик рада  у трајању од 11 сати дневно и васпит-
ној групи деце са сметњама у развоју је  20%
од економске цене и износи 4.500,00 динара
месечно по детету.

Учешће оснивача у економској цени по де-
тету  за целодневне облике рада  у трајању од
11 сати дневно и васпитној групи деце са смет-
њама у развоју  је 80%  од економске цене и из-
носи 17.998,08 динара месечно по детету.

Члан 5

Појединачно учешће корисника услуга у
економској цени по детету  за  целодневне
облике рада у трајању од 11 сати дневно -при-
премни предшколски програм утврђује се у из-
носу од 4.050,00 динара месечно по детету.

Члан 6

За дане одсуства корисник плаћа ознос од
50% од утврђеног износа из члана 4 став 1.ове
одлуке 

Износ утврђен чланом 4 став 1ове одлуке и
износ из става 1 овог члана, кориснику се
обрачунава збирно по истеку обрачунског ме-
сеца 

Члан 7.

Цена ужине   за четворочасовни програм
износи  1.200,00  динара месечно по детету.

Дневна цена ужине утврђује се дељењем
месечне цене са бројем радних дана у месецу.  

Члан 8

У случају истовременог боравка у вртићу
троје и више деце из исте породице, трошкова

плаћања услуга вртића ослобођено је треће и
свако наредно дете које борави у вртићу

Члан 9

Даном почетка примене ове Одлуке престаје
да важи Одлука о економској цени програма
васпитања и образовања у Предшколској уста-
нови „Дуга“ у Аранђеловцу  за 2020. годину 

Члан 10

Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службени гласник општине Аранђело-
вац“а  примењиваће се  од 01. 01.2021. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-824/2020-01-2 
од 17.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 30. став 5. Закона о пред-
школском васпитању и образовању (''Служ-
бени гласник РС'', бр. 18/10, 101/17,113/17 -
др.закон,95/18-др.закон и 10/19) и члана 2.
Правилника о критеријумима за утврђивање
мањег, односно већег броја деце од броја који
се уписује у васпитну групу (''Службени глас-
ник РС'', бр. 44/11) и члана 33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 2/19), 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 17.12.2020. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У

О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ 
КОЈИ СЕ МОЖЕ УПИСАТИ 

У ВАСПИТНУ ГРУПУ

1. Утврђује се да у оквиру постојеће мреже
објеката и изграђеним капацитетима  у Пред-
школској установи „Дуга“ не могу бити обу-
хваћена сва деца према исказаним потребама
родитеља и да не постоје услови за прошири-
вање мреже објеката и других простора за рад
са децом.

2. Утврђује се да се у радној 2020/2021.го-
дини може уписати већи односно мањи број
деце за 20% у односу на број деце у групама
који је прописан чланом 30. Закона о пред-
школском васпитању и образовању.

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“,а примењиваће се од по-
четка радне 2020/2021 године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-825/2020-01-2 
од 17.12.2020.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 33. Статута општине оп-
штине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/2019) и Закључка
Владе Републике Србије 05 Број: 023-
6214/2020-1 од 08.10.2020. године,

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 17.12.2020. године, донела је 

О Д Л У К У

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ
У КАПИТАЛУ ДРУШТВА 

FULL PROTECT д.о.о. БЕОГРАД

1. Прихвата се удео без накнаде у капиталу
друштва „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд, као
начину намирења потраживања у износу од
10.349,96 динара које буџет општине Аранђ-
еловац има према Друштву по основу уступ-
љених јавних прихода, a који износ чини
0,0219% основног капитала Друштва.

2. Овлашћује се председник општине
Аранђеловац да у име општине Аранђеловац
потпише Уговор о преносу удела у складу са
тачком 1. ове Одлуке.

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

О б р а з л о ж е њ е

Закључком Владе Републике Србије Србије
05 бр. 023-6214/2020-1 од 08.10.2020. године
упућени су надлежни органи локалних само-
управа да донесу одлуку о прихватању удела
без накнаде у капиталу друштва „FULL PRO-
TECT“ д.о.о. Београд, као начина намирења по-
траживања које локалне самоуправе имају
према овом Друштву по основу уступљених
јавних прихода .

На основу података Републике Србије-Ми-
нистарства финансија-Пореске управе-Фи-
лијале Савски венац из Записника број служ-
бено/17-1 од 08.09.2017. године, дуг друштва
„FULL PROTECT“ д.о.о. Београд по основу
уступљених јавних прихода за период
01.01.2015–31.03.2015. године, према буџету
општине Аранђеловац, са обрачунатом кама-
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том до 07.06.2017. године. године износи
10.349,96 динара, док је пратећом Специфика-
цијом одређено да предметни износ чини
0,0219% основног капитала Друштва.      

Поступајући по наведеном Закључку Владе
Републике Србије, а на основу овлашћења из
члана 33. Статута општине Аранђеловац,
Скупштина општине је донела Одлуку као у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-826/2020-01-2 
од 17.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 33. став 1.
тачка 16. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 2/2019) и члана 6. став 1. Одлуке о јавној
својини општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, број 8/19),

Скупштина општине Аранђеловац је на сед-
ници одржаној 17.12.2020. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У УЛ. КЊАЗА

МИЛОША БР. 271 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ

ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Члан 1.

Овом одлуком покреће се поступак отуђења
непокретности у јавној својини општине
Аранђеловац ближе описане и означене као:

– Пословни простор у површини од 11 м2,
број локала 31, саграђен на кп.бр. 2161 уписан
у Лист непокретности број 6180 КО Аранђело-
вац, постојећи у улици Књаза Милоша број 271
у Аранђеловцу.

Непокретности из претходног става биће от-
уђена из јавне својине општине Аранђеловац у
поступку прикупљања писмених понуда јав-
ним огласом.

Јавни оглас о спровођењу поступка прику-
пљања писмених понуда за отуђење непокрет-
ности из става 1. овог члана је саставни део ове
Одлуке.

Члан 2.

Почетна, односно најнижа, купопродајна
цена непокретности из члана 1. ове Одлуке ут-
врђује се у висини тржишне вредности пред-
метне непокретности изражене у еврима по
средњем курсу НБС и износи 3.175,20 (трихи-
љадестоседамдесетпет,двадесет) евра.

Купопродајна цена непокретности из става
1. овог члана утврђена је на основу процене
тржишне вредности непокретности од стране
РС-Министарства финансија-Пореске управе-
Одсек за контролу издвојених активности
Аранђеловац бр. 003-464-08-00101/2020 од
06.11.2020. године, изражене у еврима по сред-
њем курсу НБС.

Члан 3.

Поступак отуђења непокретности из члана
1. ове Одлуке прикупљањем писмених понуда,
спровешће Комисија јавну својину општине
Аранђеловац.

Комисија из става 1. овог члана има задатак
да по окончаном поступку прикупљања писме-
них понуда, поднесе образложени предлог Оп-
штинском већу на основу кога Општинско
Веће подноси предлог Одлуке о отуђењу не-
покретности из јавне својине општине Аранђ-
еловац.

Члан 4. 

Одлуку о отуђењу непокретности из јавне
својине општине Аранђеловац у складу са
овом Одлуком доноси Скупштина општине
Аранђеловац.

82 Број 9 – Аранђеловац, 18. децембар 2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-827/2020-01-2 
од 17.12.2020.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовин-
ских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Служ-
бени гласник РС“, бр. 16/2018) и  Одлуке о по-
кретању поступка отуђења непокретности при-
купљањем писмених понуда бр. 06-827/2020-
01-2 од 17.12.2020. године,

Скупштина општине Аранђеловац објав-
љује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПОДАЦИ О ПРОДАВЦУ

Скупштина општине Аранђеловац, ул. Ве-
нац Слободе бр. 10., 34 300 Аранђеловац.

2. ПОДАЦИ О НАЧИНУ ОТУЂЕЊА

Отуђење непокретности из јавне својине оп-
штине Аранђеловац биће извршено у поступку
прикупљања писмених понуда путем јавног
огласа.

Поступак спроводи Комисија за спрово-
ђење поступка отуђења непокретности/објекта
(пословни простор) у улици Књаза Милоша
бр. 271, из јавне својине општине Аранђело-
вац формирана Решењем Скупштине општине
Аранђеловац бр. 06-976/2019-01-2 од
15.11.2019. године.

3. ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ
ОТУЂУЈЕ

Отуђује се непокретност у јавној својини
општине Аранђеловац, ближе описана и озна-
чена као:

– Пословни простор у површини од 11 м2,
број локала 31, саграђен на кп.бр. 2161 уписан
у Лист непокретности број 6180 КО Аранђело-
вац у улици Књаза Милоша број 271 у Аранђе -
ловцу.

4. ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна, односно најнижа, купопродајна
цена предметне непокретности је 3.175,20
(трихиљадестоседамдесетпет,двадесет) евра,
по тржишној вредности непокретности утврђе-
ној од стане РС-Министарства финансија-По-
реске управе-Одсека за контролу издвојених
активности Аранђеловац бр. 003-464-08-
00101/2020 од 06.11.2020. године, израженој у
еврима по средњем курсу НБС, с тим што се
исплата врши у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке
Србије на дан уплате.

5. РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Најповољнији понуђач је у обавези да цело-
купан износ купопродајне цене исплати најкас-
није у року од 15 дана од дана доношења Од-
луке о отуђењу непокретности.

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за избор најповољнијег пону-
ђача је највиша понуђена купопродајна цена.
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7. ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА
ДЕПОЗИТА

Понуђач је обавезан да уплати депозит у из-
носу од 30% почетне купопродајне цене на ра-
чун број 840-0000000589804-93, прималац Бу-
џет општине Аранђеловац. Наведени депозит
служи као средство обезбеђења озбиљности
понуде. Најповољнијем понуђачу се уплаћени
депозит урачунава у купопродајну цену, а оста-
лим понуђачима се уплаћени депозитни износ
враћа у року од 15 дана. Понуђачи су у обавези
да у понуди наведу тачан број рачуна и назив
банке за враћање депозита. Продавац не одго-
вара за тачност враћања депозита, у случају да
подаци о броју рачуна и назив банке нису по-
тпуни или тачни.

У случају да најповољнији понуђач писаним
путем одустане  од дате  понуде  или по позиву
не приступи закључењу уговора о купопро-
даји, губи право на повраћај уплаћеног депо-
зитног износа, а одлука о избору најповољ-
нијег понуђача се ставља ван снаге.

8. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи:

1. Доказ о уплати депозита,

2. Понуђена купопродајна цена,

3. Изјава понуђача да прихвата све услове из
Огласа,

5. Податке о подносиоцу пријаве односно
понуде и то: 

– за правно лице: назив, седиште и број те-
лефона и мора бити потписана од стране ов-
лашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду
правног лица се прилаже оригинални извод из
регистра привредних субјеката са подацима за
то правно лице, не старији од 30 дана. У слу-
чају да подносиоца пријаве, односно понуде за-
ступа пуномоћник, пуномоћје за заступање
мора бити оверено од стране јавног бележника.

– за физичко лице: име и презиме, адресу,
број личне карте и број телефона и мора бити
потписана, а ако је то лице предузетник уз
пријаву, односно понуду се прилаже ориги-
нални извод из регистра привредних субјеката
или потврда да је предузетник уписан у одго-
варајући регистар, све не старије од 30 дана.

6. Тачан број рачуна и назив банке за
враћање депозита

Пријава, односно понуда доставља се у за-
твореној коверти са видљивом назнаком на

који се оглас односи и ко је подносилац
пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако
не садржи све што је прописано, ако нису при-
ложене све исправе како је то предвиђено, од-
носно ако не садржи све податке предвиђене
огласом или су подаци дати супротно објавље-
ном огласу.

Услови за спровођење поступка разматрања
писмених понуда су испуњени уколико при-
стигне најмање једна благовремена и потпуна
пријава, односно понуда.

9. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној и запечаће-
ној коверти са назнаком – Понуда за куповину
непкретности у јавној својини општине Аранђ-
еловац, НЕ ОТВАРАТИ, на следећу адресу: Оп-
штина Аранђеловац,  ул. Венац Слободе бр. 10,
34 300 Аранђеловац,  Комисија  за спровођење
поступка отуђења непокретности из јавне
својине.

На полеђини коверте наводи се назив под-
носиоца понуде, са адресом, контакт телефо-
ном и мејлом.

10. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда је 21.01.2021. го-
дине до 12 часова.

Понуде које пристигну после горе наведеног
рока сматраће се неблаговремене.

11. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА 
У ДОКУМЕНТАЦИЈУ И РАЗГЛЕДАЊЕ

НЕПОКРЕТНОСТИ

Увид у акте о власништву и измиреним
трошковима коришћења непокретности, из-
вршену процену тржишне вредности, и осталу
документацију у вези са непокретности која се
отуђује из јавне својине, може се извршити
сваког радног дана у временском периоду од
12-13 часова, у просторијама Општинске
управе општине Аранђеловац.

Увид у документацију односно разгледање
непокретности врши се искључиво уз пре-
тходну најаву на маил skupstina@arandjelovac.rs
један дан пред планирани увид односно разгле-
дање.
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12. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА
ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити по-
следњег дана рока за подношење понуда у
13:30часова у просторијама Општине Аранђ-
еловац – мала сала. 

Представник понуђача правног лица, пре
почетка јавног отварања понуда дужан је да
поднесе Комисији писмено овлашћење за
учешће у поступку јавног отварања понуда,
које је заведено код понуђача, оверено печатом
и потписано од стране одговорног лица пону-
ђача.

У случају да отварању понуда присуствује
законски заступник понуђача правног лица од-
носно предузетника неопходно је да се исти ле-
гитимише као такав путем извода из Агенције
за привредне регистра, ОП- обрасца и сл.

Понуђач физичко лице, пре отварања по-
нуда, дужно је да Комисији да на увид лични
документ који потврђује његов идентитет.

Ближе информације у вези са овим огласом
и појашњења, могу се добити код особе за кон-
такт: Љубиша Вуковић на мејл адресу skup-
stina@arandjelovac.rs или телефон
064/8669108.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-828/2020-01-2 
од 17.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16 и 88/19) и члана 33. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2020. године донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2020.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на измене Програма пословања
ЈКП „Букуља“ Аранђеловац за 2020. годину, у
тексту усвојеном Одлуком Надзорног одбора
бр. 03-6159/3 од 26.10.2020. године и  Одлуком
Надзорног одбора бр.03-6640/3 од 16.11.2020.
године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-829/2020-01-2 од 17.12.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16) и члана  33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2020.године донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2021.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Програм пословања ЈКП „Бу-
куља“ Аранђеловац за 2021. годину,  у тексту
усвојеном Одлуком Надзорног одбора бр. 03-
7235/3 од 07.12.2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-830/2020-01-2 
од 17.12.2020.год.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16) и члана  33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2020.године донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2021.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Програм пословања ЈКП „Зеле-
нило“ Аранђеловац за 2021. годину,  у тексту
усвојеном Одлуком Надзорног одбора бр. 1864
од 03.12.2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-831/2020-01-2 
од 17.12.2020.год.

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.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на
седници одржаној 17.12.2020.године, донела је

ОДЛУКУ
О 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДУГА“ 

У  АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА РАДНУ 
2019.-2020. ГОДИНУ 

1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на Извештај о реализацији Годиш-
њег плана рада Предшколске установе „Дуга“
у  Аранђеловцу за радну 2019.-2020. годину, у
тексту усвојеном Одлуком Управног одбора бр.
04-896 од 15.09.2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-832/2019-01-2 
од 17.12.2020.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана  33. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 17.12.2020.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДУГА'' 
У AРАНЂЕЛОВЦУ ЗА РАДНУ

2020/2021.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Годишњи план рада  Пред-
школске установе „Дуга'' Аранђеловац за
радну 2020/2021.годину, у тексту усвојеном
Одлуком Управног одбора бр.04-899 од
15.09.2020.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-833/2020-01-2 
од 17.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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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 финанси-
рању програма у области спорта којим се задо-
вољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, број 93/18),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта  општине Аранђеловац,  на седници
одржаној  02.12.2020.године, донело је 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ

1. У Одлуци о расподели средстава за фи-
нансирање/суфинансирање годишњих про-
грама у 2020.години („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 1/20, 2/20, 4/20 и
5/20) у табели додају се речи и бројеви, и то:

– ОК „Шумадија“ Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2020.годину,
износ од 200.000,00 динара.

– КМФ „Сеничани“ Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2020.годину,
износ од 100.000,00 динара.

– ФК „Шумадија“ Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2020.годину,
износ од 700.000,00 динара.

– АСК „Рејсинг тим“ за измену апро-
пријације буџета програма за 2020.годину, из-
нос од 180.000,00 динара. 

– Коњички клуб„Аранђеловац“ за измену
апропријације буџета програма за 2020.годину,
износ од 126.000,00 динара.

– ЖРК „Бекамент-Буковичка бања“ за из-
мену апропријације буџета програма за
2020.годину, износ од 1.000.000,00 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.06-778/2020-01-3   
од 02.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

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 02.12.2020. године, донело је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ САВА ИЛИЋ“ У АРАНЂЕЛОВЦУ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на  Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова у Центру за
социјални рад „Сава Илић“ у Аранђеловцу,
број 01-110-3966/20 од 12.11.2020. године, који
је у прилогу ове Одлуке. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-779/2020-01-3 
од 02.12.2020.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 11. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени глас-
ник РС“, бр. 113/2017 и 50/2018) и члана 7. Од-
луке о Општинском већу општине Аранђело-
вац („Службени гласник општине Аранђело-
вац“, бр. 9/2008 и 5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 08.12.2020. године донело је

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ЧЕСТИТКЕ 
ЗА ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ 

У 2021. ГОДИНИ

1. ОДОБРАВА СЕ исплата новчаног износа
у висини од 100.000,00 динара на име новчане
честитке за прворођену бебу на теритирији оп-
штине Аранђеловац у 2021. години.

Прворођеном бебом из става 1. ове тачке
сматра се беба за коју Здравствени центар
Аранђеловац достави извештај да је прва ро-
ђена у 2021.-ој години.

2. Право на новчану честитку из тачке 1. ове
Одлуке остварује породиља-мајка прворођене
бебе у 2021. години са пребивалиштем на те-
риторији општине Аранђеловац.

Решење о додели права на основу пропи-
сане документације у складу са овом Одлуком,
доноси Општинска управа-Одељење за при-
вреду и друштвене делатности.

3. За реализацију ове Одлуке задужује се
Општинска управа-Одељење за финансије и
рачуноводство.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-803/2020-01-3 
од 08.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

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 службеника
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање рад-
них места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019), 

Општинске веће, на предлог начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној дана 08.12.2020. 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. 5/2020) ( у даљем тексту:
Правилник), у члану 13. одељку 4.3 Одељење
за општу управу и заједничке послове, 11.
Радно место: Референт месне канцеларије
Даросава БРИШЕ СЕ.

Члан 2.

У члану 13. Правилника у одељку 4.1 Оде-
љење за имовинско правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне по-
слове, додаје се ново радно место број 9а.
Шеф канцеларије за заштиту животне сре-
дине тако да гласи:
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„9а. Шеф послова заштите животне средине

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис послова: Прати остваривање ут-
врђене политике у области заштите животне
средине и предлаже мере за решавање пробле-
матике из ове области; праћење позитивно-
правних прописа из области заштите животне
средине, заштите природе и других на основу
надлежности из тих закона; контролише рад
службеника на пословима заштите животне
средине у оквиру ресорног Одељења; води
управни поступак и доноси управне акте; спро-
води и прати спровођење донетих аката из
своје области, издаје мишљења за одређене
предмете на основу законске регулативе, уче-
ствује у изради, процедури и спровођењу Про-
грама заштите животне средине, учествује у
изради нацрта плана трошења средстава фонда
за заштиту животне средине; спроводи израду
и имплементацију локалних акционих и сана-
ционих планова; спроводи поступак процене
утицаја на животну средину за пројекте који
могу имати значајне утицаје на животну сре-
дину и спроводи поступак стратешке процене
утицаја одређених планова и програма на жи-
вотну средину, сарађује са надлежном инспек-
цијском службом; израђује извештаје, анализе,
мишљења и информације из области животне
средине за потребе скупштине општине и оп-
штинског већа; предлаже мере за решавање
проблематике из области заштите животне сре-
дине и екологије, учествује у изради норматив-
них аката из ове области, израђује извештаје,
анализе и информације, припрема статистичке
извештаје на основу упутстава добијених ов-
лашћених лица; учествује у прибављања дона-
ција из области заштите животне средине и
других области; прикупља и анализира податке
о начину коришћења и количине употребљене
енергије и друге мере и активности прописане
законом о енергетици и Закону о ефикасном ко-
ришћењу енергије; закону о хемикалијама, из-
даје дозволе за управљање отпадом, врши и
друге послове по налогу руководиоца одељења
и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из на-
учне, односно стручне области техничких и
природних наука  на  основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бо-
дова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким ака-

демским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит, најмање пет го-
дина радног искуства у струци.“

Члан 3.

У члану 13. Правилника у одељку 4.2 Оде-
љење за привреду и друштвене делатности, до-
даје се ново радно место број 16. Канцела-
ријски послови тако да гласи:

„16. Канцеларијски послови

Звање: Млађи референт
број службеника: 1

Опис послова: Преузима пошту преко до-
ставне књиге од писарнице; доставља при-
мљене предмете, поднеске и другу пошту ру-
ководиоцу Одељења на преглед и распоређи-
вање; евидентира предмете у интерне доставне
књиге и врши уручивање извршиоцима на об-
раду; врши пријем предмета из интерних до-
ставних књига ради архивирања; раздужује
окончане предмете у јединственој доставној
књизи и исте упућује писарници ради архиви-
рања; води помоћне евиденције примљених
предмета; врши експедицију поште уписива-
њем у књигу ради доставе, прима и распоре-
ђује доставнице;преузима захтеве упућене
Одељењу електронским путем и делегира их у
рад надлежном извршиоцу; пружа информа-
ције странкама у вези предмета у раду Оде-
љења; обавља и друге административно-тех-
ничке послове за потребе Одељења; обавља и
друге послове по налогу, руководиоца Оде-
љења и начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање у че-
творогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.“

Члан 4.

У члану 13. Правилника у одељку 4.8
Стручна служба органа општине, додаје се
ново радно место број 5а. Канцеларијски по-
слови тако да гласи:

„5а. Канцеларијски послови
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Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис послова: Преузима пошту преко до-
ставне књиге од писарнице; доставља при-
мљене предмете, поднеске и другу пошту ру-
ководиоцу Службе на преглед и распоређи-
вање; евидентира предмете у интерне доставне
књиге и врши уручивање извршиоцима на об-
раду; врши пријем предмета из интерних до-
ставних књига ради архивирања; раздужује
окончане предмете у јединственој доставној
књизи и исте упућује писарници ради архиви-
рања; води помоћне евиденције примљених
предмета; врши експедицију поште уписива-
њем у књигу ради доставе, прима и распоре-
ђује доставнице;преузима захтеве упућене
председнику Општине електронским путем и
делегира их у рад надлежном извршиоцу;
прати ток предмета и извештава непосредног
руководиоца о истим; води записник и врши
друге административне послове при пријему
грађана код председника Општине; пружа ин-
формације странкама у вези предмета у раду
Службе; обавља и друге административно-тех-
ничке послове за потребе Службе; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Службе
и начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање друшт-
веног или економског смера у четворогодиш-
њем трајању, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци.“

Члан 5.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-804/2020-01-3 
од 08.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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