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ɍɜɢɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɝɪɚɮɢɱɤɢɩɪɟɝɥɟɞɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚɩɨɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦɨɩɲɬɢɧɚɦɚ
ɢɫɩɢɫɚɤɩɚɪɰɟɥɚɩɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɦʁɚɜɧɢɦɧɚɞɦɟɬɚʃɢɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢɦɚ ɤɨʁɚɫɭɩɪɟɞɦɟɬɢɡɞɚɜɚʃɚɭ
ɡɚɤɭɩɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɨɠɟɫɟɢɡɜɪɲɢɬɢɭɡɝɪɚɞɢɨɩɲɬɢɧɟȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɭɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢɛɪ
ɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɛɪɫɬɚɪɚɡɝɪɚɞɚɈɩɲɬɢɧɟɫɜɚɤɨɝɪɚɞɧɨɝɞɚɧɚɨɞɞɨɱɚɫɨɜɚ
ɄɨɧɬɚɤɬɨɫɨɛɚȾɟʁɚɧɊɨɫɢʄɬɟɥ

Ɂɟɦʂɢɲɬɟɢɡɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚɞɚʁɟɫɟɭɜɢɻɟɧɨɦɫɬɚʃɭ

          Ɉɛɢɥɚɡɚɤ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɨʁɟɫɟ ɞɚʁɟ ɭ ɡɚɤɭɩ ɢ ɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ
ɄɈ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
Ȼɚʃɚ
Ȼɨɫɭɬɚ
Ȼɪɟɡɨɜɚɰ
Ȼɭɤɨɜɢɤ
Ƚɚɪɚɲɢ
ȽɨɪʃɚɌɪɟɲʃɟɜɢɰɚ
ȳɟɥɨɜɢɤ
Ʉɨɩʂɚɪɟ
Ɇɢɫɚɱɚ
Ɉɪɚɲɚɰ
ɉɚɪɬɢɡɚɧɢ
ɉɪɨɝɨɪɟɨɰɢ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ
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Ⱦɚɧɚ


















Ɉɞ ɱɚɫɨɜɚ
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ȼɪɛɢɰɚ
ȼɭɤɨɫɚɜɰɢ
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     ɍɤɨɥɢɤɨ ɧɚɤɨɧ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚ Ɉɝɥɚɫɚ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɧɚɞɦɟɬɚʃɟ ɡɚ ɡɚɤɭɩ ɢ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɞɨɻɟɞɨɩɪɨɦɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɟɢɡɨɝɥɚɫɚɩɨɛɢɥɨɤɨɦ
ɡɚɤɨɧɫɤɨɦɨɫɧɨɜɭɞɚʂɢɩɨɫɬɭɩɚɤɞɚɜɚʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɡɚɤɭɩɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟʄɟɫɟ
ɫɩɪɨɜɟɫɬɢɫɚɦɨɡɚɬɚɤɨɭɬɜɪɻɟɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɋɜɟɬɪɨɲɤɨɜɟɤɨʁɢɧɚɫɬɚɧɭɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɫɧɨɫɢɥɢɰɟɤɨʁɟɞɨɛɢʁɟɬɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɁɟɦʂɢɲɬɟɢɡɨɜɨɝɈɝɥɚɫɚɞɚʁɟɫɟɭɡɚɤɭɩɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɧɟɦɨɠɟɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɭɞɪɭɝɟɫɜɪɯɟ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɝɪɭɩɢɫɚɧɨɭʁɚɜɧɚɧɚɞɦɟɬɚʃɚɨɡɧɚɱɟɧɚ ɢ
ɭɬɚɛɟɥɢɬɚɱɤɟɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚɧɢʁɟɛɢɥɨɢɡɞɚɬɨɧɚʁɦɚʃɟɩɨɫɥɟɞʃɟɬɪɢɚɝɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟɝɨɞɢɧɟɢɧɢʁɟ
ɛɢɥɨɩɪɟɞɦɟɬɤɨɪɢɲʄɟʃɚ

Ɂɟɦʂɢɲɬɟɢɡɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚɧɟɦɨɠɟɫɟɞɚɜɚɬɢɭɩɨɞɡɚɤɭɩ
,,
±ɍɫɥɨɜɢɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚʁɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟ
      ɉɪɚɜɨ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɧɚɞɦɟɬɚʃɭ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
ɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɢɦɚ
ɮ
ɮɢɡɢɱɤɨɥɢɰɟɤɨʁɟʁɟɭɩɢɫɚɧɨɭɊɟɝɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɭɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɧɚʁɦɚʃɟɬɪɢɝɨɞɢɧɟɫɚɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɦɧɚʁɦɚʃɟɬɬɪɢ
 ɝɨɞɢɧɟɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁɨɩɲɬɢɧɢɧɚɤɨʁɨʁɫɟɧɚɥɚɡɢɡɟɦʂɢɲɬɟɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɦɟɬɡɚɤɭɩɚɢ
ɤɨʁɟʁɟɜɥɚɫɧɢɤɧɚʁɦɚʃɟɯɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɮ
ɮɢɡɢɱɤɨɥɢɰɟɭɩɢɫɚɧɨɭɊɟɝɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɧɚɥɚɡɢɫɟɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɧɚʁɦɚʃɟɬɬɪɢɝɨɞɢɧɟɫɚɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɦɧɚʁɦɚʃɟɬɪɢɝɨɞɢɧɟɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɨʁɚɫɩɪɨɜɨɞɢʁɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟɚɱɢʁɚɫɟɩɚɪɰɟɥɚ
ɝɪɚɧɢɱɢɫɚɡɟɦʂɢɲɬɟɦɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɦɟɬɡɚɤɭɩɚ
ɩ
ɩɪɚɜɧɨɥɢɰɟɤɨʁɟʁɟɭɩɢɫɚɧɨɭɊɟɝɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɧɚɥɚɡɢɫɟ
ɭɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɧɚʁɦɚʃɟɬɬɪɢɝɨɞɢɧɟɤɨʁɟʁɟɜɥɚɫɧɢɤɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚʁɦɚʃɟɯɚɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁɨɩɲɬɢɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɧɚɥɚɡɢɡɟɦʂɢɲɬɟɤɨʁɟʁɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɡɚɤɭɩɚɢɢɦɚɫɟɞɢɲɬɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɨʁɨʁɩɪɢɩɚɞɚ
ɬɚɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɪɚɜɨɭɱɟɲʄɚɭʁɚɜɧɨɦɧɚɞɦɟɬɚʃɭɡɚɞɚɜɚʃɟɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭ
ɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɡɚɛɪɨʁɟɜɟʁɚɜɧɢɯɧɚɞɦɟɬɚʃɚɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɢ ɭɬɚɛɟɥɢɬɚɱɤɟɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚɢɦɚ
ɮɢɡɢɱɤɨɢɩɪɚɜɧɨɥɢɰɟɤɨʁɟʁɟɭɩɢɫɚɧɨɭɊɟɝɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɧɚɥɚɡɢ
ɫɟɭɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɡɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɮɢɡɢɱɤɨɢɩɪɚɜɧɨɥɢɰɟɤɨʁɟɤɨʁɟʁɟɭɩɢɫɚɧɨɭɊɟɝɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɭɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɭɡɨɛɚɜɟɡɭɞɚɭɪɨɤɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭɭɝɨɜɨɪɭɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɩɪɢɛɚɜɟɨɞɨɛɪɟʃɟɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟɪɚɞɨɜɟɤɨʁɟɞɚʁɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɢɬɨɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦ
Ɂɚɤɨɧɚɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭɡɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɟɧɟɪɝɢʁɟɢɡɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ
ɢɡɜɨɪɚɨɞɛɢɨɦɚɫɟɢɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ

           ɂɫɩɭʃɟɧɨɫɬ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɨ ɧɚɞɦɟɬɚʃɟ ɡɚ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број 6 – Аранђеловац, 23. јул 2019.

11

ɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɩɨɧɭɻɚɱɞɨɤɚɡɭʁɟɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚɦɚɫɥɟɞɟʄɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɞɨɤɚɡɨɦɟɫɬɭɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚɬɪɢɝɨɞɢɧɟɡɚɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚ
ɢɡɜɨɞɢɡɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚ ɧɟɫɬɚɪɢʁɢɨɞɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢɞɨɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɨɝɥɚɫɚ
ɤɚɨɞɨɤɚɡɞɚɢɦɚɫɟɞɢɲɬɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɨʁɨʁɩɪɢɩɚɞɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚɨɩɲɬɢɧɚɭɤɨʁɨʁɫɟɧɚɥɚɡɢɡɟɦʂɢɲɬɟɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɦɟɬɡɚɤɭɩɚɡɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ
ɩɨɬɜɪɞɚɨɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɭɊɟɝɢɫɬɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɡɚɬɪɢɝɨɞɢɧɟ

ɢɡɜɨɞɢɡʁɚɜɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɨɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɤɚɨɞɨɤɚɡɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɧɚʁɦɚʃɟɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚ ɧɟɫɬɚɪɢʁɢɨɞɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢ 
ɢɡɜɨɞɢɡʁɚɜɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɨɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɩɥɚɧɤɚɨɞɨɤɚɡɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɤɨʁɟɫɟɝɪɚɧɢɱɢɫɚɡɟɦʂɢɲɬɟɦɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɦɟɬɡɚɤɭɩɚɡɚ
ɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚ ɧɟɫɬɚɪɢʁɢɨɞɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢ 
ɢɡɜɨɞɢɡʁɚɜɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɨɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɤɚɨɞɨɤɚɡɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɧɚʁɦɚʃɟɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɩɪɚɜɧɨɝɥɢɰɚɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁɨɩɲɬɢɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɧɚɥɚɡɢ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɦɟɬɡɚɤɭɩɚ ɧɟɫɬɚɪɢʁɢɨɞɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢ 

ɂɫɩɭʃɟɧɨɫɬɭɫɥɨɜɚɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭ
ɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɚɛɪɨʁɟɜɟʁɚɜɧɢɯɧɚɞɦɟɬɚʃɚɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɬɚɛɟɥɢ
ɬɚɱɤɟɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚɩɨɧɭɻɚɱɞɨɤɚɡɭʁɟɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚɦɚɫɥɟɞɟʄɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɨɦɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟɢɥɢɨɱɢɬɚɧɨɦɥɢɱɧɨɦɤɚɪɬɨɦɡɚɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟɫɚɱɢɩɨɦɡɚ
ɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚɨɞɧɨɫɧɨɮɨɬɨɤɨɩɢʁɨɦɢɡɜɨɞɚɢɡɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚ ɧɟɫɬɚɪɢʁɢɨɞ
ɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢɞɨɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɨɝɥɚɫɚ ɡɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ
ɩɨɬɜɪɞɚɨɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɭɊɟɝɢɫɬɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ

ɂɫɩɭʃɟɧɨɫɬɭɫɥɨɜɚɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚʁɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢɡ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɨɞ ɛɢɨɦɚɫɟ ɢ
ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚɩɨɧɭɻɚɱɡɚɛɪɨʁɟɜɟʁɚɜɧɢɯɧɚɞɦɟɬɚʃɚɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɬɚɛɟɥɢɬɚɱɤɟɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚɞɨɤɚɡɭʁɟ
ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚɦɚɫɥɟɞɟʄɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɩɨɬɜɪɞɚɨɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭɭɊɟɝɢɫɬɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɡɡɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɢɡɜɨɞɢɡɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚ ɧɟɫɬɚɪɢʁɢɨɞɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢɞɨɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɨɝɥɚɫɚ ɫɚɩɨɞɚɬɤɨɦɞɚʁɟɥɢɰɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɟɧɟɪɝɢʁɟɢɡɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯɢɡɜɨɪɚɨɞ
ɛɢɨɦɚɫɟɢɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɞɨɡɜɨɥɚɨɞɧɨɫɧɨɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚɤɨʁɭɞɨɫɬɚɜʂɚ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɞɚɧɚ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɍɝɨɜɨɪɚ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɲɭɦɚɪɫɬɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
     ɡɡ ɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ ɍɝɨɜɨɪ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟɦ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɤɨɝɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚ ɫɢɪɨɜɢɧɨɦ ɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭɞɨɡɜɨɥɭɨɞɧɨɫɧɨɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ

ɉɨɧɭɻɚɱɢɫɭɞɭɠɧɢɞɚɩɪɟɩɨɱɟɬɤɚʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚɞɨɫɬɚɜɟɨɪɢɝɢɧɚɥɟɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɢɡ
ɬɚɱɤɟ   ɢ  ɨɜɨɝ ɨɞɟʂɤɚ ɧɚ ɭɜɢɞ  Ʉɨɦɢɫɢʁɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ
ɇɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢ ɩɨɧɭɻɚɱ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɧɚɤɨɧ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɫɚ ʁɚɜɧɨɝ ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ ɩɪɟɞɚ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɟɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɢɡɬɚɱɤɟɢɨɜɨɝɨɞɟʂɤɚɄɨɦɢɫɢʁɢɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɨɝ
ɧɚɞɦɟɬɚʃɚɤɨʁɚɪɚɡɦɚɬɪɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɢɭɬɜɪɻɭʁɟɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɭɫɥɨɜɚɢɡɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚ
ɉɨɧɭɻɚɱɢɥɢʃɟɝɨɜɨɜɥɚɲʄɟɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɞɭɠɚɧʁɟɞɚɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟʁɚɜɧɨɦɧɚɞɦɟɬɚʃɭɭ
ɫɭɩɪɨɬɧɨɦɫɟɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟɨɞɭɫɬɚɨɨɞʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚ
Ɉɜɥɚɲʄɟɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɩɨɧɭɻɚɱɚɞɭɠɚɧʁɟɞɚɞɨɫɬɚɜɢɨɜɟɪɟɧɨɩɭɧɨɦɨʄʁɟɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɧɚɞɦɟɬɚʃɚɈɜɥɚɲʄɟɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɦɨɠɟɡɚɫɬɭɩɚɬɢɫɚɦɨʁɟɞɧɨɝɩɨɧɭɻɚɱɚɧɚʁɚɜɧɨɦɧɚɞɦɟɬɚʃɭ
ɉɨɧɭɻɚɱɢɫɭɞɭɠɧɢɞɚɡɚʁɟɞɧɨɫɚɩɪɢʁɚɜɨɦɡɚʁɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟɞɨɫɬɚɜɟɞɨɤɚɡɨɭɩɥɚɬɢ
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ɞɟɩɨɡɢɬɚɭɬɚɱɧɨɦɞɢɧɚɪɫɤɨɦɢɡɧɨɫɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭɬɚɛɟɥɢɬɚɱɤɟɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚ
ɡɚɫɜɚɤɨʁɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɧɚɪɚɱɭɧɨɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɛɪɨʁ

ɋɜɢɦɩɨɧɭɻɚɱɢɦɚɨɫɢɦɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦɭɩɥɚʄɟɧɢɞɟɩɨɡɢɬʄɟɫɟɜɪɚɬɢɬɢɧɚɤɨɧʁɚɜɧɨɝ
ɧɚɞɦɟɬɚʃɚɇɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦɩɨɧɭɻɚɱɭɞɟɩɨɡɢɬʄɟɛɢɬɢɭɪɚɱɭɧɚɬɭɝɨɞɢɲʃɭɡɚɤɭɩɧɢɧɭɍɫɥɭɱɚʁɭɞɚ
ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢ ɩɨɧɭɻɚɱ ɨɞɭɫɬɚɧɟ ɨɞ ɫɜɨʁɟ ɩɨɧɭɞɟ ɞɟɩɨɡɢɬ ɫɟ ɧɟ ɜɪɚʄɚ Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɫɟ ɧɟ ɜɪɚʄɚ ɧɢ
ɩɨɧɭɻɚɱɭɤɨʁɢʁɟɨɞɥɭɤɨɦɄɨɦɢɫɢʁɟɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚɭɞɚʂɟɧɫɚʁɚɜɧɨɝ
ɧɚɞɦɟɬɚʃɚɡɛɨɝɧDɪɭɲDɜDʃɚɪHɞɚɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
ɍɤɨɥɢɤɨɢɡɥɢɰɢɬɢɪɚɧɚɰɟɧɚɩɪɟɥɚɡɢɞɜɨɫɬɪɭɤɢɢɡɧɨɫɩɨɱɟɬɧɟɰɟɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɜɢ
ɩɨɧɭɻɚɱɢɤɨʁɢɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭɧɚɞɦɟɬɚʃɟɞɨɩɭɧɟɞɟɩɨɡɢɬɞɨɢɡɥɢɰɢɬɢɪɚɧɟɰɟɧɟɇɚɞɦɟɬɚʃɟɫɟ
ɧɚɫɬɚɜʂɚɩɨɫɥɟɭɩɥɚɬɟɞɟɩɨɡɢɬɚ
ȳɚɜɧRɧɚɞɦɟɬɚʃɟʄɟɫɟɨɞɪɠɚɬɢɭɤɨɥɢɤɨɛɭɞɟɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɞɨɫɬɚɜʂɟɧɚɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɧɚ
ɩɪɢʁɚɜɚ
ɉɪɚɜɨɡɚɤɭɩɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɧɟɦɚʁɭɩɪɚɜɧɚ
ɢɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚɭɩɢɫɚɧɚɭɊɟɝɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚ
 ɫɭɭɩɚɫɢɜɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭ
 ɧɢɫɭɢɫɩɭɧɢɥɚɫɜɟɨɛɚɜɟɡɟɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɢɥɢɬɟɤɭʄɢɯɭɝɨɜɨɪɚɨɡɚɤɭɩɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
 ɫɭɢɡɜɪɲɢɥɚɨɦɟɬɚʃɟɩɨɫɟɞɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
 ɫɭɧɚɪɭɲɚɜɚɥɚɧɟɫɦɟɬɚɧɨɨɞɜɢʁɚʃɟɛɢɥɨɤɨɝɞɟɥɚɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɞɚɜɚʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɭɡɚɤɭɩ
 ɫɭɛɟɫɩɪɚɜɧɨɤɨɪɢɫɬɢɥɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
 ɫɭɞɚɥɚɡɚɤɭɩʂɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɭɩɨɞɡɚɤɭɩ

,,,
±Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚʁɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟ±
ɮɨɪɦɭɥɚɪɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɩɨɩɭʃɟɧɭɰɟɥɨɫɬɢɢɩɨɬɩɢɫɚɧ 
ɞɨɤɚɡɨɭɩɥɚɬɢɞɟɩɨɡɢɬɚ
ɡɚɡɚɤɭɩɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɧɚɜɟɞɟɧɭɭ
ɞɟɥɭ,,ɬɚɱɤɚɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚ
ɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɧɚɜɟɞɟɧɭɭɞɟɥɭ,,ɬɚɱɤɚɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚ
ɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɢɡɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯɢɡɜɨɪɚɨɞɛɢɨɦɚɫɟɢɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɧɚɜɟɞɟɧɭɭɞɟɥɭ,,ɬɚɱɤɚ
ɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚ
Ɏɨɪɦɭɥɚɪɩɪɢʁɚɜɟɢɚɞɪɟɫɢɪɚɧɟɤɨɜɟɪɬɟɨɞɧɨɫɧɨɲɬɚɦɩɚɧɟɧɚɥɟɩɧɢɰɟɫɚɚɞɪɟɫɨɦɨɩɲɬɢɧɟ
ɫɟɦɨɝɭɩɪɟɭɡɟɬɢɫɜɚɤɨɝɪɚɞɧɨɝɞɚɧɚɧɚɩɢɫɚɪɧɢɰɢɨɩɲɬɢɧɟȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟ
ɩɨɧɭɻɚɱɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɭɩɨɡɧɚɫɚɫɚɪɠɚʁɟɦɮɨɪɦɭɥɚɪɚɩɪɢʁɚɜɟ
ɉɪɢʁɚɜɚɧɚɨɝɥɚɫɫɟɩɨɞɧɨɫɢɭɡɚɬɜɨɪɟɧɨʁɤɨɜɟɪɬɢɧɚɤɨʁɨʁɦɨɪɚɞɚɩɢɲɟ
ɇɚɩɪɟɞʃɨʁɫɬɪɚɧɢ

āāȺɞɪɟɫɚɨɩɲɬɢɧɚȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɭɭɥɢɰɚɢɛɪɨʁȼɟɧɚɰɫɥɨɛɨɞɟ
Ʉ
Ʉɨɦɢɫɢʁɢɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɭɩɤɚɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
ɍɩɢɫɚɬɢɧɚɡɧɚɤɭɉɈɇɍȾȺɇȿɈɌȼȺɊȺɌɂ
āāȻɪɨʁʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚBBBB ɧɚɜɟɫɬɢɢɄɈ
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ɇɚɡɚɞʃɨʁɫɬɪɚɧɢ
ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɧɚɡɢɜɢɚɞɪɟɫɚɩɨɧɭɻɚɱɚ
Ɂɚʁɟɞɧɨɫɚɩɪɢʁɚɜɨɦɧɚɨɝɥɚɫɞɨɫɬɚɜʂɚɫɟɧɚɜɟɞɟɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
,9
±Ɋɨɤɡɚɩɨɞɧɨɲɟʃɟɩɪɢʁɚɜɟ
Ɋɨɤɡɚɩɨɞɧɨɲɟʃɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟʁɟɞɨɫɚɬɢɞɚɧɚɝɨɞɢɧɟ
Ȼɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɢɦʄɟɫɟɫɦɚɬɪɚɬɢɫɜɟɩɪɢʁɚɜɟɞɨɫɬɚɜʂɟɧɟɭɩɢɫɚɪɧɢɰɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɨɩɲɬɢɧɟ
ȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɤɚɨɢɩɪɢʁɚɜɟɩɪɟɞɚɬɟɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɨɦɩɨɲɬɨɦɞɨɧɚɜɟɞɟɧɨɝɪɨɤɚ

ɇ
ɇɟɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɟɢɧɟɩɨɬɩɭɧɟɩɪɢʁɚɜɟɧɟʄɟɫɟɪɚɡɦɚɬɪɚɬɢ
9
±ȳɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟ
ȳɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟɡɚɞɚɜɚʃɟɭɡɚɤɭɩɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɢɡɞɟɥɚ,ɬɚɱɤɟɨɜɨɝɨɝɥɚɫɚ
ɨɞɪɠɚʄɟɫɟɭɨɩɲɬɢɧɢȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɭɥɢɰɚɢɛɪɨʁȼɟɧɚɰɫɥɨɛɨɞɟɢɬɨ
ɄɈ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
Ȼɚʃɚ
Ȼɨɫɭɬɚ
Ȼɪɟɡɨɜɚɰ
Ȼɭɤɨɜɢɤ
Ƚɚɪɚɲɢ
ȽɨɪʃɚɌɪɟɲʃɟɜɢɰɚ
ȳɟɥɨɜɢɤ
Ʉɨɩʂɚɪɟ
Ɇɢɫɚɱɚ
Ɉɪɚɲɚɰ
ɉɚɪɬɢɡɚɧɢ
ɉɪɨɝɨɪɟɨɰɢ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɧɢɤ
Ɍɭɥɟɠ
ȼɟɧɱɚɧɟ
ȼɪɛɢɰɚ
ȼɭɤɨɫɚɜɰɢ

Ⱦɚɧɚ




















ɉɨɱɟɬɚɤɭ ɱɚɫɨɜɚ




















9,
ɉɥɚʄɚʃɟɡɚɤɭɩɧɢɧɟ
ɁɚɤɭɩɧɢɧɚʄɟɛɢɬɢɩɪɟɪɚɱɭɧɚɬɚɭHɜɪɟɩɨɫɪɟɞʃɟɦɤɭɪɫɭɇɚɪɨɞɧɟɛɚɧɤɟɋɪɛɢʁɟɧɚɞɚɧʁɚɜɧɨɝ
ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ
Ɂɚɤɭɩɧɢɧɚɫɟɩɥɚʄɚɭɧɚɩɪɟɞɭɞɢɧɚɪɫɤɨʁɩɪɨɬɢɜɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɨɫɪɟɞʃɟɦɤɭɪɫɭɇɚɪɨɞɧɟɛɚɧɤɟ
ɋɪɛɢʁɟɧɚɞɚɧɭɩɥɚɬɟ
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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 службеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 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 локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Начелника Општинске управе општине Аранђеловац,на седници одржаној
04.07.2019. године донело је
ПРАВИЛНИК
О
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
И ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Обједињеним Правилником о организацији
и систематизацији радних места у општинској
управи и правобранилаштву општине Аранђеловац (даљем тексту: Правилник) уређују се
организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи
и описи радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број запослених за
свако радно место, врста и степен образовања,
радно искуство и други услови за рад на сваком
радном месту у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Аранђеловац.
Поглавља правилника
Члан 2.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
– Глава I Опште одредбе
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– Глава II Oрганизација и систематизација
радних места у Општинској
управи
– Глава III Oрганизација и систематизација
радних места у Општинском
правобранилаштву
– Глава IV Радни однос са приправницима
и Пробни рад
– Глава V Прелазне и завршне одредбе
II ОРГАНИЗАЦИЈА
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Послови Општинске управе обављају се у
једном органу као целини, који има седам одељења и стручну службу као организационе
јединице и то:
1. Одељење за имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове.
У оквиру одељења за имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено
комуналне послове образују се ОДСЕЦИ:
• Одсек за обједињену процедуру, и
• Одсек за имовинско правне односе и стамбено комуналне послове
2. Одељење за привреду и друштвене делатности.
У оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности образује се ОДСЕК:
• Одсек за друштвене делатности
3. Одељење за општу управу и заједничке
послове
4. Одељење за финансије и рачуноводство
5. Одељење за инспекцијске послове
6. Одељење за пореске послове
7. Одељење за инвестиције и јавне набавке
8. Стручна служба органа општине Аранђеловац
Посебна организациона јединица
Члан 4.
У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет председника општине.
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2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 5.
Одељење за имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове обавља послове који се односе
на: издавање извода из урбанистичких планова;
издавање информација о локацији и локацијских услова; прибављање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и
установа имаоца јавних овлашћења, неопходних
за израду локацијских услова зависно од намене
објекта; давање обавештења о намени простора
и могућности општина по захтевима странака;
сарадњу са стручним службама, организацијама
и правним лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада органа општине и Одељења; издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку издавања
грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у
оквиру обједињене процедуре; обраду информација о појединим предметима. Одељење
обавља и следеће послове: провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске
дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из
пројекта у складу са локацијским условима; да
ли је идејни пројекат за прибављање решења о
одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским условима односно планом; старање
о законитом вођењу поступка издавања одобрења; припремање извештаја о раду; обрачун
доприноса за уређење грађевинског земљишта
и остале послове везане за утврђивање доприноса за уређење грађевинског земљишта и опремања неизграђеног грађевинског земљишта у
складу са законом и општинским прописима;
обављање и друге задатака и послова из области
припреме земљишта за грађење; издавање потврда за изграђене темеље објеката; доношење
решења о припремним радовима и о пробном
раду; издавање дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; издавање уверења о старости објеката; издавање уверења о етажирању
објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води
евиденцију; поступака легализације и озакоњења објеката; отуђења и давања у закуп грађе-
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винског земљишта у јавној својини; утврђивање
земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у
право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање престанка права својине; поступка експропријације.
Одељење спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну
средину; поступа као заинтересовани орган код
поступака процене утицаја пред надлежним
министарством; врши оцену и даје сагласност
на извештаје о стратешкој процени утицаја;
обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање,
транспорт, складиштење, третман и одлагање
инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних
хемикалија; припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе
планове; сарађује са удружењима и организацијама цивилног сектора; спроводи активности
за јачање свести о потреби заштите животне
средине; припрема годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине;
води евиденције и доставља податке Агенцији
за заштиту животне средине и министарству;
врши послове заштите и унапређења природних добара; праћење и унапређење функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и
иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења
који се однсое на комуналне делатности; израду појединачних правних акта у комунално
– стамбеној области; вршење управног надзора
над радом предузећа која обављају послове из
области комуналних делатности; обављање послова у вези са утврђивањем цена комуналних
производа и услуга; регулисање и управљање
саобраћајем на територији општине; управљање површинама за паркирање и регулисања
паркирања; јавни превоз на територији општине; планирање капацитета мрежа линија;
управљање квалитетом у систему јавног транспорта путника; надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза; израда планске документације у циљу организације и обезбеђења
заштите од пожара, елементарних и других већих непогода; вођење управног поступка и до-
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ношења решења из стамбене области; припремање нацрта решења за исељење бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; евидентирање
скупштина станара стамбених зграда на територији општине и издавање уверења о формирању скупштине станара и избору председика;
припрему предлога решења, уговора и анекса
уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права закупа и замене
станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера законитог утврђивања откупне цене стана
и ревалоризације; подношење пријава надлежним органима за исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским
службама и другим надлежним институцијама
и учешће у принудном исељењу и записничкој
примопредаји стамбеног простора.
У Одељењу се прате и примењују закони и
други прописи из области имовинско - правних
односа у надлежности општини; спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности
у јавној својини општине, управља имовином
која је у јавној својини и својини општине, као
и непокретности које користе правни субјекти
чији је оснивач општина.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за привреду и друштвене делатности у оквиру своје надлежности обавља послове који се односе на: реализацију развојних
пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и
реализацију активности на привлачењу инвестиција; израда нормативних и других акта из
области локалног економског развоја; старање
о укупном привредном развоју општине; обављање управних и стручних послове у области
привреде; подстицање и старање о развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих
привредних грана; обављање пoслова категоризације туристичких објеката у складу са законом; вођење поступка промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште; израда
годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и
оперативних планова заштите од елементарних
непогода; извештавање о пољопривредној про-
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изводњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних
газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање водопривредних услова
на територији општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са законским
овлашћењима општина; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу
са законом и одлукама Скупштине општине;
давање информација и пружање техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних послова за Агенцију
за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика; израда
базе података, праћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; израду пројекције будућих кретања и предлагање стратегије
за даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину; обављање стручних, административних, техничких и других послова на вођењу, координирању и сервисирању послова из
области економског развоја општине; представљање могућности и услова за улагање у
општину; организацију и учешће општине на
разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање редовних контакта са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљања општине на регионалном, државном
и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; креирање и
организацију тренинг програма у складу са потребама привреде; сарадњу са Националном
службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији
мера активне политике запошљавања; успостављљања контаката са међународним организацијама и донаторима; истраживање могућности за финасирање развојних програма; припремање, управљање и реализација развојних
пројеката и капиталних инвестиција у области
јавне инфраструктуре; праћење рада јавних
предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и давање мишљења о њиховим извештајима о
раду; праћење рада јавних предузећа, јавних
агенција, друштава капитала којима је општина
оснивач или суоснивач у области пољопри-
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вреде, водопривреде, и других грана привреде
и и давање мишљења о њиховим извештајима
о раду; припремање нацрта одлука из своје
надлежности; припремање нацрта стратегија и
програме развоја општине; послови из области
друштвених делатности: праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, спорта,
дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите; програма и пројеката за младе;
управне, планске, аналитичке и друге стручне
послове из ових области; надзор над радом
установа у друштвеним делатностима у којима
је оснивач Општина; праћење стања и остваривање програма рада и развоја установа;
предлагање мера у циљу спровођења утврђене
политике у овим областима; праћење спровођења прописа; вођење другостепеног поступка
о правима из области социјалне заштите која
су у надлежности Општине; стручне и административне послове за комисије из надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи
установа дечије и социјалне заштите, основног
и средњег образовања; доношење програма
мера и активности на унапређењу квалитета и
развој облика и услуга социјалне заштите, у
области ученичког и студентског стандарда;
утврђивање права на ученичке и студентске
стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине; припрему
предлоге општих и других аката, извештаја и
анализа за потребе органа Општине; вођење
управног поступка о праву на додатак на децу,
родитељски додатак, накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета, одсуства са рада посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања,
децу ометену у развоју и децу из материјално
угрожених породица; одлучивање у првом степену о признавању законом одређених права
борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца; инспекцијски надзор над радом
установа у области предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања;
израду предлога одлуке о буџету Општине у
делу који се односи на област друштвених делатности; припрему и утврђивање предлога
финансијских планова за кориснике буџетских
средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта и социјалне заштите;
контролу појединачних захтева за плаћање;
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распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота;
праћење извршења финансијских планова;
предлагање промена у апропријацији и измену
финансијских планова корисника буџета из
области друштвених делатности.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за општу управу и заједничке
послове: организацију пријемне канцеларије,
писарнице, архиве и доставне службе; лична
стања грађана и матичарске послове; нормативно-правне послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза
из радног односа запослених, именованих и
постављених лица; контролу над применом
прописа о канцеларијском пословању; вођење
бирачког списка; стручне и административне
послове за спровођење избора и организацију
референдума; евиденцију радних књижица;
праћење рада и пружање помоћи месним заједницама; унапређење примене информационих
технологија; одржавање и развој рачунарске и
комуникационе мреже; администрирање базе
података; одржавање и развој апликативног
софтвера; организацију обуке запослених у
Општинској управи, као и јавним предузећима
и установама чији је оснивач општина; успостављање услове за развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) у
сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као и
јавним предузећима, са територије општине,
чији је оснивач општина, односно Република.
У оквиру Одељења се обављају послове
који се односе на: коришћење биротехничких
и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старање се
о њиховом одржавању; одржавање чистоће пословних просторија; умножавање материјала;
дактилографске послове; организацију рада
доставне службе; административно – техничке
послове набавке материјала; ситног инвентара
и основних средстава; обављање других сервисних послова за потребе органа општине.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за финансије и рачуноводство
обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и по-
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верених надлежности општине, послови јавних набавки .
У оквиру својих надлежности Одељење
обавља послове који се односе на: израду нацрта буџета општине уз поштовање система
јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и
примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком
и динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти;
анализирање предлога финансијских планова
буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; припремање нацрта
одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса);
израда предлога решења о привременом финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама; припремање и утврђивање тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену квоте; предлагање одлуек о привременој обустави извршења буџета
буџетским корисницима; разматрање предлога
Плана извршења буџета; доношење одлуке о
измени Плана извршења буџета; разматрање
захтева за преузимање обавеза; доношење решења о одборавању преусмеравања апропријација; припремање нацрта решења о одобрењу
средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
отварање консолидованог рачуна трезора за
динарска и девизна средства, подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних
средстава и посебних наменских динарских
рачуна корисника јавних средстава и осталих
правних лицима и других субјеката који не
припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе
уређивање начина коришћења средстава са
подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу
средстава општине; старање о пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање
Управе за трезор; припремање захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој
години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга
општине; вођење главне књиге трезора и оста-
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лих пословних књига са посебном евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; вођење помоћних књигеа; припремање пројекције и праћење
прилива прихода и извршења расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање готовином; примање, завођење и контрола захтева
за плаћање и трансфер средстава и захтеве за
плате; управљање информационим системом у
области финансија; израду периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог
рачуна трезора; усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор
и добављачима; припремање и извршавњеа
плаћање; вршење мониторинга и евалуације
финансијских планова по програмској методологији; управљање имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору; вршење интерних контролних поступка;
обављање припремних радњи и других послова за спровођење прописа којима се уређује
област финансирања општине; припремање нацрта аката којим се утврђују стопе изворних
прихода, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема симулација и модела по појединим групама обвезника
на основу предложеног нацрта; организовање
јавне расправе и друге облике учешћа јавности
у поступку прирпеме нацрта аката локалних
изворних прихода.
Одељење за инспекцијске послове обавља
послове који се односена: надзор над применом Закона о планирању и изградњи и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење
и реконструкцију објеката високоградње, нискоградња и других објеката, као и на извођење
појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин;
праћење стања, предлагање мера и надзор над
применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са
отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од
буке, поступању са хемикалијама, управљању
отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мера у
области заштите животне средине и праћење
њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају кому-
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налну делатност и инспекцијски надзор над
поступањем предузетника и грађана у погледу
придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних
зелених површина, функционисањем јавне
расвете, снабдевања насеља водом и одвођења
отпадних вода, снабдевања електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање
смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља,
рада кафилерија; надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће
јавних површина, над раскопавањем улица и
других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање
мера и инспекцијски надзор над извршавањем
закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и
некатегорисаних путева; надзор над применом
општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања,
предлагање мера и инспекцијски надзор над
законитиошћу у обављању друмског локалног
превоза и то: ванлинијског превоза путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза; праћење стања, предлагање
мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе; вођење потребних
евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања,
размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски
надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене
угрожености и планова заштите и спасавања
који обухватају превентивне мере заштите
којима се спречавају елементарне непогоде или
ублажава њихово дејство; израду мера заштите
и спасавања у случају непосредне опасности
од елементарних непогода; предузимање мера
ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; организацију
цивилне заштите, успостављање интегрисаног
система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузи-
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мање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације,
посебно у делу предузимања превентивних
мера и процене ризика; сагледавање последица
штета насталих елементарном непогодом и
другим ванредним догађајима; обављање
стручних и административних послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема
планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног
стања на територији Опшштине.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за пореске послове: пријем, обраду, контролу и унос података из пореских
пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које
није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске
администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних
јавних прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања
пореског дуга; покретање поступка стечаја;
подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са
доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично
дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење
поновног поступка по поништеним управним
актима; пружање правне помоћи надлежним
организационим јединицама Пореске управе и
другим организационим јединицама локалне
пореске администрације; вођење јединственог
пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са
јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких
упутстава за једнообразну примену прописа из
области локалних јавних прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима
из којих произилази пореска обавеза по основу
локалних јавних прихода; издавање уверења и
потврда и извештавање локалне самоуправе и
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Пореске управе у вези са локалним јавним
приходима и остали послови у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова
област.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за инвестиције и јавне набавке
у оквиру своје надлежности обавља послове
који се односе на: послове планирања, израде
и спровођења пројеката инвестиција значајних
за општину и стручни надзор на инвестицијама
које се финансирају из буџета општине или из
средстава пренетих од других нивоа власти;
прати стање комуналне инфраструктуре и у сарадњи са надлежним органима предлаже и
прати њено уређење, предлаже средњорочни и
годишњи програм уређења грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре; у сарадњи са управљачем пута обавља припремне
радње за пројектовање или изградњу објеката
чији је инвеститор Општина из делокруга
путне привреде, регулације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, грађевинских и грађевинско-занатских радова; реализацију развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција; припремање, управљање и
реализација развојних пројеката и капиталних
инвестиција у области јавне инфраструктуре;
припремање нацрта одлука из своје надлежности; припремање нацрта стратегија и програме
развоја и унапређења јавне инфраструктуре општине; као и друге послове из свог делокруга.
Послови јавних набавки односе се на:
истраживање тржишта и ефикасно планирање
набавки; припрему плана набавки за кориснике
буџетских средстава за које спроводи поступке
јавних набавки у сарадњи са другим службама;
обезбеђивање услова за економичну, ефикасну
и транспарентну употребу јавних средстава и
подстицања конкурентности и равноправности
понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других
наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за
више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне
документације, обавештења и извештаја на
Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и ин-
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директним корисницима буџетских средстава
и понуђачима у поступцима јавних набавки;
одређивање запослених који ће представљати
општину/општина у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне
евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање
у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности
примењују прописе из области јавних набавки;
обављање других послова у складу са Законом
о јавним набавкама и другим прописима
којима се уређује област јавних набавки.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Стручна служба органа Општине у оквиру својих надлежности обавља стручне и административно-техничке послове за потребе
Скупштине Општине, председника Општине,
Општинског већа и њихових радних тела.

3. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
Члан 6.
Општинском управом руководи начелник,
као службеник на положају.
3.1 Руковођење радом унутрашњих
организационих јединица
Члан 7.
Радом основних и ужих организационих
јединица руководе:
– руководилац одељења,
– шеф одсека,
– координатор групе,
– координатор канцеларије.
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Изузетно од става 1. овог члана, Стручном
службом органа Општине непосредно руководи
Секретар Скупштине општине Аранђеловац.

ста са укупно предвиђених 117 (стотинуседамнаест) извршилаца.

3.2 Распоређивање руководилаца
организационих јединица

Начелник Општинске управе

Члан 8.
Руководиоце организационих јединица из
члана 8. овог Правилника, распоређује начелник Општинске управе, осим Секретара Скупштине општине Аранђеловац.
Руководиоци организационих јединица из
члана 8. овог Правилника одлучују, доносе решења у управном поступку, пружају стручна
упутства, координирају и надзиру рад запослених, старају се о законитом, правилном и благовременом обављању послова из свог делокруга и врше друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Руководиоци унутрашњих организационих
јединица одговарају за свој рад начелнику Општинске управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих организационих јединица непосредно су одговорни
руководиоцу одељења, у чијем саставу је унутрашња организациона јединица.
Члан 9.
Руководилац Одељења може овластити радника у Одељењу да потписује и презентира
акта која доноси односно припрема Одељење
и да даје информације средствима јавног информисања у вези рада Одељења.
Члан 10.

Члан 12.

Звање: положај у I групи
број службеника на положају: 1
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и
надзире рад Општинске управе; усклађује рад
организационих јединица Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе;
обавља и друге послове у складу са законом,
Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
Члан 13.
У оквиру основних организационих јединица утврђује се број радних места, назив и
опис послова за свако радно место, потребан
број извршилаца и услови за обављање послова за свако радно место , и то:

Руководилац одељења дужан је да извршава
радне налоге начелника Општинске управе у
оквиру своје стручне спреме и радне способности, у складу са Законом.

4.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ ОДНОСЕ, УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА

1.Радно место: Руководилац одељења

Члан 11.
Општинска управа за обављање послова из
свог делокруга има 92 (деведесетдва) радна ме-

Звање: Самостални саветник
број службеника:1
Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства,
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координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављaњу послова у Одељењу;
припрема предлоге стратешких докумената и
прати спровођење стратешко-планских докумената из делокруга Одељења; учествује у дефинисању приоритета за планско уређивање на
територији јединице локалне самоуправе;
стара се о унапређењу рада и односа према грађанима, предузећима и установама; давање одговора, информација и извештаја о питањима
из рада Одељења; израђује и обезбеђује израду
нацрта и предлога општих и других аката из
делокруга Одељења за надлежне органе општине; учествовање у раду општинских органа
када се разматрају питања из надлежности
Одељења, учествовање у реализацији пројеката од интереса за развој општине; припрема
аката из делокруга одељења; вођење рачуна о
стручном усавршавању и оспособљавању запослених, сарађивање са другим одељењима у
општинској управи.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука, грађевинског или геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци.
Б/ ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
2. Радно место: Руководилац одсека за
спровођење обједињење процедуре
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис послова:
Руководи одсеком и организује рад истог;
проверавa испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву за издавање локацијских
услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља,
израђивање нацрта грађевинске дозволе, ре-
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шења о одобрењу извођења радова и употребне дозволе; учествује у изради анализа,
информација и извештаја из свог делокруга
рада, цени испуњеност имовинско-правних
услова за издавање грађевинске дозволе; води
првостепени управни поступак, издаје уверења
о старости објеката и уверења о етажирању посебних делова објеката, потврде да је издата
грађевинска и употребна дозвола за објекат,
ставља клаузулу правоснажности, прослеђује
Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожара на сагласност МУП-у, сектору противпожарне заштите; прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта, води Регистар обједињених
процедура, омогућава доступности података о
току сваког појединачног предмета, објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, као и решења у електронском
облику путем интернета;омогућава Централној
евиденцији преузимање података, аката и документације садржане у Регистру; иницира
подношење пријаве за привредни преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења и предузима друге неопходне
радње за несметано и правилно функционисање Регистра; води првостепени управни поступак, доставља правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ Служби за катастар непокретности; издаје потврде и уверења на захтев
странке; припрема предлог одлука из области
урабнизма и усаглашава са законима, израђује
потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; обавештава
инвеститора уколико нису испуњени законски
услови за подношење пријаве радова; прати
прописе из области урбанизма; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука, грађевинско геодетског инжењерства или архитектуре на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
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3. Радно место: Регистратор регистра
обједињених процедура
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис посла: води Регистар обједињених
процедура; омогућава доступности података о
току предмета; стара се о објављивању локацијских услова, грађевинских и употребних
дозвола, као и решења у електронском облику
путем интернета; омогућава Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржаних у Регистру; предлаже подношење пријаве за привредни преступ, односно
прекршајне пријаве, против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења; предузима друге радње неопходне за
несметано и правилно функционисање Регистра; спровођење управног поступка и издавање решења за коришћење простора на јавној
површини испред трговинских и угоститељских објеката; обавља и послове из стамбено
комуналне области; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Одсека, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука, техничко технолошких наука грађевинско/геодетског инжењерства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци.
4. Радно место: Послови издавања
урбанистичких аката
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис послова: Обрађује и издаје информације о локацији и локацијске услове; потврђује
да је пројекат израђен у складу са урбанистичким планом; проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву; прибавља
услове за пројектовање, односно прикључење
објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и
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друга документа од имаоца јавних овлашћења;
врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима; води евиденцију о издатим
локацијским условима; издаје услове за исправку граница суседних парцела; утврђује испуњеност урбанистичких и техничких услова
за објекте изграђене без грађевинске дозволе;
проучава и прати прописе из области планирања и коришћења грађевинског земљишта и
изградње објеката; обавља и друге послове по
налогу руководиоца одсека,руководиоца одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области природних наукасмер просторно планирање, техничко технолошких наука грађевинско- геодетског инжењерства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
5. Радно место: Послови урбанистичког
планирања
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис послова: обрађује и издаје информације о локацији; потврђује да је пројекат парцелације/препарцелације и урбанистички
пројекат израђен у складу са урбанистичким
планом; проверава испуњеност формалних
услова за поступање по захтеву; учествује у изради планских докумената, програма и поступцима израде урбанистичких планова, обавља
послове повезане са јавним оглашавањем
планских докумената и ради уступања израде
планског документа; стара се о излагању планског документа на јавни увид; обезбеђује копије постојећег топографског и катастрског
плана односно дигиталне записе као и катастар
подземних и надземних вода; учествујеу изради нацрта Одлукео изради урбанистичког
плана; обезбеђује ажурирање катастарских и
других подлога; проучава и прати прописе из
области планирања и уређивања простора; уре-
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ђивања и коришћења грађевинског земљишта
и изградње објеката; израђује изводе из урбанистичког плана и издаје Акта из планске документације; израђује урбанистичке услове за
потребе заузећа јавних површина; спроводи
претходни поступак и обавља административне послове за потребе радних тела скупштине општине из области урбанизма; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Одсека
и руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области природних наукасмер просторно планирање, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци.
6. Радно место: Послови издавања
грађевинских дозвола
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис послова: израђује решења о грађевинској дозволи за изградњу, доградњу и реконструкцију свих врста објеката у складу са
прописима; израђује решења за изградњу објеката и извођење радова за које се по закону не
издаје грађевинска дозвола; прима пријаве почетка извођења радова и издаје потврде о пријему пријаве почетка извођења радова; издаје
потврде пријаве припремних радова и потврде
усаглашености темеља објекта са главним
пројектом за објекте за које издаје грађевинску
дозволу; води регистар издатих грађевинских
дозвола на основу закона и евиденцију о издатим потврдама и актима из своје надлежности;
води регистар инвеститора; саставља статистичке извештаје из области грађевинарства;
овера скица етажирања објеката; издаје уверења из своје надлежности; проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву; проверава и цени адекватност средстава
обезбеђења плаћања доприноса за уређење
грађевинског земљишта; потврђује пријаву радова; потврђује изјаву о завршетку темеља;
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обавештава грађевинску инспекцију о поднетој
пријави радова; о поднетој изјави о завршетку
израде темеља; о поднетој изјави о завршетку
израде објекта; издаје уверења о етажирању
објеката; води првостепени управни поступак;
у складу са потребама прима странке и комуницира са њима; учествује у изради анализа;
информација и извештаја из свог делокруга
рада, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека , руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области техничко технолошких наука,архитектуре или грађевинско-геодетског инжењерства на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
7. Радно место: Управни послови
из области урбанизма, грађевинарства
и озакоњења објекта
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис послова: спроводи управни поступак
и поступа по правним лековима из области урбанизма, грађевинарства и озакоњења бесправно саграђених објеката; учествује у изради
нацрта општих аката које доноси Скупштина
општине из области урбанизма, грађевинарства и озакоњења бесправно саграђених
објеката; води регистар инвеститора, односно
јавне евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу у складу
са законом којим се уређује планирање и изградња; обавља административне послове везане за послове Одељења; прати прописе из
области урбанизма, грађевинарства и озакоњења бесправно саграђених објеката и стара се
о њиховој правилној примени у раду Одељења;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одсека, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука на ос-
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новним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у
струци.

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.

8. Радно место: Послови издавања
употребних дозвола

9. Радно место: Руководилац одсека
за имовинско правне односе и стамбено
комуналне послове

Звање: Саветник
број службеника:1
Опис послова: Проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву; проверава и цени адекватност средстава обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта; потврђује пријаву радова; потврђује изјаву о завршетку темеља; обавештава
грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова, о поднетој изјави о завршетку израде темеља, о поднетој изјави о завршетку израде
објекта; упућује захтев имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објеката на
инфраструктуру; израђује решење о употребној дозволи; доставља употребну дозволу органу надлежном за послове државног премера
и катастра ради уписа права својине; води
првостепени управни поступак; у складу са потребама прима странке и комуницира са њима;
учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада, обавља административно техничке послове за потребе Комисије за технички пријем грађевинских
објеката,води регистар издатих употребних
дозвола из надлежности Одељења,води евиденцију обвезника плаћања доприниса, стара
се о редовној наплати доприноса и предузима
неопходне мере и радње како би се обезбедила
редовна и ефикасна наплата доприноса,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одсека, руководиоца Одељења и начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука или
техничко технолошких наука-грађевинско-геодетског инжењерства на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер

ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ОДНОСЕ ИСТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

Звање: Самостални саветник
број службеника:1
Опис послова: руководи одсеком и организује рад одсека ;обавља најсложеније управне
послове и спроводи управни поступак; израђује решења у поступку експропријације, депоседирања, комасације, самовласног заузећа
земљишта, национализације, денационализације; одређивања земљишта за редовну употребу објекта; конверзије права коришћења у
право својине каои остала појединачна акта у
области својине и режима коришћења земљишта; спроводи поступак давања у закуп и
отуђења непокретности у својини општине и
прибављања непокретности у својину општине; врши послове регулисања и управљање
саобраћајем на територији општине, управљање површинама за паркирање и регулисања
паркирања и јавног превоза на територији општине; учествује у изради општих аката из
области имовинско правних послова у надлежности Групе, које доноси Скупштина општине;Обавља идруге послове из надлежности
одељења по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
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10. Радно место: Послови заштите животне
средине
Звање: Сарадник
број службеника 1
Опис послова: израђује решења о потреби
израде Студије о процени утицаја на животну
средину;израђује решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину за
пројекте у области привреде, индустрије, саобраћаја, енергетике и друго, који у значајној
мери могу да загаде животну средину;израђује
решења о одређивању обима и садржаја Студије на процену животне средине; организује
и води јавне презентације и јавне расправе,
учествује у раду техничке комисије и сарађује
са научним и стручним организацијама у поступку процене утицаја на животну средину;
врши оцену извештаја о стратешкој процени;
спроводи поступак издавања интегрисане дозволе прати стање и израђује годишњи програм
и извештај о стању животне средине на територији општине Аранђеловац; спроводи поступак праћења и реализације превентивних и санационих мера заштите животне средине;
врши послове објављивања и обавештавања
јавности; води регистар загађивача животне
средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких
наука, 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 3 године радног искуства.
11. Радно место: Административно
стамбено-комунални послови
Звање: Виши референт
број службеника 1
Опис послова: врши пријем, отварање, завођење и формирање предмета као и упис у интерне доставне књиге, електронско евидентирање предмета и архивирање. Врши пријем
странака, даје потребне информације, пружа
странкама помоћ при попуњавању захтева,
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стара се о уредности истих, издаје потврде о
пријему захтева. Врши све вануправне послове
који се односе на изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање објеката, као и оверу техничке документације,врши комисијска и друга
вештачења из грађевинске, стамбене и комуналне области,учествује у припреми издавања
грађевинских дозвола,стара се о обезбеђењу
података о локацији дајући прецизне податке о
грађевинској парцели на којој ће се изводити
радови,врши увид на терену,врши све техничке
послове у припреми и комплетирању документације потребне за издавање грађевинске дозволе за објекте у поступку легализације и озакоњења објеката,обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: Средња стручна спрема, грађевинско/геодетског смера, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства.
12. Радно место: Послови праћења
и контроле квалитета животне средине
Звање: Сарадник
број службеника: 1
Опис послова: утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења
просторних и урбанистичких планова, издаје
сагласности на извештај о стратешкој процени
утицаја одређених планова и програмана животну средину, одлучује у поступку процене
утицаја пројеката (планираних и изграђених
објеката) на животну средину, а сходно овлашћењима из Закона о процени утицаја на животну средину, врши послове издавања дозвола
за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада,
врши послове издавања одобрења и других
аката у складу са Законом о управљању отпадом, води евиденцију дозвола и доставља податаке надлежном Министарству, сарађује са
овлашћеним институцијама у чијој надлежности је вршење контроле квалитета животне
средине, прикупљања података из ове области,
врши послове обједињавања, објављивања и
обавештавања јавности о случајевима акцидента, проучава и прати прописе из области заштите природе и животне средине, обавља административне и друге послове за потребе
функционисања Фонда за заштиту животне
средине, обавља и друге послове по налогу
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шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких
наука, 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 3 године радног искуства.

лошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од
најмање пет година.

4.2 OДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

2. Радно место: Послови из области
привреде и туризма, трговине,
угоститељства и занатства

1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу;
прати стање у области привреде и локалног
економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; припрема нацрте закључака и одлука за органе општине; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга Одељења; остварује сарадњу са међународним организацијама, надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу
у циљу усаглашавања мерa за бржи привредни
развој општине, као и пословним удружењима
и удружењима грађана; координира послове
везане за планирање, припрему и реализацију
развојних пројеката и капиталних инвестиција
у области јавне инфраструктуре и пружа помоћ
Комисији за стратешко планирање; , остварује
сарадњу и координира рад одељења са радом
других одељења Општинске управе; прати и
врши анализу послова везаних за пољопривреду, водопривреду, туризам, као и других послова везаних за привреду, израду буџета и билансирање буџетских средстава од значаја за
развој привреде.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвене хуманистичких
наука или из научне области техничко техно-

Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис посла: Прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области трговине,
угоститељства и занатства; припрема планове
и мере за подстицање развоја туризма; предузима активности у циљу промоције туристичке понуде; води регистар смештаја домаће
радиности за територију општине и израђује
решења о разврставању у категорије у складу
са Законом о туризму; утврђује услове за издавање одобрења и води евиденцију о обављању
угоститељске делатности у покретним објектима и ван угоститељског објекта; припрема
нацрте аката којима се регулише радно време
трговинских и угоститељских објеката; издаје
решења о радном времену трговинских и угоститељских објеката за рад дужи од утврђеног
радног времена; обавља послове у вези са унапређењем и промоцијом старих заната и делатности сличних занатским; обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства
у струци.
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3. Радно место: Послови из области
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис посла: Прати и анализира кретања у
области пољопривреде и развоја села и израђује потребне извештаје, анализе, програме,
информације и нацрте општих и посебних
аката; учествује у припреми нацрта Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града и учествује у реализацији активности предвиђених
овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног
и пољопривредног развоја општине; води
управни поступак и одлучује по захтевима за
промену намене пољопривредног земљишта,
утврђује накнаду сходно закону и учествује у
поступку комасације пољопривредног земљишта; учествује у изради Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта; учествује у раду Комисије за
утврђивање штете од елементарних непогода,
Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката
којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и
стара се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих размера; сарађује са
министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним
удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област.
припрема управне акте за издавање водопривредних услова, водопривредне сагласности и
водопривредних дозвола; припрема нацрте одлука и других општих аката из ове области;
прати стање, прикупља податке и израђује анализе из области водопривреде; израђује и
прати реализацију планова из области водопривреде; учествује у утврђивању ерозивних
подручја на територији општине; прикупља,
обрађује и доставља статистичке и друге извештаје везане за област водопривреде; води
потребне евиденције; сачињава и ажурира потребне базе података; обавља и друге послове
по налогу, руководиоца Одељења и начелника
општинске управе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука или из
научне области техничко технолошких наукапољопривредни факултет смер агроекономисја, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у
струци.
4. Радно место: Послови канцеларије
за локални економски развој
/или послови европских интеграција/
Звање: Саветник
број службеника: 2
Опис посла: Организује и координира активности у циљу промоције вредности и принципа функционисања ЕУ; информише руководство општине о ЕУ програмима и току преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ од
локалног значаја; прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима
важним за локалну самоуправу; пружа подршку и координира активности за аплицирање
код ЕУ фондова; анализира и процењује постојеће програме подршке ЕУ; идентификује
потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког
учешћа на пројектима; стара се о имплементацији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад
учесника у спровођењу програма и пројеката;
обавља мониторинг и евалуацију спровођења
пројеката и припрема извештаје о пројектима;
пружа стручну помоћ у току реализације пројеката партнерима; припрема и учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ процедури;
обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених или техничко
технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
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дијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, познавање енглеског језика.
5. Радно место: Послови из области
предузетништва
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис посла: Врши стручне и административно, техничке послове за потребе привреде
и предузетнишва; даје стручна тумачења
правне природе за све врсте уписа у регистар
приврредних субјеката ; издаје уверења о чињеницама уписаним у регистар привредних
субјеката општине; спроводи поступак уписа и
промена података предузетничких радњи;
пружа сву потребну стручну односно административно техничку помоћ инвеститорима и
предузетницима у поступку регистровања привредних субјеката и радњи; издавање такси легитимација за возаче и њихово продужавање ;
води регистар и базу предузетничких радњи;
израђује анализе кретања у области приватног
предузентиштва;предлаже мере за унапређење
приватног предузетништва;послови из области
заштите права пацијената: стара се о заштити
права пацијената у складу са законом; поступа
по поднетим приговорима пацијената утврђујући све релевантне чињенице и околности; пружа потребне информације и савете у
вези са правима пацијената; сарађује са здравственим установама на територији локалне самоуправе на примарном нивоу у поступању по
приговорима пацијената; сарађује са Саветом
за здравље; сачињава извештаје о раду на заштити права пацијената; учествује у едукацијама; учествује у реализацији пројеката у
области примарне здравствене заштите и јавног здравља у којима се локална самоуправа
појављује као носилац или партнер; припрема
анализе, информације и извештаје из делокруга.обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општнске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, ма-
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стер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
6. Радно место: Административно
технички послови
Звање: Млађи референт
број службеника: 1
Опис послова: Обавља кореспонденцију са
странкама, прима и шаље факсове и електронску пошту и фотокопира материјал по налогу
непосредног руководиоца, комуницира са
странкама, комуницира са странкама;води кореспонденцију и израђује дописе ,чува службену документацију у складу са законом , заводи потребну пошту из делокурга Одељења и
исту дистрибуира у писарницу општинске
управе,води послове вођења евиденције о присутности на раду запослених у одељењу,
Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
7. Радно место: Руководилац одсека
Звање: Самостални саветник
број службеника:1
Опис послова: Организује, обједињује и
координира рад одсека ; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова
из делокруга одсека; води управни поступак из
области друштвене бриге о деци и социјалне
заштите; (право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица као и регресирање трошкова боравка у предшколској установиза децу на болничком лечењу), води
управни поступак и израђује решења о праву
на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у складу
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са законом; врши контролу прописаних образаца и документације о утврђеном праву за накнаду зараде за време породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета; врши обраду
документације за студентске стипендије; изграђује уговоре и решења за исте ;прати прописе из области образовања,друштвене бриге
о деци,социјалне и здравствене заштите, и све
остало везано за Одељење ; координира радом
интересорне комисије за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету и ученику; остварује пуну сарадњу са
надлежним републичким органима и ресорним
Министарствима ;Обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
других друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци.
8. Радно место: Послови дечије заштите
и физичке културе
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис послова: Води управни поступак и
израђује решења о праву на дечији додатак;
ради са странкама и пружа им правну помоћ и
поуку о правима на остваривање дечијег додатка; стара се о поднетим захтевима за остваривање права на дечији додатак , архивира решења и пропратну документацију; контролише
предату документацију странака и исте обавештавао потреби допуне исте ; води потребне
евиденције из области дечијег додатка и израђује потребне извештаје по налогу руководиоца одсека или начелника одељења; прати
прописе из области друштвене бриге о деци
ифизичке културе; ради послове из области
спорта по налогу руководиоца одсека и начелника одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
других друштвено хуманистичких наука – факултет политичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
9. Радно место: Послови дечије заштите
Звање: Сарадник
број службеника:1
Опис послова: Ради са странкама и пружа
им помоћ и поуку о правима на остваривање дечијег додатка, води поступак и израђује решења
о остваривању права на дечији додатак, стара
се о поднетим захтевима за остваривање права
на дечији додатак, архивира решења и пропратну документацију, контролише предату документацију странака и исте обавештава о потреби допуне исте; води потребне евиденције
из области дечијег додатка и израђује потребне
извештаје по налогу руковидиоца одсека ,или
руководиоца одељења; прати прописе из области друштвне бриге о деци.Обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука, 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
искуства.
10. Радно место: Послови друштвене бриге
о деци и омладини
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис послова: Води поступак и израђује
решења из области друштвене бриге о деци
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(право на родитељски додатак по републичким
прописима, право на финансијску подршку породици за прво рођено и свако наредно дете у
породици- по општинским и републичким прописима); обавља послове у вези општинских
стипендија; прима захтеве,исте обрађује, потписане уговореи решења архвиира; прати
прописе из области друштвене бриге о деци и
образовања; води базу података у вези општинских стипендија,исту ажурира, шаље потребна
обавештења и комплетира потребну документацију у вези стипендија; израђује потребне извештаје и анализе у вези са додељеним стипендијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
других друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци.
11. Радно место:Послови утврђивања
права на борачко-инвалидску заштиту
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис послова: води првостепени управни
поступак и израђује првостепене управне акте
везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од
стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту
који подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућег решења и доставу
података министарству, као и електронски
пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима;
oбавља послове везане за утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних
инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17.августа 1990. године;
прати њихову реализацију и финансирање;
обавља послове везане за решење о категоријама особа са инвалидитетом која могу да ко-
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ристе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одсека, руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
других друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци.
12. Радно место: Повереник Комесаријата
за избеглице
Звање: Сарадник
број службеника 1
Опис послова: прати остваривање права националних мањина и етничких група и предлаже мере у циљу њиховог побољшања; сарађује са организацијама које окупљају националне мањине и етничке групе и помаже њихов
рад; припрема информацију за израду предлога
финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину у
области за коју је надлежан и прати његово извршење; прати реализацију пројеката који се
тичу националних мањина и етничких група,
законску регулативу из ових области и предлаже решења у вези с тим; спроводи и прати
спровођење аката органа општине у оквиру делокруга радног места; учествује у планирању
и припреми одлука везаних за остваривање
права на евидентирање, прикупљање података,
утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и организовање смештаја избеглица и предузимање активности у
циљу обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта избеглих и прогнаних лица; израђује
предлог програма социјалне заштите социјално угрожених лица исоцијалне карте у сарадњи
са Центром за социјални рад; остварује сарадњу са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама; обавља послове
који се односе на планирање, припрему, примену и реализацију локалних стратешких докумената из делокруга; учествује у изради на-
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црта пројеката по објављеним конкурсима републичких и других удружења и организација
из делокруга; припрема извештаје о спровођењу стратешких докумената; прати реализацију пројеката по приспелим донацијама;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука 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 искуства.
13. Послови пријема захтева
за остваривање породиљских права
и права на родитељски и дечији додатак
Звање: Млађи референт
број службеника:1
Опис послова: обавља административно техничке послове који су везани за пријем захтева и контроле исправности и комплетности
документације која се подноси уз захтев за а
остваривање породиљских права и права на родитељски и дечији додатак; пружа информације странкама у вези остваривања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак; доставља предмете у рад извршиоцима
који решавају о праву; обавља послове везане
за експедицију решења; обавештава странке о
извршеним исплатама права од стране министарства; издаје стандардне потврде, уверења,
документа и извештаја ради остваривања права
заинтересованих страна; обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
14. Послови локалне Канцеларије за младе
Звање: Mлађи саветник
број службеника:1
Опис послова: Спроводи и прати локалну
омладинску политику– иницира израду и прати
спровођење ЛАП локалне стратегије за младе;
успоставља сарадњу са свим релевантним
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партнерима омладинске политике која се односи на умрежавање, комуникацију и координацију; учествује у изради локалних акционих
планова, програма и политика у сагласности са
НСМ, даје мишљење и прати њихово остваривање; прати рад одговорних за рад са младима
и наменско трошење средстава;, о подстиче активизам младих остварује комуникацију и сарадњу са младима, удружењима младих и за
младецу циљу подстицања активизма младих
и ствара услове за учешће младих у процесима
доношења одлука; иницира припрему, припрема и реализује пројекте и учешће општине
у програмима и пројектима за младе; даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за
младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине; предлаже буџет за
реализацију ЛАП-а; спроводи конкурс за реализацију ЛАП-а; прати реализацију и прикупља извештаје о реализацији пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно
финансирају из буџета општине; обезбеђује
подршку у раду Савета за младе и другим комисијама и радним телима општине; прати потребе младих анализом трендова стања и потреба, спроводи истраживања о потребама и
проблемима младих у локалној заједници са
посебним освртом на рањиве групе младих и
степену и квалитету њиховог укључивања;
води базу података о активним удружењима
младих и за младе, као и неформалним групама
у локалној заједници; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одсека, руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или других друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.
15. Радно место: Послови пружања
подршке и помоћи младима
Звање: Референт
број службеника:1
Опис послова: Учествује у изради локалне
омладинске политике из области образовања,
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спорта, повећања запослености, информисања,
културе, равноправности полова, спречавања
насиља и криминалитета,учествује у изради
посебних акционих планова и програма у
складу са Националном стратегијом за младе
и прати њихово остваривање,даје мишљење о
питањима од значаја за младе, иницира припрему пројеката на конкурсима на националном нивоу и учествује у њиховој изради у циљу
унапређења положаја младих, Подстиче сарадњу општине и омладинских организација и
удружења , као и сарадњу са другим градовима
и општинама у планирању и реализацији програма за младе, учествује у раду стручних комисија и других тела за питање младих,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства.
16. Радно место: Послови подршке
Канцеларије за младе
Звање: Млађи саветник
број службеника:1
Опис послова: Спроводи и прати локалну
омладинску политику и прати спровођење
ЛАП локалне стратегије за младе; пружа потребну подршку и помоћ осетљивим категоријама младих – младих са посебним потребама; успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима омладинске политике која се
односи на умрежавање, комуникацију и координацију; учествује у изради локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово
остваривање; о подстиче активизам младих
остварује комуникацију и сарадњу са младима,
удружењима младих и за младе у циљу подстицања активизма младих и ствара услове за
учешће младих у процесима доношења одлука;
иницира припрему, припрема и реализује
пројекте и учешће општине у програмима и
пројектима за младе; узима учешће у раду Савета за младе и другим комисијама и радним
телима општине; прати потребе младих анализом трендова стања и потреба, спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у
локалној заједници са посебним освртом на рањиве групе младих и степену и квалитету њи-
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ховог укључивања; обавља и друге послове по
налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.“
4.3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
1.Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број извршилаца: 1
Опис послова: Организује и руководи радом Одељења, обавља најсложеније послове и
задатке из делокруга рада Одељења ,стара се о
законитом, благовременом и квалитетном
обављању послова и задатака,, даје упутства
извршиоцима за обављање послова,врши надзор над радом месних канцеларија,прати прописе из надлежности одељења, даје мишљења
у вези са истима и указује на промене прописа
из надлежности одељења,доставља писану
иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику општинске управе,потписује сва аката која у
управном поступку доноси Одељење,остварује
сарадњу и контакте са ресорним министарствима ,прати и проучава прописе који се односе
на остваривање права из радног односа,припрема нацрте аката који се односе на права из
радног односа, обавља административно техничке послове везано за остваривање права из
радног односа,издаје путне налоге и стара се о
условима и начичу коришћења службених возила за потребе органа Општине,организује
физичко обезбеђење објеката и имовине,стара
се о текућемм одржавању објеката и опреме
коју користи општинска управа,координира и
контролише рад запослених на пословима одржавања хигијене, чистоће у пословним просто-
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ријама Општинске управе и испред објеката
које користи општинска управа,израђује потребне статистичке извештаје из надлежности
одељења,ради и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање пет
година.
2.Радно место: Послови личних стања
грађана, одбране и цивилне заштите
Звање: Саветник
број извршилаца: 1
Опис послова: Координира рад месних канцеларија,води управни поступак из области
личних стања грађана,прикупља податке у вези
утврђивања чињеница о којима се не води
службена евиденција и издаје уверења о истима,прибавља и издаје матичарима образце
извода намењених за употребу у иностранству
и води евиденцију о томе, по овлашћењу начелника одељења врши надзор над радом матичара,врши оверу потврда о животу за грађане који пензију примају из иностранства,самостално обавља послове на изради планова
одбрамбених припрема , обавља стручне , оперативне и организационе послове у вези заштите и спасавања у ванрредним ситуацијама,
израда планова одбране, обавља и друге
стручне, административне и оперативне послове у вези заштите и спасавања у ванредним
ситуацијамам, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
или других друштвених наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
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дијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање три године.
3.Радно место : Матичар
Звање: Виши референт
број извршилаца: 1
Опис посла: врши надзор над вођењем матичних књига и обављање послова вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре
за матичне књиге; уноси податке из матичних
књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог
примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге;издаје изводе из матичних књига
и уверења о чињеницама уписаним у матичне
књиге; издаје уверења о држављанству; обавља
матичн послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; стара
се о формирању и чувању документације и матичне архиве; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, из области друштвених наука,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.
4. Радно место: Заменик матичара
Звање: Виши референт
број извршилаца: 4
Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига
у Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне
књиге; издаје извод из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне
књиге; издаје уверења о држављанству; обавља
матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; стара
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се о формирању и чувању документације и матичне архиве; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, из области друштвених наука,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.
5. Радно место: Послови вођења бирачког
списка и послови администратора еЗУП-а.
Звање: Млађи саветник
Број извршилаца: 1
Опис посла: обавља административне и
техничке послове припреме, обраде и уноса
података у систем за АОП ради ажурирања
Јединственог бирачког списка; обавља послове
у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у
бази бирачког списка по службеној дужности
или на захтев странака - до закључења бирачког списка; издаје извод из бирачког списка и
обавештења за потребе личног изјашњавања
грађана; издаје уверења о изборном и бирачком
праву; врши послове администратора информационог система еЗУП и решава по захтевима
грађана упућеним преко тог система; обавља и
друге послове по налогу руководиоца одељења
и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области друштвених
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж.
6. Радно место: Послови шефа Месне
канцеларије и матичара
Звање: Виши референт
број извршилаца: 7
Опис посла: обавља административне и
техничке послове вођења матичних књига, за-
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кључења брака, издавања извода из матичних
књига и уверења; вођење евиденција о држављанству и издавање уверења о тим чињеницама; обавља послове пријемне канцеларије и
ажурирање бирачког списка на подручју месне
канцеларије; састављање смртовница; административни и стручно-оперативни, финансијскоматеријални и канцеларијски послови за потребе органа месне заједнице; обавља административне и организационе послове у вези са:
одржавањем зборова грађана, седница органа
месне заједнице, изјашњавањем грађана на референдуму или другом облику личног изјашњавања грађана, увођењем самодоприноса, изборима за органе месне заједнице, изборима за
одборнике, народне посланике и друге изборе,
пружањем техничке помоћи у хуманитарним и
другим акцијама, информисањем странака и
пружањем стручне помоћи странкама при састављању поднесака којим се оне обраћају органима општине; обавља и друге послове по
налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, из области друштвених наука,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.
7. Радно место: Послови архиве
и отпремања поште:
Звање: Референт
број извршилаца: 1
Опис послова: Врши пријем предмета и
контролу исправности за фазу развођења и архивирања, разводи предмете у смислу одредби
Упутства о канцеларијском пословању, саставља тромесечни и годишњи извештај о кретању првостепених урпавних предмета Општинске управе за потребе Скупштине, њених
тела и других државних органа, формира регистраторске јединице и води архивску књигу,
реактивира предмете из пасиве-архивског депоа за потребе органа и по захтеву странке , издаје уверења о чињеницама садржаним у архивској грађи и врши оверу преписа докумената из архиве,доставља преписе архивских
књига надлежној установи у скалду са Законом, врши пренос формираних регистратурских јединица из писарнице у архивски депо,
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врши припрему и одабир безвредног регистратурског материјала за излучење, врши припрему и одабир архивске грађе за уступање
надлежној установи-историјском архиву у учествује у примопредаји, стара се о одржавању
реда у архивским просторијама , врши отпремање обичне, препоручене и локалне поште,
врши отпремање телеграма и других пошиљки
које упућују органи општине и општинска
управа, води евиденцију утрошка средстава
утрошених за експедовање поште ,врши личну
доставу поште , скупштинског материјала, као
и материјала са седнице надлежних органа и
комисија, службених листова, другим органима, предузећима и установвама на територији општине Аранђеловац, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање друштвеног или техничког смера у четворогодишњем
трајању, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци.
8. Радно место: Послови у писарници
Звање: Референт
број извршилаца: 2
Опис послова: Примање, отварање и прегледање поште,- прима пакете, часописе , телеграме и друге пошиљке упућене органу управе
путем ПТТ, курирске службе или непосредно
од грађана, предузећа и установа, распоређивање поште и класификација поште по материјама, евидентирање аката, односно предмета
и достављање у рад одељењима и службама,
води евиденцију предмета путем аутоматске
обраде података у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе (
„Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и
98/16) и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС.“ бр. 10/93, 14/93-испр., 67/16 и 3/17)
води евиденцију о кретању предмета, води роковник према решењу о вођењу пописа аката,
обавештава странке о законском року у којем
ће њихов захтев бити решен, пружа помоћ грађанима у вези попуњавања и подношења захтева за остваривање права пред органима општине Аранђеловац, и општинском управом,
даје обавештење гађанима о начину састављања и предаје поднесака, води регистар издатих радних књижица, прима на чување радне
књижице од предузећа и установа, и води регистар враћених радних књижица, води реги-
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стар примљених публикација и часописа и доставља исте надлежним органима, одељењима
и појединцима, води евиденицију примљених
рачуна и исте прослеђује на даљу надлежност
надлежном органу, обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
9. Радно место: Послови у писарници
Звање: Референт
број извршилаца: 1
Опис послова: Примање, отварање и прегледање поште,- прима пакете, часописе , телеграме и друге пошиљке упућене органу управе
путем ПТТ, курирске службе или непосредно
од грађана, предузећа и установа, распоређивање поште и класификација поште по материјама, евидентирање аката, односно предмета
и достављање у рад одељењима и службама,
води евиденцију предмета путем аутоматске
обраде података у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе (
„Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и
98/16) и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС.“ бр. 10/93, 14/93-испр., 67/16 и 3/17)
води евиденцију о кретању предмета, води роковник према решењу о вођењу пописа аката;
обавља административно-техничке послове за
потребе комисија и радних тела Општинске
управе; води евиденцију утрошка горива и пређене километраже за возила Општинске управе; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
10. Радно место: Секретар месне заједнице
(„Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“)
Звање: Млађи референт
број извршилаца: 4
Опис послова: Рад на аналитичко-оперативним пословима за потребе савета месне
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заједнице, административно технички послови
за припрему зборова грађана и седница савета
месне заједнице, реализација одлука и закључака савета месне заједнице, учествује у
организовању и спровођењу хуманитарних акција на подручју месне заједнице, обавља послове из области комуналних делатности, припрема извештаје, информације и друге материјале за савет месне заједнице, води евиденцију прилива и утрошка средстава по свим изворима, води евиденцију обвезника самодоприноса и код надлежних органа предузима
мере за наплату самодоприноса, обавља по потребии послове благајника месне заједнице,
обавља и друге послове по налогу савета месне
заједнице и руководиоца одељења.
Услови: стечено средње образовање друштвено-природног или техничког смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.

11. Радно место: Послови снабдевања
и општи послови
Звање: Намештеник –трећа врста
радних места
број извршилаца: 1
Опис послова: Врши набавку потрошног
материјала, ситног инвентара и исти предаје
Одељењима и службама; врши контролу исправности рачуна о преузетој роби и води картетеку набављене робе; врши набавку артикала
за манифестације и скупове који се организују
у згради или под покровитељством општине;
врши послове око осигурања имовине и раднике Општинске управе; води евиденцију набављених мобилних телефона, картица и допуна за исте; учествује у изради планова јавних
набавки; обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука 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 3 године радног искуства.
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12. Радно место: Телефониста
Звање: Намештеник – пета врста
радних места
број намештеника 1
Опис посла: успоставља телефонске везе
преко централе, води књиге евиденције међуградских телефонских разговора; стара се о исправности телефонских уређаја; одржавање
чистоћу у телефонској централи.
Услови: стечено образовање за рад у
трајању од две године, односно основно образовање са стеченом или признатом стручном
оспособљеношћу I или II степена стручне
спреме, најмање шест месеци радног искуства.
13. Радно место: Портир
Звање: Намештеник – четврта врста
радних места
број намештеника 1
Опис посла: контролише уласке и изласка
из зграде; утврђује идентитет лица која улазе у
зграду; обавештава странке о распореду службених просторија и радника; стара се о службеном паркинг простору; обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње образовање у трогодишњем
или четворогодишњем трајању, или стечено
специјалистичко образовање, најмање шест
месеци радног искуства у струци.
14. Радно место : Домар
Звање: Намештеник – четврта врста
радних места
број намештеника 1
Опис посла: стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним просторијама органа града и предузима мере за
њихову поправку; одржава канцеларијски простор, сале и заједничке просторије (кречење,
поправка санитарних делова и слично), као и
простор око зграде органа општине, руковођење котлом за грејање; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, или
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стечено специјалистичко образовање, најмање
шест месеци радног искуства у струци.
15. Послови одржавања хигијене радних
просторија
Звање: Намештеник – пета врста радног
места
број намештеника 4
Опис посла: обавља послове чишћења и
одржавања хигијене у пословним просторијама о којима се старају органи општине,
чишћење простора око зграде органа општине,
чишћење инвентара и опреме и одржавање зеленила у радним просторима и холовима;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено основно образовање, са
или без радног искуства.
4.4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
И РАЧУНОВОДСТВО
1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
број извршилаца: 1
Опис посла: руководи и организује рад одељења ,представља и заступа одељење, потписује акта која доноси одељење, даје задатке и
упутства за рад радницима Одељења и контролише њихов рад, одговоран је за законит, квалитетан и ефикасан рад и дисциплину у одељењу, на седницама надлежних органа презентира нацрте аката које припрема Одељење,
подноси извештај о раду одељења и доноси
Програм рада одељења, помаже у обављању
најсложенијих послова из делоркруга одељења, у оквиру своје стручне спреме и радне способности; прима странке , притужбе грађана и
запослених на рад одељења.обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
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на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци.
2. Радно место: Финансијски послови
буџета
Звање: Млађи саветник
број извршилаца:1
Опис послова: припрема израду буџета и
финансијских планова директних буџетских
корисника; послови извршења буџета и расподеле средстава корисницима, послови планирања извршења буџета (квоте):контрола извршења плана буџета и финансијских планова
корисника буџета; контрола и послови преузимања обавеза;послови праћења примања и издатака буџета и други финансијски послови буџета ; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.
3. Радно место: Финансијски послови
трезора
Звање: Саветник
број извршилаца: 1
Опис послова: саставља планове прилива и
одлива средстава ;управља дугом и задуживањем општине послови управљања готовинским средствима;обавља послове преноса
средстава корисницима буџета;обавља послове
депоновања средстава и управљања банкарским односима;послови обезбеђивања ликвидности; послове контроле извршења плана буџета и финансијских планова корисника бу-
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џета; послови отварања и контрола банкарских
и других рачуна; обавља идруге послове трезора и обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци.
4. Радно место:Шеф рачуноводства
Звање: Млађи саветник
број извршилаца: 1
Опис послова: организује обављање послова у рачуноводству;саставља завршни рачун директних буџетских корисника и консолидовани рачун буџета;прати и проучава законске прописе који регулишу материју из области
материјалног финансијског пословања; води
помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; води материјално - финансијско књиговодство и врши
хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у вези са финансијскоматеријалним пословањем из своје надлежности; врши квартално и годишње усаглашавање
главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; припрема и израђује извештаје, планове и друго у вези материјално финанскијског
пословања; прати извршење буџета; припрема
све врсте аката у вези буџетског финансирања
свих корисника буџетског финансирања; обавља и друге послове по налогуруководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука или менаџмента на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит и завршен приправнички стаж.
5. Ликвидатор
Звање: Сарадник
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове евидентирања
и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер средстава; евидентира води регистре и
врши контролу рачуна и уговора директних буџетских корисника; врши рачунску, формалну
и суштинску проверу материјално-финансијске
документације и рачуноводствених исправа;
доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску
документацију; припрема налога за пренос
средстава на основу Плана извршења буџета;
води посебне помоћне евиденције; припрема
налоге за плаћања и доставља их Управи за
трезор и/или врши електронска плаћања; стара
се да сва плаћања буду у складу са одобреним
апропријацијама и утврђеним квотама; врши
пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода и документације на основу
које је извршено плаћање и води евиденцију
плаћања по профактурама, уговорима о привременим и повременим пословима, о датим
авансима; контролише документованост, прати
и евидентира исплате по закљученим уговорима; обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука 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 искуства у струци.
6. Радно место: Главни књиговођа трезора
Звање: Виши референт
број извршилаца:1
Опис послова: евидентирање трансакција
и пословних промена, прихода и примања, рас-
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хода и издатака;евидентирање стања и промена
наимовини и средствима , обавезама и изворима финансирања и усаглашавање аналитичких евиденцијапо организациој, економској ,
функционалној и програмској класификацији;
спроводи поступак евидентирања одобрених
измена и преусмеравања апропријација;обавља
послове извештаја о оствареним приходима и
извршеним расходима и други послови вођења
главне књиге буџета- трезора општине; обавља
и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
7. Радно место: Финансијски књиговођа
трезора
Звање: Виши Референт
број извршилаца:2
Опис послова: евидентирање трансакција
и пословних промена (прихода и примања, расхода и издатака); евидентирање стања и промена на имовини и средствима, обавезама и изворима финансирања; врши сравњења, саставља записник о одступањима између пренетих
и одобрених средстава са индиректним корисницима средстава сваког месеца, из свих извора финансирања;обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен
државни стручни испит, најмање пет година
радног искуства у струци.
8. Радно место: Стручни послови буџета
Звање: Млађи саветник
број извршилаца:1
Опис послова: прати прописе из области
финансија, израђује нацрте одлука о буџету, саставља извештае о извршењу буџета у складу
са Законом, прати извршење буџета, саставља
полугодишње и годишње извештаје о учинку
програма у складу са законом, прати поступак
укључивања капиталних пројеката у буџет у
складу са законом и важећом подзаконском ре-
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гулативом, прати прилив средстава у буџет,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.
9. Радно место: Послови трезора
Звање: Референт
број службеника : 1
Опис послова: обавља административне
послове за потребе трезора пријем захтева за
плаћање, припрема захтева за плаћање и трансфер корисника буџетских средстава; обавља и
друге административне послове трезора;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: Средња стручна спрема, економског
усмерења или гимназија, најмање три године
радног искуства у струци, и положен стручни
испит за рад у органима државне управе.
10. Радно место: Послови финансијске
контроле
Звање: Референт
број извршилаца:1
Опис послова: Врши контролу наменског
трошења средстава јавних предузећа према
програму пословања , и програму субвенција;
Прима обрасце о кретању зарада и цена контолише оверава да су у складу са програмом и
доставља надлежним министарствима; Прима
захтеве за пренос средстава по програму субвенција , оверава да су у складу са програмом;Врши сравњења са установама основног
и средњег образовања сваког месеца , по решењима одељења за привреду припрема исплате
стипендија , припрема исплату субвенција пољопривредним произвођачима;обавља и друге
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послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.

логу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци.

11. Послови обрачуна

13. Радно место: Аналитички и
евиденциони финансијски послови

Звање: Референт
број службеника: 1
Опис посла: води регистар запослених;
врши контролу исправности документације;
припрема потребну документацију и врши
обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина
и других личних примања; израђује платне
спискове и води евиденцију исплаћених зарада; саставља и подноси извештаје о исплаћеним зарадама и статистичке извештаје и остале
обраце који се односе на зараде; врши обрачун
и обуставу кредита, јемстава и других обустава
за запослене и води евиденције обустава и јемстава; издаје потврде о зарадама; припрема обрасце М4 и доставља надлежном органу; води
евиденцију и обрачун путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других готовинских
плаћања мањих новчаних износа; води дневник и аналитику благајне и саставља благајничке извештаје; врши уплату наплаћених
локалних административних такси и других
локалних јавних прихода на прописане рачуне;обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
12. Радно место: Обрачун осталих накнада
– борачко инвалидска заштита
Звање:Референт
број службеника: 1
Опис послова: обрачун других социјалних
давања физичким лицима; обрачун додатака из
области борачко инвалидске заштите; обрачун
других накнада,породиљског боловања доставља потребну документацију надлежном
министарству;обавља и друге послове по на-

Звање: Референт
број службеника: 1
Опис послова: Прима и контролише рачуне
за директне буџетске кориснике , припрема их
за плаћање;прибавља потребну документацију
од службеника за јавне набавке; води аналитичку евиденцију у вези јавних набавки , динамику набавке средстава путем јавне набавке;
води посебне помоћне евиденције;обавља и
друге послове по налогу руководиоца одељења
и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен
државни стручни испит, најмање три година
радног искуства у струци.
4.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу;
врши надзор над применом законских и других
прописа и општих аката; прати и проучава
стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази на терен са
инспекторима; усклађује активности инспекцијских служби; припрема извештаје о раду
Одељења за Скупштину општине, Општинско
веће и по потреби за органе аутономне покрајине и Републике; припрема анализе, информације и извештаје о стању у области инспекцијског надзора и предлаже мере за уна-
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пређење рада; остварује сарадњу са органима,
имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања
инпекцијског надзора; утврђује оперативне
планове рада Одељења и припрема одговоре на
представке и одборничка питања. Руководилац
инспекције има положај, овлашћења, дужности
и одговорности инспектора.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
техничко технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства на пословима инспекцијског надзора.
2. Радно место: Грађевински инспектор
Звање: Саветник
број службеника:2
Опис посла: врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи и других прописа и општих аката, стандарда, техничких
норматива и норми квалитета, који се односе
на пројектовање, грађење и реконструкцију
објеката у високоградњи, нискоградњи и
градњи других објеката; врши надзор над извођењем појединих грађевинских радова на
тим објектима; контролу грађења објеката на
прописан начин; припрема решења и налаже
мере и стара се за њихово спровођење; сачињава записник о уклањању објекта односно
његовог дела који доставља органу надлежном
за послове катастра непокретности;подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне
преступе; сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег
обављања надзора; води евиденције прописане
за грађевинску инспекцију; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће
и надлежне републичке органе; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог
делокруга; обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
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Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства или
архитектуре, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
3. Радно место: Инспектор заштите
животне средине
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о
управљању отпадом,Закона о заштити од буке
у животној средини, Закона о заштити вцаздуха,Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине идтугих
закона и прописа из ове области. Учествује у
изради програма Фонда за екологију; припрема
решења, налаже мере и стара се за њихово
спровођење; подноси захтеве за покретање
прекршајног поступка, односно кривичне
пријаве и пријаве за привредни преступ; сарађује са републичким инспекцијама и другим
органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води
прописане евиденције за рад инспекције; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне и органе Републике;
обавља и друге послове утврђене законом;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области техничких и
природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
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4. Радно место: Саобраћајни инспектор
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис посла: врши инспекцијски надзор над
применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају,Закона о превозу терета у
друмском саобраћају у обављању локалног
превоза и то:ванлинијски превоз,посебан линијски превоз,превоз за сопствене потребе и
такси превоз, Закона о јавним путевима и прописа донетих на основу ових Закона, предузимање управних и других мера, подношење захтева за покретање прекршајног поступка и
пријава због привредног преступа, врши и надзор над применом општинских одлука у којима
се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; издаје дозволе за вршења истовара и
утовара робе из моторних возила; доноси решења и и стара се о њиховом спровођењу;
предлаже мере за безбедно одвијање саобраћаја; сарађује са другим инспекцијама у циљу
ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће
и надлежне републичке органе; прати стања и
појаве од значаја за остваривање законитости
и предузимање иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката и
општинских прописа, обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области саобраћајног
инжењерства, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
5. Радно место: Просветни инспектор
Звање: Саветник
број службеника 1
Опис посла: врши контролу поступања установе у погледу примене закона, других прописа
и општих аката, осим контроле која се односи
на стручно-педагошку проверу рада установе;
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врши контролу испуњености услова за почетак
рада установе, као и за проширење делатности,
предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача
или стручног сарадника и директора; контролише поступак уписа и поништава га ако је
спроведен супротно закону; контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита; врши преглед прописане евиденције коју
води установа; утврђује чињенице у поступку
поништавања јавних исправа које издаје школа;
налаже отклањање неправилности и недостатака; наређује извршавање прописане мере уколико није извршена; забрањује спровођење
радњи у установи које су супротне закону; подноси пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело или привредни преступ, односно
подноси захтев за покретање прекршајног поступка; обавештава други орган о потреби предузимања мера за које је надлежан; припрема информације и извештаје о раду; обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови:
а) стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 3 година радног искуства на пословима образовања и васпитања и положен стручни испит за
рад у органима државне управе или за секретара Установе, положен испит за инспектора;
б) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног
искуства у области образовања и васпитања и
положен стручни испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, положен испит за
инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
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6. Радно место: Комунални инспектор
Звање: Саветник
број службеника 2
Опис посла: врши инспекцијски надзор над
законитошћу рада комуналних организација и
поступака грађана, предузетника и правних
лица у погледу придржавања закона, других
прописа и општих аката; врши надзор над
спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу
услова и начина коришћења и давања услуга,
уређивања и одржавања објеката и јавних површина; прати јавну хигијену, уређење Општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање
смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу
јавних површина, продају пољопривредних и
других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других
јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; прикупља податке и прати и анализира
стање у области свог делокруга; сарађује са комуналним редарима у одржавању хигијене у
Општини, доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и
предмета са јавних површина; обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних техничко технолошких или природних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године радног
искуства у струци.
7. Радно место: Комунални инспектор
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис посла: врши испекцијски надзор над
законитошћу рада комуналних организација и

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

поступака грађана, предузетника и правних
лица у погледу придржавања закона, других
прописа и општих аката; надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и
начина коришћења и давања услуга, уређивања
и одржавања објеката и јавних површина,
прати јавну хигијену, уређење општине, јавних
зелених површина, јавне расвете, снабдевање
насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом,
изношење и депоновање смећа, сахрањивање,
гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина,
продају пољопривредних и других производа
ван пијачног простора, раскопавање улица и
других јавних површина, лепљење плаката на
забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; прикупља податке и прати и
анализира стање у области свог делокруга;
остварује сарадњу са другим службеним лицима (комуналним редарима) у одржавању хигијене у општини; стара се о извршењу донетих решења; предузима мере за уклањање
ствари и предмета са јавних површина; обавља
и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: с стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или техничко технолошких наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора,
завршен приправнички стаж.
8. Радно место: Послови праћења
одржавања јавне хигијене и одржавања
комуналне инфраструктуре
Звање: Саветник
број службеника 1
Опис посла: Прати и истражује промене и
појаве из делокруга комуналних делатности.
Прикупља, припрема и обрађује податке. Ради
на стварању и ажурирању базе података из делокруга комуналних делатности. Врши контролу реализације пројеката из области кому-
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налне делатности и комуналне инфраструктуре
за које су корисницима одобрена средства из
буџета општине Аранђеловац. Послови
праћења и реализације програма одржавања
чистоће на јавним површинама. Послови
праћења и реализације програма одржавања
јавних зелених површина. Послови праћења и
реализације програма одржавања јавне атмосфверске канализације. Припрема мишљења и
даје примедбе на исте. Подноси извештаје
председнику општине и начелнику општинске
управе о реализацији пројеката. Обавља и
друге послове из своје надлежности по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или техничко технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
9. Радно место : Комунални редар
Звање: Виши референт
број извршилаца: 1
Опис послова: Утврђује чињенично стање
, из области комуналних делатности, на терену
сходно законским прописима, уредбама, одлукама и другим општим актима из предлеметних области и предлаже комуналном инспектору предузимање одговарајућих мера.. обавља
и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање техничке струке, економског смера, или
гимназија положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци.
10. Радно место: Административно
технички послови
Звање: Референт
број извршилаца: 1
Опис послова: Прима, заводи и распоређује
предмете у одељењу, обавља раздруживање
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предмета, обавља административно-техничке
и друге послове за начелника одељења, куца
све материјале инспекције, по диктату или препису, води евиденцију поднетих пријава, петиција и предлога грађана , обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера,или гимназија положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци.
11. Радно место:
Правно – административни послови
Звање: Саветник
број извршилаца: 1
Опис послова: праћење прописа из области
у оквиру надлежности Одељења, израда нацрта општих и појединачних аката за потребе
Одељења, вођење управног поступка, прибављање података од других органа за потребе
Одељења; сарадња са другостепеним органом
по изјављеном правном леку на решења Одељења, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства
у струци.“
4.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРЕСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и бла-
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говременом обављњу послова у Одељењу;води
регистар обвезника јавних локалних прихода
града; организује и припрема благовремено и
законито извршавање послова утврђивања локалних јавних прихода и књижења задужења и
уплата у пореском књиговодству; организује и
прати извршавање послова канцеларијске и теренске контроле; учествује у изради методолошких упутстава везаних за администрирање
редовне и принудне наплате, пријема и обраде
пореских пријава, контроле и пореског књиговодства) изворних јавних прихода; стара се о
припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Одељења које усваја Општинско
веће и Скупштина општине; организује и прати
израду свих извештаја у вези утврђивања,
контроле и наплате локалних јавних прихода;
организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате јавних прихода и
прати њихово извршење; координира вођење
првостепеног поступак по поднетим жалбама
и приговорима пореских обвезника; прати и
усмерава поновни поступак по поништеним
управним актима; прати и усмерава одлучивање по поднетим захтевима за прекњижавање
и повраћај локалних јавних прихода; организује и координира поступак израде пореског завршног рачуна; координира, организује и контролише редовност канцеларијске и теренске
контроле; израђује, проверава и врши обједињавање локалних пореских извештаја; одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског
дуга до одређеног износа; одобрава локална
пореска управна акта; стара се о ажурности локалног пореског књиговодства и евиденција;
пружа стручну помоћ пореским обвезницима;
издаје налоге за теренску контролу; стара се о
ажурирању пореске базе и свеобухватности пореских обвезника; преузимању података од
других органа, организација, установа и нивоа
власти; доставља Пореској управи РС доказе о
чињеницама које сазна у вршењу послова из
своје надлежности; учествује у састављањању
информација и извештаја за потребе Пореске
управе и органа локалне самоуправе; стара се
о чувању службене тајне у пореском поступку;
даје информацје средствима јавног информисања о раду одељења.
Поред послова руковођења ради и послове
пореско прекршајне природе, а поготову:
Прима од инспектора канцеларијске контроле
информације о учењеним пореским прекршајима и сачињава порескопрекршајне
пријаве, прикупља потребну документацију
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,комплетира пријаву са доказима и исту доствља прекршајним судовима када се ради о
прекршајима из искључиве надлежности прекршајних судова, прима прекршајна решења од
прекршајног суда, прати уплатне рачуне и без
одлагања обавештава прекршајне судове у
свим случајевима неуплаћивања изречене казне како би Прекршајни суд спровео принудно
извршење преко издржавања казне затвора, поступа по прекршајним пријавама и води прекршајни поступак у свим случајевима када је
одељење надлежно за вођење прекршајног поступка, прима жалбе на решења, исте припрема,комплетира са документацијом и прослеђује другостепеног органу сагласно закону.
врши и друге послове прописане ЗПППА
Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци.
2. Радно место: Инспектор редовне наплате
пореза и пореског рачуноводства
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис посла: врши пријем, обраду контролу
и унос података из пореских пријава; ради на
изради нацрта решења о утврђивању пореза на
имовину и накнада на свим непокретностима
пореских обвезника који не воде пословне
књиге и који воде пословне књиге, утврђивању
обавеза по основу самодоприноса, еколошке
таксе и других обавеза у оквиру делокруга одељења,- врши масовни и појединачни обрачаун
пореза и припрему за штампу решења по тим
обрачунима, сарађује са институтом „Михајло
Пупин“ имплементира измене у програму, попуњава шифарник у систему и примењује све
потребне процедуре у руковању са системом
ИС ЛПА, сарађује са хибридном поштом и
врши све припреме око масовне штампе и учитавања датума уручења решења по свим поре-
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ским облицима, врши канцеларијску контролу
поднетих пријава, води поступке канцеларијске контроле, припрема нацрте прекршајних захтева за покретање прекршајног
поступка, припрема предмете за рад другостепених органа по жалбама, врши саслушање обвезника у поступку, као и води поступак по
жалбама у оквиру надлежности првостепеног
органа у складу са ЗПППА; посебно је одговоран да се сви рачуноводствени и књиговодствени послови обављају на законит начин сагласно Правилнику о пореском рачуноводству,
одговоран је за отварање и вођење главне и помоћних књига,припрему,подношење,и објављивање консолидованог пореског завршног
рачуна и књиговодствених извештаја, одговоран је и организује да се законито врше сва
прекњижавања, отписи и приписи дуговања по
свим пореским облицима, одговоран је и организује да се сагласно закону води пореско књиговодство и ванбиласно пореско књиговодство,
организује праћење свих привредних субјеката
и свих стечајних поступака, одговоран је за
благовремену и правилну пријаву потраживања, прати све случајеве редовних ликвидација привредних субјеката и врши благовремену и правилну пријаву потраживања, предузима и све друге послове из надлежности одељења у поступцима редовних ликвидација и
стечајних поступака, организује праћење свих
пореских пријава које подносе порески обвезници који воде пословне књиге и одговоран је
за утврђивање и контролу пореза по оним пореским облицима где се порез утврђује решењем као и што је одговоран за контролу пореских пријава пореза на имовину за предузетнике и правна лица који по закону врше самоопорезивање, врши утврђивање накнада и
такси сходно општинским одлукама, а које се
односе на предузетнике и правне лица, врши и
све друге потребне финансијске анализе које
су потребне у одељењу и врши фискалне анализе са система ИС ЛПА по свим пореским
облицима које одељење администрира, организује припреме и даје упутства канцеларијској
контроли за доставу података око израде завршног рачуна и организује благовремено
сачињавање истог, прати све уплатне рачуне по
свим пореским облицима и врши упоредну
анализу са ранијим периодима и планом прилива средстава у буџет и благобрремено предлаже мере за превазилажење стања и побољшање наплате пореза,врши и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника општинсе управе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних економских наука или индустријског менаџмента,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у
струци.
3. Радно место: Инспектор канцеларијске
контроле
Звање: Саветник
број службеника 2
Опис послова: врши припрему годишњег
плана контроле водећи рачуна о ефикасности
наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од
стране пореских обвезника; проверава тачност,
потпуност и усклађеност са законом, односно
другим прописом података исказаних у пореској пријави и исту контролише увидом у књиговодствену документацију на лицу места у седишту привредног друштва односно пореског
обвезника, другим актима обвезника упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства
и других службених евиденција које води локална пореска управа, нарочито проверавајући
математичку тачност, формалну исправност и
потпуност пореске пријаве и других достављених аката; доноси закључак којим налаже пореском обвезнику отклањање грешке, односно
допуну пријаве или другог акта; ажурира базу
локалних пореских јавних прихода; врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, разматра и припрема одговарајући акт по захтеву
за повраћај и прекњижавање средстава; врши
контролу и спровођење ручних налога; припрема извештај у вези пореског књиговодства,
учествује у изради пореског завршног рачуна;
врши издавање пореских уверења о подацима
из пореског књиговодства локалних јавних
прихода; сачињава записник, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о контроли; даје обавештења и саветује по-
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реске обвезнике; обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних, економских или
индустријског менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
4. Радно место: Порески инспектор
теренске контроле
Звање: Саветник
број службеника 1
Опис послова: врши припрему годишњег
плана контроле водећи рачуна о ефикасности
наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од
стране пореских обвезника; на основу налога
за контролу врши теренску контролу у пословним просторијама пореског обвезника или на
другом месту у зависности од предмета контроле; врши послове контроле законитости и
правилности обрачунавања и благовремености
плаћања локалних јавних прихода;сачињава записник, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о котнроли; припрема
нацрт решења за отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише
подношење пореских пријава за утврђивање
локалних јавних прихода решењем и учествује
у изради нацрта пореског решења у теренској
контроли; учествује у изради методолошких
упутстава у вези теренске контроле; учествује
у опредељивању захтева за израду, измену и
допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода, припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; даје обавештења и саветује пореске обвезнике; врши идентификацију обвезника који
нису испунили своје обавезе, припрема и врши
слање опомена,даје мишљења за одлагање
плаћања пореског дуга на захтев руководиоца
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одељења, припрема нацрте свих решења о принудној наплати, врши одређивање мера и средстава обезбеђења наплате пореског дуга, врши
вођење поступка установљавања законског заложног права, припрема документацију и сачињава нацрте аката која се односе на поступак
принудне наплате, даје налоге за обављање послове пописа процене, заплене покретних
ствари у поступку принудне наплате,сачињава
одговарајуће записнике и припрема нацрте закључака по приговору обвезника, врши послове заплене и продаје непокретности, саставља одговарајуће записнике и припрема нацрте решења у поступку заплене и продаје непокретности, води поступак по жалбама у оквиру надлежности првостепеног органа, руководи поступцима принудне наплате по свим
предметима принудне наплате сагласно закону
и предлаже руководиоцу одељења промену
предмета извршења у принудној наплати, код
одлагања плаћања дуга сагласно Закону даје
предлог средстава обезбеђења и стара се да
евиденција плаћања буде ажурна те даје без одлагања предлоге за раскиг споразума ако обвезници касне са отплатама дуга, обавља и
друге послове по налогу руководиоца одељења
и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, најмање
три године радног искуства у струци.
5. Радно место: Инспектор наплате
локалних јавних прихода
Звање: саветник
број службеника: 1
Опис посла: израђује планове редовне и
принудне наплате; учествује у припреми методолошког упутства којим се прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; припрема и шаље опомену о врсти и износу локалних јавних прихода доспелих за наплату,; пред-
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лаже руководиоцу Одељења предмет принудне
наплате; доноси доноси решење о принудној
наплати; у складу са законом и општима актима града врши увећање пореског дуга на дан
почетка принудне наплате; спроводи принудну
наплату локалних јавних прихода на новчаним
средствима пореског обвезника и заради, односно накнади зараде, односно пензији; установљава привремене мере обезбеђења пореског
потраживања у принудној наплати; изласком
на лице места сачињава записник о процени
вредности непокретности ради уписа хипотеке
у јавним књигама, као што и сачињава запсиник о покретним стварима пореског обвезинка
које су подобне да буду предмет принудне наплате ,припрема аката о прекиду и обустави
поступка принудне наплате; води поступак по
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга
и захтевима за отпис пореског потраживања по
основу застарелости; пријављује потраживања
по основу јавних прихода у поступку стечаја;
даје обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима; обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука или индуструјског менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
6. Рачуноводствени и књиговодствени
послови
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис посла: врши непосредно књижење
свих исправних књиговодствених докумената,
као што ради по налогу начелника и све друге
аналитичке послове из области пореског књиговодства, врши књижења и прекњижавања,
као и припрему докумената за повраћај по захтевима странака, ради са странкама на шал-
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теру и врши пријем захтева и врши израду уверења по захтевима обвезника на систему ИС
ЛПА, а по потрреби и у ворду за нестандардна
уверења, по усменом налогу начелника одељења или по утврђеном распореду ради на
шалтеру у услужномцентру у оквиру описа послова тог радног места. обавља и друге послове по налогу шефа одсека и начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука или индуструјског менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.
7. Радно место: Послови утврђивања
података на терену
Звање:Виши референт
број извршилаца:2
Опис послова: Врши упоређивање тачности података од значаја за утврђивање обавеза
које су исказане у пореским пријавама физичких лица,на терену, врши идентификацију
објеката и њихово сравњивање са стањем у пореским пријавама. Врши попис некретнина на
терену а сагласно утврђеним плановима контроле
појединих
делова
општине
Аранђеловац,врши позивање пореских обвезника по основу добијених уговора о купопродаји и поклону непокретности као и решења о
наслеђивању,Узимају пореске пријаве од тих
лица и исте достављају канцеларијској контроли на даљи поступак, у поступку сакупљања
потребних информација,поусменом налогу начелника одељења или по утврђеном распореду
ради и на шалтеру у услужном центру у оквиру
описа послова тог радног места.обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
По налогу инспектора принудне наплате, а
уз сагласност Начелника одељења врше прикупљање података у вези са некретнинама које
треба да буду предмет наплате или стављања
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привремених мера као што врши и попис покретних ствари ,утврђује почетну вредност пописаних ствари, врши заплену пописаних
ствари;обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: средње четворогодишње образовање дрштвено-техничког усмерења или гимназија, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци.

4.7 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; израђује предлог уређења комуналне инфраструктуре; стара се о изради средњорочног и
годишњег програм уређења грађевинског земљишта; стара се о изради планова и пројеката
инвестиција значајних за општину; одређује
лице одговорно за стручни надзор на извршењу послова из делокруга одељења; покреће и стара се о законитости и благовремености спровођења јавних набавки; у име општине потписује уговоре из делокруга рада
одељења; обавља аналитичко-оперативне послвое који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката, обезбеђење додатних
финансијски средстава, помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима и предузетницима
у домену улагања и отварања предузећа од
стратешког интереса за општину; прати покривеност комуналном инфраструктуром на подручју општине, израђује базе података, предлог
плана за инфраструктурне радове на подручју
општине на годишњем нивоу, сагледава потребе за унапређење живота на селу, сарађује
са јавним предузећима и месним заједницама,
припрема извештаје, информације и анализе
по захтеву начелника општинске управе и
председника општине; обавља и друге послове
по налогу начелника општинске управе и председника општине.
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Услови: стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких или
друштвених наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година искуства у струци.
2. Радно место : Послови вођења јавних
инвестиција
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис посла: анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине; даје предлоге за инвестиционо
и текуће одржавање; припрема пројекте који се
односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру, дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име инвеститора; извештава о
обиму и квалитету извршених послова; стара
се о благовременој динамици реализације
пројекта у складу са дефинисаним роковима;
израђује динамичке планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима
радова и стручним надзором; врши проверу
грађевинске документације – привремених и
окончане ситуације; прати реализацију извођења грађевинских радова и учествује у
пријему обављених радова; обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених или техничко
технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.
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3. Стручно - технички послови управљања
имовином
Звање: Саветник
број службеника:1
Опис посла: врши процену стања имовине
општине; даје предлоге за инвестиционо и текуће одржавање; прати реализацију инвестиција; учествује у припреми плана јавних инвестиција; израђује предмер и предрачун радова;
припрема анализе, информације, извештаје и
друге стручне и аналитичке материјале из делокруга; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених или техничко
технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
4. Послови књиговодства и финансијског
извештавања за потребе пројеката
јавних инвестиција
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове евиденције
и припреме ради књижења и реализације
рачуна пројеката јавних инвестиција; припрема програме и финансијске планове Одељења; прати извршење програма Одељења;
ради потребне финансијске и друге извештаје
за потребе пројеката јавних инвестиција; стара
се о ажурности и исправности евиденције; учествује и прати реализацију јавних набавки и
извршења по закљученим уговорима; прати
комплетну реализацију буџета у делу програма
Одељења; израђује потребне анализе и информације; учествује у планирању буџета за потребе Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци.
5. Канцеларијски послови
Звање: Виши референт
број службеника: 2
Опис послова: преузима пошту преко доставне књиге од писарнице; доставља примљене предмете, поднеске и другу пошту руководиоцу Одељења на преглед и распоређивање;
евидентира предмете у интерне доставне књиге
и врши уручивање извршиоцима на обраду;
врши пријем предмета из интерних доставних
књига ради архивирања; раздужује окончане
предмете у јединственој доставној књизи и исте
упућује писарници ради архивирања; води помоћне евиденције примљених предмета; врши
експедицију поште уписивањем у књигу ради
доставе, прима и распоређује доставнице; обавља и друге административно-техничке послове за потребе Одељења; обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и начелника општинске управе..
Услови: стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци.
6. Административни послови управљања
имовином
Звање: Сарадник
број службеника 1
Опис послова: води евиденцију о реализованим и планираним инвестицијама из надлежности одељења; учествује у припреми програма рада и плана јавних набавки Одељења;
води евиденцију о програмима капиталних инвестиција и административно прати њихову
реализацију; прати реализацију уговора закључених у складу са надлежностима и плано-
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вима Одељења; врши претходну контролу финансијске документације и исту прослеђује на
реализацију; обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области друштвених
наука 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 искуства у струци.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства
у струци, лиценца за јавне набавке.

7. Радно место: Службеник за јавне
набавке

8. Сарадник за послове геодезије

Звање: Саветник
број службеника 2
Опис послова: учествује у припреми плана
јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове
спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор најповољније понуде; учествује у припреми модела
уговора; прикупља понуде у координацији са
Комисијом за јавне набавке; учествује у раду
Комисије за јавне набавке када је прописано да
је члан службеник за јавне набавке; доставља
обавештења о додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај
о стручној оцени понуда, извештај о додели
уговора и модел уговора понуђача који је изабран; учествује у припреми коначних уговора о
јавним набавкама и копију уговора доставља
буџетском кориснику; врши објављивање аката
на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку;
припрема извештаје о спроведеним поступцима; прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и спецификацијама; комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури; прати извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у
поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за Комисију;
обавља и друге послове по налогу, руководиоца
Одељења и начелника општинске управе.

Звање:Сарадник
број службеника 1
Опис послова: обавља теренске и канцеларијске послове из области геодетског премера
и инжењерске геодезије, као што су: развијање
геодетских мрежа, њихово изравњавање, снимање терена, израда ситуационих планова,
пренос урбанистичких планова и пројеката, израда пројеката геодетског обележавања, обележавање грађевинских линија и пројеката и
други геодетски послови везани за област деловања Одељења; обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у обалсти геодезије 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 искуства у струци.
4.8. СТРУЧНА СЛУЖБА ОРГАНА
ОПШТИНЕ
1.Радно место: Нормативно-правни
послови
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: иницирање и координирање
нормативне делатности Скупштине; израда нацрта нормативних аката и други правни послови из делокруга Стручне службе; давање
мишљења о нацртима нормативних аката ура-
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ђених од других обрађивача; обавља и друге
послове по налогу секретара Скупштине Општине и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци.
2. Радно место : Секретар Општинског већа
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: припрема седнице Општинског већа, Скупштине и њених радних тела; израда закључака и других појединачних аката
које доносе органи Општине и други стручни
послови из делокруга Стручне службе; праћење реализације закључака и других појединачних аката које доносе органи Општине; послови у вези примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у границама овлашћења; архивирање документације и други правно-административни и административно-технички послови за потребе органа Општине; обавља и друге послове по налогу секретара Скупштине Општине и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци.
3. Радно место: Стручни послови
за потребе сталних радних тела
органа општине
Звање: Млађи саветник
број службеника:1
Опис посла: стручни послови за потребе
сталних радних тела органа Општине; стручни
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послови за потребе повремених радних тела за
која је актом о њиховом образовању одређено
да стучне послове обавља Стручна служба;
припремање седница радних тела органа Општине; израда закључака и других појединачних аката радних тела и други стручни послови
из делокруга Стручне службе; послови у вези
примене Закона о Агенцији за борбу против корупције; архивирање документације и други
административно-технички послови за потребе комисија за које обавља стручне послове;
обавља и друге послове по налогу секретара
Скупштине Општине и начелника Општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.
4. Радно место: Послови протокола
и односа са јавношћу
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: обавља послове везане за организацију конференција за штампу, припремање саопштења за средства јавног информисања у циљу информисања грађана и остварења начела јавности рада; израда прес клипинг; обављање послова протокола, представљање Општине путем интернет сајта, обавља
послове протокола за потребе кабинета председника, председника општине и других органа општине, као и друге послове по налогу
председника Општине; послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза,
послови пријема странака које се непосредно
обраћају председнику и осталим функционерима Општине; прати и одржава комуникацију
за потребе кабинета председника општине;
пријем и решавање о примедбама, захтевима и
молбама; учествовање у организацији дана
града; комуникација са братским градовима и
општинама; други административно-технички
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послови за потребе председника и изабраних
функционера; обавља и друге послове по налогу секретара Скупштине Општине и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци.
5. Радно место : Правно-технички послови
за потребе органа Општине
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: у сарадњи и координацији са
Секретаром Општинског већа и Секретаром
Скупштине учествује у припреми седница Општинског већа, Скупштине и њихових радних
тела; израда закључака и других појединачних
аката које доносе органи Општине и други
стручни послови из делокруга Стручне
службе; израда дописа, обавештења и других
поднесака за потребе Стручне службе и органа
Општине; праћење реализације закључака и
других појединачних аката које доносе органи
Општине; архивирање документације и други
правно-административни и административнотехнички послови за потребе органа Општине;
обавља и друге послове по налогу секретара
Скупштине Општине и начелника Општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у
струци.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

6. Радно место: Администратор I
Звање: намештеник – -четврта врста
радних места
број службеника 1
Опис послова: вођење записника са седница Скупштине и Општинског већа, израда
записника целог тока седница на основу тонског снимка и дактилографски послови из делокруга Стручне службе; обавља и друге послове по налогу секретара Скупштине Општине и начелника Општинске управе.
Услови: стечено основно образовање.
7. Радно место: Возач
Звање: намештеник – четврта врста
радних места
број службеника 1
Опис послова: возачки послови и одржавање
возила за потребе органа Општине; обавља и
друге послове по налогу секретара Скупштине
Општине и начелника Општинске управе.
Услови: ВК или КВ радник и положен испит за возача „Б“ категорије.
8. Радно место: Угоститељски послови
Звање: намештеник – четвра врста
радних места
број службеника 1
Опис послова: угоститељски и помоћни
послови за потребе органа Општине; обавља и
друге послове по налогу секретара Скупштине
Општине и начелника Општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању угоститељског усмерења.
4.9 САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ
1. Радно место:- ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис послова: Послови интерне ревизије у
складу са Законом о буџетском систему.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

обавља и друге послове по налогу начелника
општинске управе и председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци.
2. Радно место: Послови безбедности
и здравља на раду
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове безбедности и здравља на раду у складу са Законом и
општим актима послодавца, послове пп заштите, и друге послове по налогу начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или техничких
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства
у струци.
5. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
1. Помоћник председника за привреду
и пољопривреду
Опис послова: прати стање у области привред и пољопривреде на територији локалне
заједнице, сарађује са организација из обих
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области, прердлаже и организује израду
пројеката којима се подстиче развој привреде
и пољопривреде , прати њихово извршење,
обавља и друге послове по налогу председника
општине.
Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвених, природних или техничких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године
радног искуства у струци.
2. Помоћник председника за буџет
и јавне финансије.
Опис послова: помаже председнику општине у формулисању јавне пореске политике,
прати стање буџета и његово извршење, предлаже председнику општине усвајање мере за
повећање прихода буџета као и мере штедње
по потреби, прати стање и предлаже председнику општине мере којима се обезбеђује рационалније коришћење буџетских средстава,
комуницира са органима РС у вези послова из
ресора јавних финансија, обавља и друге послове по налогу председника општине.
Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвених, природних или техничких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године
радног искуства у струци.
3. Послови Кабинета
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: врши припрему за радне и друге састанке председника Општине; координира
активности на остваривању јавности рада ор-

58

Број 6 – Аранђеловац, 23. јул 2019.

гана Општине; врши пријем странака, распоређивање аката и предмета и сређивање документације који се односе на председника Општине, заменика председника Општине и помоћника председника; координира и организује обавезе председника општине, заменика
председника и помоћника председника; прати,
координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза председника
општине; обезбеђује да се активности председника општине одвијају по плану; прати текуће
активности председника општине и прикупља
податке од значаја за рад председника општине
од свих органа, организација и посебних служби, јавних предузећа и јавних служби; припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за председника општине; припрема
годишње извештаје о раду председника општине, заменика председника и помоћника
председника; стара се о остваривању сарадње
председника општине са одговарајућим државним органима, организацијама и телима, као и
са међународним организацијама и институцијама; стара се о усклађености сарадње председника општине са другим организационим
јединицама; врши послове пријема странака
које се непосредно обраћају председнику општине у циљу решавања по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама; уноси, обрађује и верификује податке и документа
настала у раду, у електронску базу података;
сарађује са председником Скупштине општине, секретаром Скупштине Општине, члановима Општинског већа, начелником општинске управе и са другим унутрашњим једницима
у Општинској управи, обавља и друге послове
по налогу председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених наука или из
научне области технички наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

III ОРГАНИЗАЦИЈA
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 14.
Послови Општинског правобранилаштва
обављају се у једном органу као целини, који
орган нема посебних унутрашњих организационих јединица.
Члан 15.
Послове у Општинском правобранилаштву
обављају:
1. Општински правобранилац.
2. Референтза Послове писарнице Општинског правобранилаштва
2. ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 16.
Уређење, организације, делокруг и друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва утврђени су Одлуком о Општинском
правобранилаштву општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 64/14).
3. РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКИМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВОМ
Члан 17.
Општинским правобранилаштвом руководи
Општински правобранилац.
Општински правобранилац одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених
у Општинском правобранилаштву.
4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 18.
Општинско правобранилаштво за обављање
послова из свог делокруга има 2 (два) радна
места са укупно предвиђена 2 (два) извршиоца.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Општински правобранилац
Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва; доноси годишњи распоред послова
и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа; одговара
за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском већу; предузима правне радње и користи правна средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских
права и интереса општине, њихових органа и
организација и других правних лица чије се
финансирање врши из буџета општине или из
других средстава општине; по захтеву, заступа
и друга правних лица чији је оснивач општина
у погледу њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица није у супротности
са функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; даје
правна мишљења у вези закључивања правних
послова имовинске природе правним лицима
чије имовинске интересе и права заступа, као
и другим лицима, на њихов захтев; даје мишљења у појединим предметима и питањима на
захтев Скупштине општине и Општинског
већа; прима странке; обавља и друге послове у
складу са законом.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање 8
(осам) година радног искуства у струци после
положеног правосудног испита.
2. Послови писарнице Општинског
правобранилаштва
Звање: Виши Референт
број службеника: 1
Опис послова: обавља послове завођења
нових парничних, ванпарничних и других
предмета, повезивања предмета у помоћним
књигама и води именичне регистре за пред-
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мете; врши пријем, контролу и улагање парничних, ванпарничних и других предмета у одређене роковнике; износи и прегледа предмете
из роковника, разводи их по књигама рокова и
задужује обрађиваче; разводи завршене предмете и одлаже их у архиву; врши пријем и експедовања поште, обавља и друге послове које
одреди општински правобранилац.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
IV. РАДНИ ОДНОС
СА ПРИПРАВНИЦИМА И ПРОБНИ РАД
1. РАДНИ ОДНОС
СА ПРИПРАВНИЦИМА
Члан 25.
На радним местима где је као услов овим
Правилником предвиђено високо образовање
стечено на студијама другог степена /основне
академске студије у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије/ односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
и високо образовање стечено на студијама
првог степена /основне академске студије, односно основне струковне студије у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова/, односно на основним студијама у трајању до три године, могу се
примати као приправници и приправници у
својству волонтера, у складу са законом.
Годишњим планом и програмом о пријему
приправница и приправника-волонтера, који
доноси Начелник Општинске Управе/ Општински правобранилац утврђује се број и радна
места на којима се примају приправници, а на
основу расположивих средстава у буџету општине .
Приправнички стаж за приправнике и приправнике-волонтере из става 1 овог члана траје
12 месеци, ако законом није другачије утрђено.
На радна места у Општинској управи може
се распоредити укупно седам приправника и
приправника волонтера.
На радна места у Општинском правобранилаштву може се распоредити укупно два приправника и приправника волонтера.
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2. ПРОБНИ РАД
Члан 26.
Пробни рад је обавезан за све оне који први
пут заснивају радни однос у Општинској
Управи/Општинском правобранилаштву, а
нису приправници. Пробни рад заснован на неодређено време траје три месеца.
Пробном раду не подлежу постављена лица.
Члан 27.
Лица која немају положен испит за рад у
државним органима а нису приправници могу
се примити у радни однос у Општинску управу
под условом да у току пробног рада положе
стручни испит.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Запослени у Одељењу за општу управу и
заједничке послове, на радним местима: Матичара, Заменика матичара и Послови шефа
месних канцеларија који обављају матичарске
послове у својству матичара и заменика матичара а на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама (Сл. гласник Р.С. бр. 20/09)
немају високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно научном пољу друштввено хуманистчких наука, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног
смера, настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит за матичара у
року од 3 године од дан почетка примене Закона о матичним књигама (Службени гласник
РС. бр. 20/09).
Члан 29.
Запослени у Одељењу за инспекцијске послове и Одељењу за пореске послове, на радним местима инспекцијских послова, а на дан
ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) немају седам година радног искуства на посло-
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вима инспекцијског надзора, настављају да
обављају послове ако положе стручни испит за
инспектора у року од 2 године од ступања на
снагу Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15).
Члан 30.
Запослени је дужан да обавља и друге послове и задатке који нису изричито наведени у
опису послова, у оквиру своје стручне спреме
и радне способности, по налогу начелника Општинске управе и начелника Одељења, односно по налогу Општинског правобраниоца.
Решења о распоређивању запослених на
радна места у оквиру Општинске Управе утврђена овим Правилником донеће начелник
општинске управе у року од 30 дана од дана
ступања Правилника на снагу.
Решења о распоређивању запослених на
радна места у оквиру Општинског правобранилаштва утврђена овим Правилником донеће
Општински правобранилац у року од 30 дана
од дана ступања Правилника на снагу.
Члан 32.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи, Општинском правобранилаштву и
Стручној служби органа општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 1/2019 и 3/2019).
Члан 33.
Овај Правилник објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“ и на огласној
табли Општинске управе, а ступа на снагу 8
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-571/2019-01-3 од 04.07.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ број 9/08 и 5/19) и
члана 31 и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац(„Службени гласник општине Аранђеловац“ број 93/18),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта
број 01-3-06-486-0-0 од 07.06.2019 .године на
седници одржаној 04.07.2019. године, донело
је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА У 2019.ГОДИНИ
1. У Одлуци о одређивању висине средстава
за реализацију годишњих програма у 2019. години („Службени гласник општине Аранђеловац“ број 1/2019), у члану 1., у табели додају
се речи и бројеви, и то:
– Карате клуб „Књаз“Аранђеловац за измену апропријације буџета програма за 2019.
годину, износ од 560.000,00 динара.
– Боди билдинг и фитнес клуб „Big man“ за
измену апропријације буџета програма за 2019.
годину, износ од 100.000,00 динара.
– ФК „Млади рудар 1954“ Буковик за измену апропријације буџета програма за 2019.
годину, износ од 44.000,00 динара.
– АСК СГ „Racingteam“ за измену апропријације буџета програма за 2019. годину, износ од 150.000,00 динара.
– ФK „ДЕРБИ“ за измену апропријације буџета програма за 2019. годину, износ од
100.000,00 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 доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац”
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-561/2019-01-3 од 04.07.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу члана 49. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
21/2016113/2017, 113/2017-I – други закон и
95/2018) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 04.07.2019. године донело је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
РАСПИСУЈЕ СЕ јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе
општине Аранђеловац на период од 5 година.
Услови за обављање посла: Стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у
струци.
Изборни поступак спроводи конкурсна комисија од 3 члана која ће се образовати посебним решењем пре оглашавања јавног конкурса
за попуњавање положаја.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, званичној интернет презентацији општине Аранђеловац и огласној табли
Општинске управе општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-564/2019-01-3 од 04.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

62

Број 6 – Аранђеловац, 23. јул 2019.

На основу члана 95. и 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број
95/2016), члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац( „Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019) и
Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске
управе општине Аранђеловац бр. 06-06564/2019-01-3 од дана 04.07.2019. године
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној дана 04.07.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању Конкурсне комисије
1. ИМЕНУЈЕ СЕ се Конкурсна комисија за
спровођење изборног поступка за попуњавање
положаја начелника Општинске управе општине Аранђеловац путем јавног конкурса (у
даљем тексту: Комисија), и у исту се именују:
• Ђорђе Ризнић – заменик секретара Скупштине општине Аранђеловац – за Председника
Комисије;
• Миленко Јовановић – секретар Скупштине
општине Аранђеловац – за члана Комисије;
• Снежана Анић – Oпштински правобранилац општине Аранђеловац – за члана Комисије.
2. Задатак Комисије је да спроведе изборни
поступак за попуњавање положаја начелника
Општинске управе општине Аранђеловац путем јавног конкурса, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018),
Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016), и то тако што ће по окончаном изборном поступку саставити листу од
највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор
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и исту доставити Општинском већу општине
Аранђеловац на даљу надлежност.
3. Комисија одлуке доноси већином гласова
и води записник о свом раду. Чланови конкурсне комисије дужни су да чувају податке до
којих су дошли током спровођења конкурса.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац" и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.
Образложење
Општинско веће општине Аранђеловац је на
седници одржаној дана 04.07.2019. године донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за
попуњавање положаја Начелника општинске
управе општине Аранђеловац број 06-564/201901-3.
Чланом 95. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС број 21/16,
113/17, 95/18 и 11/17 и др. закон), прописано је
да пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање положаја надлежан покрајински орган односно веће образује конкурсну комисију.
Уредбом о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.95/16) предвиђен је поступак спровођења процедуре јавног
конкурса.
У складу са наведеним а на основу овлашћења из члана 7.Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења
може се уложити жалба Жалбеној комисији општине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-565/2019-01-3 од 04.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу члана 149. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019),
члана 34. 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 6. Уредбео условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16/2018), члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08и 5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 04.07.2019. године, донело
је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ИЗДАВАЊА У ЗАКУП СЛОБОДНИХ
КАПАЦИТЕТА АПОТЕКЕ
„ШУМАДИЈА“ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак давања
у закуп слободних капацитета које користи
Апотека „Шумадија“ Аранђеловац а који су у
јавној својини општине Аранђеловац ( у даљем
тексту: Слободни капацитети Апотеке), утврђених актом-мишљењем Републичког здравственог инспектора број 530-361-30/2019-09 од
28.05.2019. године, и то:
– Пословни простор на адреси Краља Петра
Првог бр.62, Аранђеловац, укупне површине
147,42 m2
– Пословни простор на адреси Књаза Милоша бр.291, Аранђеловац укупне површине
71 m2
– Пословни простор, село Даросава бб, Даросава, укупне површине 20 m2
– Пословни простор, село Венчани бб, Венчани, укупне површине 20 m2.
Члан 2.
Слободни капацитети Апотеке дају се у закуп у поступку прикупљања писмених понуда
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путем јавног оглашавањау складу са важећим
законским и подзаконским актима.
Слободни капацитети Апотеке дају се у закуп по почетној односно најнижој цени закупа
која се утврђује на основу акта надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља или
другог надлежног органа, којим је извршена
процена тржишне вредности предметних слободних капацитета.
Члан 3.
Поступак издавања у закуп слободних капацитета Апотеке у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, спровешће Комисија за издавање у закуп слободних
капацитета Апотеке, коју ће Општинско веће
општине Аранђеловац формирати посебним
актом.
Комисија из става 1. овог члана има задатак
да по окончаном поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, поднесе
образложени предлог Општинском Већу на основу кога Општинско Веће доноси коначну Одлуку о издавању у закуп слободних капацитета
Апотеке најповољнијем понуђачу.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-566/2019-01-3 од 04.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

64

Број 6 – Аранђеловац, 23. јул 2019.

На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18), члана 7. Одлуке
о Општинском већу општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 9/08 и 5/2019,)
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 04.07.2019. године донело је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

3. Комисија за свој рад нема право на накнаду.
4. Административно-техничке послове за
потребе Комисије вршиће Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности.
5. Мандат Комисији важи до окончања задатака из тачке 2. овог Решења односно до достављања записника са одговарајућим предлогом Општинском већу општине Аранђеловац.
6. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ИЗДАВАЊА У ЗАКУП СЛОБОДНИХ
КАПАЦИТЕТА АПОТЕКЕ
„ШУМАДИЈА“ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Образује се Комисија за спровођење поступка издавања у закуп слободних капацитета
Апотеке „Шумадија“ Аранђеловац (у даљем
тексту: Комисија) и у исту се именују:
• Ђорђе Ризнић, дипл. правник, Председник;
• Илија Грубишић, дипл. правник, члан;
• Данило Танасковић, дипл. правник, члан;
• Др. Александар Дамјанић, члан;
• Данко Лазаревић, дипл. економиста, члан
2. Задатак Комисије је да прибави почетну
цену закупа слободних капацитета Апотеке
„Шумадија“ Аранђеловац одређених актом Републичког здравственог инспектора број 530361-30/2019-09 од 28.05.2019. године; да објави
оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп предметних слободних капацитета; да спроведе остале радње
поступка прикупљања писмених понуда у
складу са Законом о јавној својини ( „Службени
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018) и Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, бр. 16/18), и дана конокончаног поступка записник са одговарајућим
предлогом достави Општинском већу општине
Аранђеловац на даљу надлежност.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-567/2019-01-3 од 04.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 57. ст.2. и члана 120 ст.3.
Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“,
бр.24/11), члана 83 и 84. Правилника о ближим
условима и стандардима за пружење услуге социјалне заштите („Сл.гласник РС“, бр.42/13 и
89/18), и члана 7. Одлуке о општинском већу (
„Службени гласник општине Аранђеловац,
9/08 и 5/19), Општинско веће општине Аранђеловац на седници одржаној дана 04.07. 2019.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ЛИЧНОМ ПРАТИОЦУ ДЕТЕТА
И УЧЕНИКА
Члан 1.
У Правилнику о личном пратиоцу детета и
ученика ( „Службени гласник општине Аранђеловац“, бр.90/17), члан 7. мења се и гласи:
„Услугу лични пратилац детета и ученика за
општину Аранђеловац врши Центар за социјални рад „Сава Илић“ из Аранђеловца ( у

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

даљем тексту: Пружалац услуге), у складу са
Законом.
Члан 2.
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ства опредељена Одлуком о првом ребалансу
буџета општине Аранђеловац за 2019. годину
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 04/19), износу од 10.000.000,00 динара, и
то:

Члан 8. Правилника о личном пратиоцу детета и ученика, брише се.

– Текуће субвенције ..........10.000.000.00 дин.

Члан 3.

2. Планирана средства у износу од
10.000.000,00 динара – текуће субвенције биће
распоређене по следећим позицијама :

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

– Исплата зарада и накнада
ангажованих радникa ........3.500.000,00 дин.
– Остали материјални
трошкови ...............................510.000,00 дин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-572/2019-01-3 од 04.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и
члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.9/08 и 5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући измењен Програм коришћења субвенција ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ за 2019.
годину, бр.1116 од 26.06.2019.године, на седници одржаној 04.07.2019. године, донело је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕЊЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО
АРАНЂЕЛОВАЦ“ ЗА 2019.ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на измењен Програм коришћења субвенција Јавног комуналног
предузећа „Зеленило Аранђеловац“, за сред-

– Набавка електро материјала
за расвету ...........................5.990.000,00 дин.
3. Пренос средстава ће се вршити сразмерно
оствареним приходима и примањима буџета
општине Аранђеловац и Извештаја Надзорног
одбора о наменском трошењу средстава са пратећом финансијском документацијом.
4. За реализацију и праћење Измењног програма коришћења субвенција из тачке 1. ове
Одлуке задужује се Управа општине Аранђеловац – Одељење за привреду и друштвене делатности и Одељење за финансије и рачуноводство.
5. Саставни део ове Одлуке је измењен Програм коришћења субвенције ЈКП ''Зеленило
Аранђеловац“ за 2019.годину, број 1116 од
26.06.2019.године.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-589/2019-01-3 од 04.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу члана 11. и члана 13. Правилника
о коришћењу средстава намењених талентованим ствараоцима у Општини Аранђеловац
(„Службени гласник Општине Аранђеловац“
бр. 103/18 ), Комисија за подршку талентованим ствараоцима којима се додељују средства
из буџета општине Аранђеловац, на седници
одржаној 18.07.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ
I. Новчану награду за изузетно стваралаштво од значаја за Општину Аранђеловац за
школску 2018/2019. годину, додељује се:
1. Никола Спасић, 16 година из Аранђеловца, за постигнуте резултате из области физике и хемије, што потврђује освојено треће
место на Међународној јуниорској олимпијади
у Боцвани у Јужној Африци. Олимпијада се
сматра најпрестижнијом на свету, на којој учествују млади научници из 50 земаља који се
такмиче у области физике, хемије, биологије и
математике. Ово је највећи успех једног аранђеловачког ученика до сада.
II. Награђени из првог члана ове Одлуке награђује се новчаним износом од 50.000,00 динара који ће му бити уручени на свечаној академији 26. јула 2019. године.
III. Ова Одлука је коначна и ступа на снагу
даном доношења.
IV. Одлука ће бити објављена на званичној
интернет презентацији и у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
Број: 06-616-2/18-01-3 од 18.07.2019.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Саша Симоновић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 7.
Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 23.07.2019. године, донело
је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. - 30.06.2019.
ГОДИНЕ
1. Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о
буџету за период 01.01.2019. – 30.06.2019. године, у тексту који је доставило Одељење за
финансије и рачуноводство Управе општине
Аранђеловац и који је саставни део ове Одлуке.
2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за
период 01.01.2019. – 30.06.2019. године, у усвојеном тексту се доставља Скупштини општине Аранђеловац.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-624/2019-01-3 од 23.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ
УВОДНИ ДЕО
Одлука о буџету општине Аранђеловац донета је 17.12.2018. године на основу члана
43.Закона о буџетском систему (Службени
гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15,
99/2016 и 113/2017 и др. закон), члана32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/2016 и
47/2018) и члана 22 став 1 тачка 2 Статута општине Аранђеловац (Службени гласник општине Аранђеловац бр.8/08), којом су планирани приходи и издаци буџета у износу од
1.634,876,945,00 динара са ознаком врсте прихода и расхода 01-приходи и расходи из буџета
1.557.648.163,00 динара, 04-сопствени приходи
и
расходи
индиректних
корисника
50.711.000,00 динара, 07 и 08 - приходи и расходи од Републике и донација 26.517.782,00
динара, 13-вишак прихода и примања
18,146,400.75 динара.
Након усвајања Одлуке о буџету, а на основу
члана 63. Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15,
103/15, 99/16 и 113/2017 и др. закон), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 и 47/2018
и др.закон) и члана 33 став 1 тачка 2 Статута
општине Аранђеловац (Службени гласник општине Аранђеловац 2/19) Скупштина општине
Аранђеловац је на седници одржаној
12.06.2019. године, донела Одлуку о првом ребалансу буџета општине Аранђеловац за 2019.
годину, планирани приходи и издаци буџета у
износу од 1.688.646.511,25 динара од тога 01 приходи и расходи из буџета 1.422.093.163,00
динара, 04- сопствени приходи и расходи индиректних корисника 52.411.000.00динара,07 и
08 - приходи и расходи од Републике и донација 74,142,348,25 динара, и 13- нераспоређени
вишак
прихода
из
ранијих
година
18.146.400,75 динара и примања од задуживања код пословних банака 140.000.000,00 динара.
Одлуком о буџету општине Аранђеловац
планирано је финансирање директних и индиректних корисника буџета , као и финансирање
корисника дотација и субвенција. Буџет оп-

штине Аранђеловац има пет директних корисника буџета –Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско
правобранилаштво и Општинску управу који
немају сопствени рачун већ послују преко
рачуна буџета. Индиректни корисници буџета
који имају сопствени рачун су:
– Народна библиотека Свети сава
– Смотра мермер и звуци
– Музеј
– Дечја установа Дуга
– СРЦ Шумадија
– Центар за културу и образовање
– Туристичка организација
– Агенција за имовину
Индиректни корисници буџета који немају
сопствени рачун већ послују преко рачуна буџета су:
– Месна заједница Стари град
– Месна заједница Центар
– Месна заједница Буковик
– Месна заједница Врбица
– Месна заједница Вукосавци
– Месна заједница Горња Трешњевица
– Месна заједница Брезовац
– Месна заједница Бања
– Месна заједница Орашац
– Месна заједница Стојник
– Месна заједница Копљари
– Месна заједница Мисача
– Месна заједница Раниловић
– Месна заједница Венчани
– Месна заједница Тулеж
– Месна заједница Даросава
– Месна заједница Прогореоци
– Месна заједница Босута
– Месна заједница Јеловик
– Месна заједница Гараши
У извештају о извршењу буџета за шест месеци приказали смо план и остварење прихода
и њихов проценат остварења, укупан план и
извршење расхода са процентом извршења, капиталне издатке, извештај према функционалној и економској класификацији, приказана је
и програмска структура расхода и издатака као
и извештај о извршењу сталне и текуће буџетске резерве.
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ɉɪɟɧɟɬɚɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ











ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɩɪɢɦɚʃɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
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ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɯɨɞɚɤɞɨɛɢɬɢɤɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɛɢɬɤɟ









ɉɨɪɟɡɧɚɡɚɪɚɞɟ











ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ











ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɡɟɦʂɢɲɬɟ











ɋɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɢ











ɉɨɪɟɡɧɚɞɪɭɝɟɩɪɢɯɨɞɟ











ɉɨɪɟɡɧɚɮɨɧɞɡɚɪɚɞɚ











ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɢɩɨɪɟɡɢɧɚɢɦɨɜɢɧɭ











ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧɟ











ɉɨɪɟɡɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɤɚɩɢɬɚɥɧɟɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ











ɉɨɪɟɡɧɚɤɚɩɢɬɚɥɧɟɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ











ɉɨɪɟɡɧɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɭɫɥɭɝɟ











ɉɨɪɟɡɢɬɚɤɫɟɢɧɚɤɧɚɞɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɞɨɛɚɪɚ











Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɦɨɬɨɪɧɚɜɨɡɢɥɚ











ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ











Ʉɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɛɨɪɚɜɢɲɧɟɬɚɤɫɟ











Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɢɝɪɚɞɫɤɟɧɚɤɧɚɞɟ











Ⱦɪɭɝɢɩɨɪɟɡɢɤɨʁɟɩɥɚʄɚʁɭɩɪɟɞɭɡɟʄɚ











Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟ























Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɢɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟ











Ɍɟɤɭʄɟɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ











Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ











ɇHɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ











Ɉɫɬɚɥɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ











ɇɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪ











Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
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ɄɚɩɢɬɚɥɧɢɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ


ɨɩɲɬɢɧɚ



ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚ



ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚ





ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩ



ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ







',9

















Ɂɚɤɭɩɧɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɟɢɦɨɜɢɧɟ









ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ




























Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ









ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ











ȾɨɩɪɢɧɨɫɡɚɭɪɟɻɟʃɟɝɪɚɻɁɟɦʂɢɲɬɚ











ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɞɪɜɟɬɚ











ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚ










































ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ


ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩ



ɇɚɤɧɚɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟɭɤɨɪɢɫɬɊɟɩɭɛɥɢɤɟ



ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚ



ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɠ



ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩ



















ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟ











ɇɚɤɧɚɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟɭɤɨɪɢɫɬɨɩɲɬɢɧɟ











ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ











ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚɭɫɥɭɝɚɛɨɪɚɜɤɚɭɜɪɬɢʄɭ











Ɍɚɤɫɟɢɧɚɤɧɚɞɟ











Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ











ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ











Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɨɪɟɫɤɨɝɢɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚ











Ɍɚɤɫɚɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟ











ɉɪɨɞɚʁɚɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚ



























ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɫɜɨʁɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭɨɫɬɜɚɪɟɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɢɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɞɨɞɚɬɧɢɦ


ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ



ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ











ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɪɟɤɪɲɚʁɟ











ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ










ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɨɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ











ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ











Ɉɫɬɚɥɟɧɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɨɞɭɡɟɬɟɢɦɨɜɢɧɫɤɟɤɨɪɢɫɬɢɭ






ɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ





ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɭɰɟʄɚʃɚɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝɩɨɪɟɫɤɨɝ





Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ











Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ











Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ















Ɇɟɲɨɜɢɬɢɢɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢ











Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ











Ɂɚɤɭɩɧɢɧɚɡɚɫɬɚɧɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ







Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟ



Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ



Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɚɢɫɬɨɦɧɢɜɨɭ





ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ





ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ














ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɞɩɨɫɥɨɜɧɢɯɛɚɧɚɤɚɭɡɟɦʂɢ











ɍɄɍɉɇɈɈɋɌȺɅɂɉɊɂɏɈȾɂ











ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ











ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϵ

ϭϬ ϰϲϱϬϬϬʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϭϭ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

ϭϮ ϰϴϮϬϬϬʿ̨̨̡̡̛̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̪̖̦̣̍̌̏̌̌̌̚̚̚









ϭϰ ϰϭϮϬϬϬˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌

ϭϱ ϰϭϯϬϬϬʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌



ʿˀʫʪˁʫʪʻʰʶʽʿˌ˃ʰʻʫ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϭϬ














ϭϭϬ





ϭϯ ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚













ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϴ





ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϳ





ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϲ





ϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϮϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϱ





ϳ͕ϮϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϬ͕ϭϱϱ͘ϳϲ

ϭ͕Ϯϴϯ͕ϳϬϲ͘ϵϰ







Ϭ͘ϬϬ

ϱϯϲ͕ϴϯϵ͘ϵϬ

ϭϱϴ͕Ϭϱϭ͘Ϯϯ

ϰϭϮ͕ϯϭϮ͘ϴϮ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ

ϵ͕ϬϬϯ͕ϳϴϰ͘ϬϬ

ϰϱϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϯϵ͕ϮϴϬ͘ϬϬ

ϭϵϵ͕Ϭϳϰ͘ϵϱ

ϭ͕ϯϲϱ͕ϴϴϮ͘ϭϵ






























































































































ɍɤɭɩɧɨ
ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɢɡ ɍɤɢɩɧɨ ɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪ
ɢɡɜɨɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ 01+04+07+08+13
04+07+08
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ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϭϲ͕ϴϮϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϵϭϬ͕ϭϬϬ͘ϬϬ



ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϲϬϬϬʻ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̪̭̖̦̬̭̌̐̌̔̌̌̌̍̌̔̚



ϭϭϬ

ϰ



ϯ͕ϵϵϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



ϰϭϱϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚



ϯ

ϰ



ʽˀʧʤʻʰʽʿˌ˃ʰʻʫ



ϯ

ϰϭϮϬϬϬˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌



Ϯ

Ϯ

ϭ





ϭ

ʽʿʰˁ

ˁʶ˄ʿˌ˃ʰʻʤʽʿˌ˃ʰʻʫ

ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚



ˇ˄ʻʶˉ͘ʿʽʯʰˉ͘ ʶʽʻ˃ʽ

ɉɅȺɇ ɊȺɋɏɈȾȺ
ɂɁȼɊɒȿȵȿ ɂɁ
%
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ ɢɡɜɨɪ
ȻɍȹȿɌȺɢɡɜɪɲɟʃɚ
01 +13
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Ϯϵ ϰϲϱϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



ϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϮ ϰϭϱϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚

ϯϯ ϰϮϮϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϯϰ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϯϱ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϯϲ ϰϲϱϬϬϬʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌









ϭ͕ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϭ ϰϭϮϬϬϬˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌

ϭ͕ϳϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʽʿˀʤʦʽʥˀʤʻʰʸʤˌ˃ʦʽ







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϭϬ

ϯϬ ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚


ϯϯϬ











ϳϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴ ϰϮϲϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌





ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳ ϰϮϯϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏







ϳϴ͕Ϭϭϰ͘Ϯϵ

Ϭ͘ϬϬ

Ϯϱϰ͕ϳϳϳ͘ϴϮ

Ϭ͘ϬϬ

Ϯϵ͕ϮϴϬ͘ϬϬ

ϭϱϬ͕ϭϬϬ͘ϱϳ

ϴϳϱ͕ϮϮϭ͘ϵϬ



Ϯϰϯ͕ϭϯϱ͘ϴϰ

Ϯϭϭ͕ϭϰϯ͘ϰϭ

ϭ͕ϴϴϵ͕ϴϲϭ͘ϯϱ

ϳ͕ϴϵϰ͘ϬϬ

ϭϰ͕ϲϰϬ͘ϬϬ

ϴϲ͕ϳϬϬ͘Ϭϰ

ϱϬϱ͕ϱϯϵ͘Ϯϴ





Ϯϱϵ͕ϭϯϭ͘Ϯϯ

ϳϮϴ͕ϳϳϱ͘ϴϮ

ϭϮϰ͕ϮϴϬ͘ϬϬ

ϴ͕Ϯϴϱ͕ϱϬϭ͘ϯϮ

ϱ͕ϯϯϰ͘ϮϮ

ϱϬ͕ϰϭϭ͘ϱϳ

ϱϮ͕ϳϬϱ͘ϴϳ
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ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲ ϰϮϮϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚





ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱ ϰϭϱϬϬϬʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌


ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϯϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϰ ϰϭϮϬϬϬˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌

ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʽʦʫ˖ʫ







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϭϬ

Ϯϯ ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚


ϭϭϬ





ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϵϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ









ϮϮ ϰϲϱϬϬϬʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌





Ϯϭ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌





ϮϬ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌





ϭϵ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏





ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϴ ϰϮϮϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌





ϭϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϳ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏


ϭϯ͕ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϲ ϰϭϱϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚
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ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

ˁʽˉʰʵʤʸʻʫʿʽʺʽ˖ʰ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϯϯϬ

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϬϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϱ ϰϮϯϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϰϲ ϰϴϭϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚

ϰϳ ϰϳϮϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϰϳͬϭ ϰϳϮϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

ϰϴ ϰϳϮϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

ϰϵ ϰϳϮϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚

ϱϬ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϱϭ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚



















ϰϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϱϴϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭ͕ϴϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϰ ϰϳϮϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚



ˁʽˉʰʵʤʸʻʤʯʤˌ˃ʰ˃ʤ



ϯϭ͕ϰϯϮ͕Ϭϳϰ͘Ϭϭ

ϵ͕ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϯ͕ϰϱϱ͕Ϭϱϴ͘ϲϬ

ϯ͕ϵϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱ͕ϯϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳ͕ϳϲϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



3,740,000.00

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϮ ϰϳϮϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϬϳϬ







ϰϭͬϭ ϰϮϯϬϬϬ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌

ϰϭ ϰϳϮϬϬϬ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌

ϰϬ ϰϳϮϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚

ϯϵ ϰϳϮϬϬϬ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌

ϯϴ ϰϳϮϬϬϬ







ϯϳ ϰϴϯϬϬϬʻ̸̨̡̨̧̨̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̭̱̏̌̌̌̔̏̌̚

ϰϯ ϰϮϰϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏









ʽϵϬ




ʽϳϬ







ϭϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϱϴ͕ϯϴϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϯϯ͕Ϭϴϯ͕ϬϮϭ͘ϰϱ

ϴϳϲ͕ϰϮϱ͘ϲϲ

ϳϮ͕ϯϭϬ͘ϭϯ

ϲ͕ϭϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϳϭ͕Ϭϲϵ͘ϯϵ

ϱ͕ϯϵϯ͕ϱϮϯ͘Ϯϱ

ϴ͕ϴϴϬ͕ϭϴϵ͘ϱϭ

Ϭ͘ϬϬ

ϳϳϱ͕ϯϮϵ͘ϰϭ

Ϯ͕Ϭϲϰ͕Ϯϳϴ͘ϱϲ

ϯ͕ϮϬϰ͕ϯϰϴ͘ϭϯ

Ϯ͕ϴϯϲ͕Ϯϯϯ͘ϰϭ

1,387,394.58

Ϭ͘ϬϬ












0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00




















0.00





ϴ͕ϴϴϬ͕ϭϴϵ͘ϱϭ

Ϭ͘ϬϬ

ϳϳϱ͕ϯϮϵ͘ϰϭ

Ϯ͕Ϭϲϰ͕Ϯϳϴ͘ϱϲ

ϯ͕ϮϬϰ͕ϯϰϴ͘ϭϯ

Ϯ͕ϴϯϲ͕Ϯϯϯ͘ϰϭ

1,387,394.58



0.00

Ϭ͘ϬϬ

0.00



0.00







Ϯϴ͘Ϯϱ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϵ͘ϳϮ

ϯϴ͘ϲϲ

ϰϭ͘Ϯϴ

Ϯϱ͘ϵϮ
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ϭϯϬ








ʽʿˌ˃ʰʫʶʽʻʽʺˁʶʰʰʶʽʺʫˀˉʰʵʤʸʻʰʿʽˁʸʽʦʰ

ϲϱ ϰϲϱϬϬϬʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϲϰ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϲϯ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϲϮ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϲϭ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϲϬ ϰϮϮϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϱϵ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϱϴ ϰϭϲϬϬϬʻ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̪̭̖̦̬̭̌̐̌̔̌̌̌̍̌̔̚

ϱϳ ϰϭϱϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚

ϱϲ ϰϭϰϬϬϬˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚

ϱϱ ϰϭϯϬϬϬʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌

ϱϰ ϰϭϮϬϬϬˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌

ϱϯ ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ



ʽ̶̡̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̹̯̖̦̥̭̥̖̬̠̣̦̪̭̣̌̏





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϬϵϬ

ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʤ˄ʿˀʤʦʤ











ϱϮ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚







ϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯ͕Ϭϰϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱ͕ϳϴϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϴ͕ϰϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

88,587,000.00

ϲ͕ϴϵϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϰ͕ϭϯϰ͕ϯϵϴ͘ϱϵ

Ϯ͕ϲϬϵ͕ϭϬϯ͘ϱϭ

ϴϵϱ͕Ϭϲϲ͘ϱϮ

ϲϳϵ͕ϴϰϰ͘ϬϬ

ϰ͕ϱϵϵ͕ϴϳϯ͘ϰϮ

ϳϭϮ͕Ϯϴϳ͘ϳϯ

ϴ͕ϯϳϱ͕ϰϮϴ͘Ϭϱ

ϰϰϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ

Ϯ͕ϮϳϬ͕ϱϲϵ͘ϰϮ

Ϯ͕ϲϮϭ͕ϭϱϵ͘ϵϲ

ϮϬϵ͕ϵϵϬ͘ϵϬ

ϴ͕ϭϰϰ͕ϲϬϱ͘ϲϴ

ϰϳ͕ϱϯϭ͕ϴϱϴ͘ϰϯ

41,451,133.48

ϯ͕ϭϰϲ͕ϰϬϯ͘ϲϬ







































































0.00

0.00



































41,451,133.48
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ϭϲϬ





ʶʤʻˉʫʸʤˀʰʵʤʯʤʺʸʤʪʫ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϯϬ











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϲϬ



ϳϴ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

ϳϳ ϰϳϮϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚

ϳϲ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϳϱ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϳϰ ϰϵϵϬϬϬˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚

ϳϯ ϰϵϵϬϬϬˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚







ϳϮ ϱϭϮϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϳϭ ϰϴϱϬϬϬʻ̡̨̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̦̦̖̯̱̭̯̬̦̌̌̔̌̌̏̔̌̔̌̚

ϳϬ ϰϴϰϬϬϬʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̌̌̔̌̌̏̔̌̌̔̚

ϲϵ ϰϴϯϬϬϬʻ̸̨̡̨̧̨̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̭̱̏̌̌̌̔̏̌̚

ϲϴ ϰϴϮϬϬϬʿ̨̨̡̡̛̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̪̖̦̣̍̌̏̌̌̌̚̚̚

ϲϳ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

ϲϲ ϰϳϮϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚







ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





ϮϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱϰ͕ϭϵϬ͘ϬϬ

ϵϴ͕ϵϯϬ͘ϬϬ

ϭϮϭ͕ϵϵϮ͘ϬϬ












ϵϵϲ͕ϭϮϬ͘ϬϬ

ϴϮ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

ϵϴϱ͕ϱϳϯ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϲ͕ϲϰϬ͕ϰϲϳ͘ϱϬ

ϵ͕ϭϬϲ͕ϱϳϱ͘Ϯϱ

ϲ͕ϯϬϬ͘ϬϬ







ϯ͕ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭ͕ϴϬϱ͕ϰϲϭ͘ϵϳ

ϭϬ͕ϯϱϯ͕ϱϮϳ͘ϰϴ

ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͘ϯϲ

ϴϲ͘ϲϳ

ϴϰ͘ϳϯ

ϵϴ͘ϵϯ

ϰϬ͘ϲϲ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ











































































101,045,548.96
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ϰϮϭ






ϯϲϬ






ϮϮϬ





˃ˀʤʻˁʤʶˉʰʵʫʦʫʯʤʻʫʯʤʵʤʦʻʰʪ˄ʧ





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϳϬ

ȳȺȼɇȺȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϮϮϬ



ˇʽʻʪʯʤˀʤʯʦʽʵʿʽʹʽʿˀʰʦˀʫʪʫ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϯϲϬ



ϴϳ ϰϱϭϬϬϬˁ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̪̬̖̱̖̥̬̍̏̌̏̌̔̓̌̐̚

ϴϲ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏







ϴϱ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϴϰ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏







ϴϯ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϴϮ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϴϭ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏







ϴϬ ϲϭϭϬϬϬʽ̶̨̡̨̛̛̛̛̯̪̣̯̣̦̖̥̥̬̖̯̬̥̌̌̐̌̏̔̌̓̔̌

ϳϵ ϰϰϭϬϬϬʽ̵̨̡̛̯̪̣̯̥̥̯̌̌̔̌̓̌̌̌



ϲ͕ϳϵϯ͕ϰϯϵ͘ϬϬ

ϵϲϮ͕ϵϭϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

















ϵϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ















ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϴ͕ϲϮϳ͕ϴϱϭ͘ϵϬ

ϴϯϳ͕ϵϵϬ͘ϴϰ









ϭϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



Ϯϳ͘ϭϳ

ϵϲ͘Ϯϵ

Ϭ͘ϯϮ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϱϰ

ϰϲ͘ϵϮ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϱϲ͘ϯϬ

ϰϲ͘ϴϲ

ϰϳ͘ϵϯ

ϯϴ͘Ϭϵ











































4,832.09

0.00

4,832.09

0.00

0.00

0.00

844,485.71
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ʪˀ˄ʺˁʶʰ˃ˀʤʻˁʿʽˀ˃Ͳʿ˄˃ʫʦʰ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϰϮϭ

˄ʿˀʤʦʹʤʼʫʽ˃ʿʤʪʽʺ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϰϱϭ



ϭϬϭ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌



ϵϵ ϱϭϮϬϬϬʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌







ϵϴͬϭ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϴ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϳ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϲ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϱ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϰ ϱϭϮϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϯ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϮ ϱϭϮϬϬϬʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌

ϵϭ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϵϬ ϰϴϰϬϬϬʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̌̌̔̌̌̏̔̌̌̔̚

ϴϵ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϴϴ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌





ϭϬϬ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏


ϱϭϬ






ϰϱϭ





































ϭϱϱ͕ϱϮϬ͘ϬϬ





ϭϵ͘Ϯϲ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϯϬ͘ϳϬ

ϵ͘ϯϴ

ϰ͘ϵϰ

ϰϰ͘ϲϮ

ϵϬ͘ϯϮ

ϯϭ͘ϴϰ

Ϯϵ͘Ϭϱ

Ϯϵ͘ϴϯ









0.00





























0.00







































7,756,349.00
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ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱ͕ϵϵϱ͕ϭϳϴ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
ϭϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



56,929,053.22

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϬ͕ϳϰϯ͕ϱϬϰ͘ϬϬ

ϰ͕ϲϵϬ͕ϭϰϯ͘ϬϬ

ϭ͕Ϯϵϵ͕ϵϭϲ͘ϴϬ

ϲ͕ϱϬϱ͕ϯϲϰ͘ϬϬ

ϰ͕ϱϭϲ͕ϭϭϳ͘ϮϬ



295,528,045.00



ϯϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϰ͕ϱϳϴ͕Ϭϰϱ͘ϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱ͕ϵϮϱ͕ϰϳϰ͘ϴϮ

Ϯϯ͕Ϯϰϴ͕ϱϯϯ͘ϰϬ

ϴϬ͕ϬϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϴ͕ϲϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



7,756,349.00



26,000,000.00
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ϲϮϬ








ϱϲϬ

ʵʿʯʫʸʫʻʰʸʽ



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϱϲϬ

ϭϭϰ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϭϯ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϭϮ ϱϰϭϬϬϬʯ̛̖̥̤̹̯̖

ϭϭϭ ϱϭϱϬϬϬʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌

ϭϭϬ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍





ʶĂ̛̪̯Ặ̶̛̦̖̭̱̖̦̠̖̠̍̏Ă̴̛̛̦̥̦̖̦̏Ă̡̛̛̦̭̠̭̥
ϭϬϵ ϰϱϭϮϬϬ
̛̪̬̖̱̖̥̔̓̌̚

ϭϬϴ ϰϱϭϬϬϬˁ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̪̬̖̱̖̥̬̍̏̌̏̌̔̓̌̐̚

ϭϬϳ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϱϱϬ





ϭϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲ͕ϱϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϮ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

50,000,000.00

Ϭ͘ϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

16,550,000.00



Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϮϱϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϴ͕ϭϮϭ͕ϳϰϬ͘ϳϴ

26,001,467.35

Ϭ͘ϬϬ

ϰ͕ϰϵϮ͕ϳϲϭ͘Ϯϱ

Ϯϭ͕ϱϬϴ͕ϳϬϲ͘ϭϬ

20,000.00



ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ



ϭ͕ϱϮϵ͕ϴϵϮ͘ϬϬ





















































0.00

0.00

 















ϭϴ͕ϭϮϭ͕ϳϰϬ͘ϳϴ

26,001,467.35







20,000.00
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ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϲ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚





ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



ϭϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϱ ϰϲϯϬϬϬ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌



ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



ϭϬϰ ϰϱϭϬϬϬˁ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̪̬̖̱̖̥̬̍̏̌̏̌̔̓̌̐̚

ˇʽʻʪʯʤʯʤˌ˃ʰ˃˄ʮʰʦʽ˃ʻʫˁˀʫʪʰʻʫ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϱϭϬ

ϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϯ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚





ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̪̬̖̱̖̥̍̏̌̏̌̔̓̌̚
̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚




ϱϱϬ



ϭϬϮ ϰϱϭϬϬϬ
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ϳϮϭ




































ϲϯϬ

















ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɡɚɨɛɚɜɟɡɧɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝ

ʯʪˀʤʦˁ˃ʦʽ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ



Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ʦʽʪʽˁʻʤʥʪʫʦʤʼʫ



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϲϮϬ



ϭϭϵ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏





ϭϭϴͬϭ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϭϴ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϭϳ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϭϲ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϭϱ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍










































Ϯϭϵ͕ϯϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϮ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ































ϰϳ͕ϵϭϮ͕ϬϬϲ͘ϯϯ





Ϯ͕ϰϵϲ͕ϴϮϴ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϯϭ͘ϴϰ









































Ϭ͘ϬϬ











































































ϰϳ͕ϵϭϮ͕ϬϬϲ͘ϯϯ
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˃ʫʶ˄˖ʫˁ˄ʥʦʫʻˉʰʵʫʺʫʪʰʵʰʺʤ



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϮϬ





















˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϲϬ



















ϭϮϴ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚



ϭϮϳ ϰϴϭϬϬϬʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚































ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʫʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʵʫʰ˄ʪˀ˄ʮʫʼʤ



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϯϬ



































ϭϮϲ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
























ϴϲϬ









˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϳϰϬ

ϭϮϱͬϮ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍


















ϴϯϬ








ϴϮϬ





ʻ̡̨̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̹̯̖̯̱̦̭̯̣̱̱̭̣̖̌̌̔̌̌̏̔̌̌̔̚
̵̨̨̛̖̣̖̥̖̦̯̬̦̦̖̪̌̐̔̌

ʵʤʦʻʫʯʪˀʤʦˁ˃ʦʫʻʫ˄ˁʸ˄ʧʫ

 ϰϴϮϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

 ϰϴϰϬϬϬ





























































































0.00









0.00
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ϳϰϬ
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ϵϱϬ















ˇʽʻʪʤˉʰʵʤʯʤʺʸʤʪʫ˃ʤʸʫʻ˃ʫ

˄̡̨̧̨̨̧̱̪̦̭̬̖̖̬̖̌̔̍̌̏̌̚̚





˃˄ˀʰˁ˃ʰˋʶʤʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʵʤ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϵϱϬ

ϭϯϲ ϰϳϮϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚







ϭϯϱ ϰϲϯϮϬϬʶĂ̛̪̯Ặ̛̦̯̬Ą̴̛̦̭̖̬̭̯̆Ą̛̛̛̣̥̦̥̆̏Ặ̏Ă̛̭̯

ˁˀʫʪʼʫʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ





˄̡̨̨̨̨̨̨̧̱̪̦̭̦̦̬̖̌̏̍̌̏̌̚̚

ϭϯϰ ϰϲϯϬϬϬ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌











ϵϮϬ











2,000,000.00



21,400,098.40







74,152,000.00







ϭϯϯ ϰϲϯϮϬϬʶĂ̛̪̯Ặ̛̦̯̬Ą̴̛̦̭̖̬̭̯̆Ą̛̛̛̣̥̦̥̆̏Ặ̏Ă̛̭̯







ϭϯϮ ϰϲϯϬϬϬ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌



268,500.00



12,156,889.78







36,942,932.64














ʽˁʻʽʦʻʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ









˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϵϭϭ



ϭϯϭͬϮ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍











ϵϭϮ












ϭϯϭ ϰϳϮϬϬϬʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚









ϭϯϬ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍



ϭϯϭͬϭ ϱϭϮϬϬϬʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌






ʽˁʻʽʦʻʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ




ϭϮϵ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍







ϵϭϭ











































0.00



0.00







0.00





























268,500.00











36,942,932.64
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Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɡɚɩɨɜɪɟɞɟɢɥɢɲɬɟɬɭɧɚɧɟɬɭɨɞɫɬɪɚɧ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɚɥɢɯɟɪɨɛɟɡɚɞɚɥʁɭɩɪɨɞɚʁɭ

ϭϰϳ ϰϴϮϬϬϬ

ϭϰϳ ϰϴϱϬϬϬ

ϭϰϴ ϱϭϭϬϬϬ

ϭϰϵ ϱϭϮϬϬϬ

ϭϱϬ ϱϮϯϬϬϬ














ϲϭϬ

ʤʧʫʻˉʰʵʤʯʤʰʺʽʦʰʻ˄



ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473






ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ϭϱϯ ϰϭϱϬϬϬ

ϭϱϰ ϰϮϭϬϬϬ

ϭϱϱ ϰϮϮϬϬϬ

ϭϱϲ ϰϮϯϬϬϬ

ϭϱϳ ϰϮϰϬϬϬ

ϭϱϴ ϰϮϱϬϬϬ
















ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ϭϱϮ ϰϭϮϬϬϬ



19,592,383.89



ϭϱϭ ϰϭϭϬϬϬ ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ













ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ









ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

ϭϰϲ ϰϲϱϬϬϬ







Ɉɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

ϭϰϱ ϰϮϲϬϬϬ







Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ϭϰϰ ϰϮϱϬϬϬ







Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ϭϰϯ ϰϮϯϬϬϬ

























5,136,622.84
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ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ϭϰϮ ϰϮϮϬϬϬ









Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ϭϰϭ ϰϮϭϬϬϬ ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ





ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨ^ɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ









ϭϯϵ ϰϭϰϬϬϬ ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚɧʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ϭϯϴ ϰϭϮϬϬϬ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ϭϰϬ ϰϭϱϬϬϬ



˃˄ˀʰʯʤʺ

ϭϯϳ ϰϭϭϬϬϬ ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ 











ϰϳϯ
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ϭϳϯ ϰϲϱϬϬϬʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϭϳϰ ϰϴϮϬϬϬʿ̨̨̡̡̛̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̪̖̦̣̍̌̏̌̌̌̚̚̚

ϭϳϱ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϳϲ ϱϭϮϬϬϬʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌













ϭϳϵ ϰϭϯϬϬϬʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌









ϭϳϴ ϰϭϮϬϬϬˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌

˄ˁʸ˄ʧʫˀʫʶˀʫʤˉʰʵʫʰˁʿʽˀ˃ʤ

ˁˀˉˌ˄ʺʤʪʰʵʤ

ϭϳϳ ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ












ϴϭϬ





ϭϳϮ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌





ϭϳϭ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌





ϭϳϬ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚







ϭϲϵ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϵϭϭ



ϭϲϴ ϰϮϮϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌







ϭϲϳ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏







ϭϲϲ ϰϭϲϬϬϬʻ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̪̭̖̦̬̭̌̐̌̔̌̌̌̍̌̔̚







ϭϲϱ ϰϭϱϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚

































ϭϲϰ ϰϭϰϬϬϬˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚











ϭϲϯ ϰϭϯϬϬϬʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌



















ϭϲϮ ϰϭϮϬϬϬˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌









ʿˀʫʪˌʶʽʸˁʶʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ












˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϲϭϬ





ϭϲϭ ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ







ϭϲϬ ϰϲϱϬϬϬ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

ϭϱϵ ϰϮϲϬϬϬ Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ




ϵϭϭ
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ϭϴϱ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏













ϭϵϳ ϰϭϲϬϬϬʻ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̪̭̖̦̬̭̌̐̌̔̌̌̌̍̌̔̚

ϭϵϴ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϭϵϵ ϰϮϮϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϮϬϬ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϮϬϭ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϮϬϮ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌





















ϭϵϲ ϰϭϱϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚










ϭϵϱ ϰϭϰϬϬϬˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚





















ϭϵϰ ϰϭϮϬϬϬ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌





˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ

ʻʤˀʽʪʻʰʺ˄ʯʫʵ



ϭϵϯ ϰϭϭϬϬϬʿ̶̵̨̡̨̛̛̛̣̯̖͕̦̦̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̌̔̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ














ϴϮϬ
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˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϭϬ

ϭϵϮ ϱϭϮϬϬϬʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌





ϭϵϭ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍





ϭϵϬ ϰϴϮϬϬϬʿ̨̨̡̡̛̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̪̖̦̣̍̌̏̌̌̌̚̚̚




ϭϴϵ ϰϲϱϬϬϬʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌






ϭϴϴ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌









ϭϴϳ ϰϮϱϬϬϬ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌





























ϭϴϰ ϰϮϮϬϬϬ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϭϴϲ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϭϴϯ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏





ϭϴϭ ϰϭϱϬϬϬʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚



ϭϴϮ ϰϭϲϬϬϬʻ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̪̭̖̦̬̭̌̐̌̔̌̌̌̍̌̔̚











ϭϴϬ ϰϭϰϬϬϬˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
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ϮϭϮ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

Ϯϭϯ ϰϮϰϬϬϬˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

Ϯϭϰ ϰϮϯϬϬϬ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

Ϯϭϱ ϱϭϭϬϬϬʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

Ϯϭϱͬϭ ϱϭϱϬϬϬʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌








































































ϴϮϬ















Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ 

˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ

ʥʰʥʸʰʽ˃ʫʶʤˁʦʫ˃ʰˁʤʦʤ



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϮϬ





Ϯϭϭ ϰϮϭϬϬϬˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏







ϮϭϬ ϰϭϲϬϬϬʻ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̪̭̖̦̬̭̌̐̌̔̌̌̌̍̌̔̚










ϮϬϵ ϱϮϯϬϬϬʯ̵̨̨̛̣̖̬̖̤̱̪̬̠̱̌̍̌̔̌̔̌̚







ϮϬϴ ϱϭϱϬϬϬʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌










ϮϬϳ ϱϭϮϬϬϬʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌









ϮϬϲ ϰϴϯϬϬϬʻ̸̨̡̨̧̨̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̭̱̏̌̌̌̔̏̌̚









ϮϬϱ ϰϴϮϬϬϬʿ̨̨̡̡̛̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̪̖̦̣̍̌̏̌̌̌̚̚̚





































































ϮϬϰ ϰϲϱϬϬϬʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌







ϮϬϯ ϰϮϲϬϬϬʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
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ɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɂɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ



ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ 

ɍɋɅɍȽȿɄɍɅɌɍɊȿ

ɋɆɈɌɊȺɆȿɊɆȿɊɂɁȼɍɐɂ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ



ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
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ɍɄɍɉɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ



Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɢɤɚɡɧɟ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɍɋɅɍȽȿɄɍɅɌɍɊȿ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɁɂȼ

ɈɌɉɅȺɌȺȾɈɆȺȶɂɏɄȺɆȺɌȺ



ɈɋɌȺɅɂɆ

ɇɂȼɈɂɆȺ

ȾɈɌȺɐɂȳȿ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
ɈȻȺȼȿɁɇɈȽɋɈɐɈɋɂȽɍɊȺȵȺ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ





ɌȿɄɍȶȿɉɈɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ



ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
ȼɅȺɋɌɂ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ





ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ



ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
ȳȺȼɇɂɆ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ





ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ



ɇȺȽɊȺȾȿ ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺɅɂ
ɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ





























































































ɂɁȼɊɒȿɇɈɂɁ
ɋɊȿȾȻɍȹȿɌȺ








































ɂɁȼɊɒȿɇɈɂɁ
ɈɋɌȺɅɂɏɂɁȼɈɊȺ








































ɂɁȼɊɒȿȵȿ
ɍ




Број 6 – Аранђеловац, 23. јул 2019.





ɇȺɄɇȺȾȺɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ





ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ













ɍɄɍɉɇɈɂɁȼɊɒȿɇɈ
ɂɁɋȼɂɏɂɁȼɈɊȺ

ɉɅȺɇɁȺ









ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ

ɉɅȺɌȿ
ȾɈȾȺɐɂ
ɂ
ɇȺɄɇȺȾȿ
ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ ȾɈɉɊɂɇɈɋɂ ɇȺ ɌȿɊȿɌ
ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ




ȿɄɈɇɈɆɋɄɈȳɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂɂɂɁȼɈɊɂɆȺɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ









ȿɄɈ
ɄɅȺɋ





ɍɄɍɉɇɈɉɅȺɇɂɊȺɇɂɂɂɁȼɊɒȿɇɂɊȺɋɏɈȾɂɂɂɁȾȺɐɂɁȺɉȿɊɂɈȾȳȺɇɍȺɊȳɍɇȽɈȾɂɇȿɉɊȿɆȺ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɁȿɊȼȿ

ɂɁȾȺɐɂɁȺɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɍɂɆɈȼɂɇɍ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɈɋɌȺɅȿɇȿɄɊȿɌɇɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

ɁȺɅɂɏȿɊɈȻȿɁȺȾȺȴɍɉɊɈȾȺȳɍ

ɁȿɆȴɂɒɌȿ























ȽɅȺȼɇɂɐȿ

ɍɄɍɉɇɈɊȺɋɏɈȾɂ

ɈɌɉɅȺɌȺ
ɄɊȿȾɂɌɈɊɂɆȺ

ȾɈɆȺȶɂɆ

ɂɁȾȺɐɂɁȺɈɌɉɅȺɌɍȽɅȺȼɇɂɐȿ

ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ ɂɆɈȼɂɇȺ ɄɈȳȺ ɋȿ
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺɂɁɋɊȿȾɋɌȺȼȺɇɂɉɚ

ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿ





ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿ

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɉȿɇȺɅɂɉɈɊȿɒȿȵɍ
ɋɍȾɈȼȺ

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɂɉȿɇȺɅɂ









































ȾɈɌȺɐɂȳȿ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ



ɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ





ɇȺɄɇȺȾȺ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɍ ɁȺɒɌɂɌɍ ɂɁ
ȻɍȹȿɌȺ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
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ɍɄɍɉɇɈ

ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ

ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ

ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɇȺɁɂȼ


ϭ͕ϲϵϮ͕ϲϰϲ͕ϭϱϮ͘ϴϳ

ϱϯ͕ϲϮϵ͕ϵϮϬ͘ϬϬ

ϮϳϬ͕ϬϭϮ͕ϴϵϭ͘Ϭϱ

ϭϱϳ͕ϭϬϱ͕ϯϮϭ͘ϬϬ

ϭϬϴ͕ϭϵϲ͕ϲϬϮ͘ϳϮ

ϭϬ͕ϳϵϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϬ͕Ϭϭϵ͕Ϭϳϰ͘Ϭϭ

Ϯϭ͕ϰϬϬ͕Ϭϵϴ͘ϰϬ

ϳϭ͕ϭϱϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϱ͕ϱϯϰ͕ϴϭϲ͘ϴϬ

Ϯϵϳ͕ϬϮϴ͕Ϭϰϱ͘ϬϬ

ϭϲ͕ϱϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϵ͕ϱϵϮ͕ϯϴϯ͘ϴϵ

ϭϰϴ͕ϬϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϳ͕ϱϴϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ɉɅȺɇ





ϲϴ͕Ϭϲϱ͕ϳϴϭ͘ϳϲ

ϰϭ͕ϴϯϬ͕ϳϬϱ͘ϲϭ

ϯ͕ϯϬϮ͕ϳϴϵ͘ϴϴ

ϱϬ͕ϯϯϭ͕ϯϮϮ͘ϵϵ

ϭϮ͕ϭϰϮ͕ϱϱϭ͘ϲϮ

ϯϲ͕ϵϰϮ͕ϵϯϮ͘ϲϰ

ϴϴ͕ϬϲϮ͕ϱϭϰ͘ϬϮ

ϱϲ͕ϵϯϯ͕ϴϴϱ͘ϯϭ

ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳ͕ϳϱϲ͕ϯϰϵ͘ϬϬ



Ϯϱ͕ϲϭϳ͕ϭϳϵ͘ϭϲ

 ϭϭϰ͕ϴϬϲ͕Ϭϱϯ͘ϰϰ

ϲ͕ϳϱϭ͕ϰϳϬ͘ϱϳ

ϱ͕ϱϱϱ͕ϴϵϰ͘ϵϴ









ϭ͕ϴϬϮ͕ϵϵϵ͘ϯϯ







ϱ͕ϯϰϬ͕ϰϰϲ͘Ϯϴ

ϳϱ͕ϳϰϲ͕ϬϮϵ͘ϴϵ

Ϯϳ͕ϱϴϴ͕ϭϰϵ͘ϱϱ

ɍɄɍɉɇɈ
ɈɋɌȼȺɊȿȵȿ


ϲϬϭ͕ϰϳϴ͕ϰϯϱ͘ϰϱ ϭϰ͕ϯϭϰ͕ϭϴϴ͘ϯϮ ϲϭϱ͕ϳϵϮ͕ϲϮϯ͘ϳϲ

Ϯϱ͕ϲϭϳ͕ϭϳϵ͘ϭϲ

ϭϭϲ͕ϭϭϭ͕ϵϴϲ͘Ϭϲ

ϲϭ͕ϯϭϰ͕ϯϭϭ͘ϭϵ

ϯϲ͕Ϯϳϰ͕ϴϭϬ͘ϲϯ

ϯ͕ϯϬϮ͕ϳϴϵ͘ϴϴ

ϱϬ͕ϯϯϭ͕ϯϮϮ͘ϵϵ

ϭϮ͕ϭϰϮ͕ϱϱϭ͘ϲϮ

ϯϲ͕ϵϰϮ͕ϵϯϮ͘ϲϰ

ϴϲ͕Ϯϱϵ͕ϱϭϰ͘ϲϵ

ϱϲ͕ϵϯϯ͕ϴϴϱ͘ϯϭ

ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳ͕ϳϱϲ͕ϯϰϵ͘ϬϬ

ϱ͕ϭϯϲ͕ϲϮϮ͘ϴϰ ϮϬϯ͕ϴϮϯ͘ϰϰ

ϳϱ͕ϳϰϲ͕ϬϮϵ͘ϴϵ

Ϯϳ͕ϱϴϴ͕ϭϰϵ͘ϱϱ

ɈɋɌȺɅɂ
ɈɋɌȼȺɊȿȵȿ
ɂɁȼɈɊɂ
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Ɋɟɞɛɪ



ʿʸʤʻʰʰʯʦˀˌʫʼʫʿʽʿˀʽʧˀʤʺʰʺʤ
ʯ̨̛̪̖̬̌̔͗Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͘ͲϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵ͘
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Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ






















ɇɚɡɢɜ



ɟɤ
ɤɥɚɫ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ







Ɉɩɢɫ
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ɂɡɧɨɫɭɞɢɧɚɪɢɦɚ
ɂɡɜɪɲɟʃɟ





 




 



ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭȾɚɪɨɫɚɜɢ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɂɡɛɭʇɟɬɚ  
ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɡɚɞɟɰɭɨɦɟɬɟɧɭɭɪɚɡɜɨʁɭ


Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟ


ɉɪɨʁɟɤɚɬɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɄɚɱɟɪ


Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ


Ɍɟɪɟɧɢɢɞɟɱʁɚɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
 

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ȺɄȺɉɂɌȺɅɇɂɉɊɈȳȿɄɌɂ



ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɢɢɡɜɪɲɟɧɢɤɚɩɢɬɚɥɧɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɡɚɢɝɨɞɢɧɭɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɫɤɚɡɭʁɭɫɟɭ
ɫɥɟɞɟʄɟɦɩɪɟɝɥɟɞɭ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
 
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚɢɆɁ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ
 

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
 
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɫɤɚɫɚɥɚ
ɌɟɯɧɢɱɤɟɲɤɨɥɟɆɢɥɟɬɚɇɢɤɨɥɢʄ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟɉɍȾɭɝɚ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɞɨɝɪɚɞʃɚ
ɜɪɬɢʄɚȾɭɝɚ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
 
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɢ
ɫɚɧɚɰɢʁɚɞɟɱɢʁɟɝɜɪɬɢʄɚɋɭɧɰɟ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɢɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚɫɚ

ɪɚɫɜɟɬɨɦ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɉɨɩɪɚɜɤɚɚɫɮɚɥɬɧɢɯɩɭɬɟɜɚɨɲɬɟʄɟɧɢɯɭɫɥɟɞ


ɩɨɩɥɚɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɧɨɜɢɯɢɩɨɩɪɚɜɤɚɦɨɫɬɨɜɚ
 ɨɲɬɟʄɟɧɢɯɭɫɥɟɞɩɨɩɥɚɜɚ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɬɟɪɟɧɚɭɄɨɩʂɚɪɢɦɚ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭɝɪɚɞɭ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɩɭɬɟɜɚ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɝɪɚʁɚʃɚɭɛɨɥɧɢɰɢ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
ɈɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟɄʃɚɡɚɆɢɥɨɲɚ  
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
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 ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢɤɢɲɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɑɟɝɚɪɫɤɨʁɢȻɪɟɝɚɥɧɢɱɤɨʁɭɥɢɰɢ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
 Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
 ɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
 Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭȭɭɪɻɟɜɞɚɧɫɤɨʁ


Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɤɪɨɜɚɢɭɪɟɻɟʃɟɯɨɥɚ
 Ⱦɜɨɪɚɧɟɉɚɪɤ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
 

 ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɈɪɚɲɚɱɤɢɩɭɬ


Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
 Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
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ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ







ɉɍȾɍȽȺ






ɋɊɐɒɍɆȺȾɂȳȺ








ɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍ











 


 








ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚ
Ȼɢɨɫɤɨɩ









ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɍɝɪɚɞʃɚɩɚɪɤɟɬɚɭɫɩɨɪɬɫɤɨʁɯɚɥɢ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɂɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
 







ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ





 
 























ɉɪɨʁɟɤɚɬɍɪɟɻɟʃɟɢɧɮɨɰɟɧɬɪɚɌɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɀɭʄɢɧɨɝɩɚɪɤɢʄɚ
ɉɪɨʁɟɤɬɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ



 


































Број 6 – Аранђеловац, 23. јул 2019.

















Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɪɚɞɨɜɢɡɚɦɟɧɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟɢ
 ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɨɤɪɢɯɱɜɨɪɨɜɚ
 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
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ɇɚɪɨɞɧɢɦɭɡɟʁ

















ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
 

 
ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɪɚɞɚȻɢɫɬɟɀɢɜɚɧɚɋɚɪɚɦɚɧɞɢʄɚ  
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 


ȻɈɋɌȺɅɂɄȺɉɂɌȺɅɇɂɂɁȾȺɐɂ
Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ
 
Ɉɩɪɟɦɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɨɩɪɟɦɚ
 
Ɉɫɬɚɥɚɨɩɪɟɦɚ
 
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ





ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢɫɨɮɬɜɟɪɨɫɬɚɥɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ
ɢɦɨɜɢɧɚɩɥɚɧɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɬɟɯɧɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚ
ɪɚɡɪɚɞɭɩɥɚɧɨɜɚ
 



Ɂɚɥɢɯɟɪɨɛɟ
 



Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
 





ȼɄȺɉɂɌȺɅɇȿɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɢ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ


ȽɄȺɉɂɌȺɅɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆ
ɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ





Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɞɪɭɝɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ 

ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɧɨɜɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ 



Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɫɪɟɞʃɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ  



ɍɄɍɉɇɈ
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ɍɤɭɩɧɨɢɡɜɪɲɟɧɟɨɬɩɥɚɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɤɪɟɞɢɬɚɞɨɝɨɞɢɧɟɢɡɧɨɫɟɞɢɧɚɪɚɢɬɨ










Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɢɧɚɪɚ









Ɉɬɩɥɚɬɚɤɚɦɚɬɟɞɢɧɚɪɚ



ɋɬɚʃɟɤɪɟɞɢɬɚɧɚɞɚɧɝɨɞɢɧɟ


Ʉɪɟɞɢɬɨɪ
ȼɚɥɭɬɚ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

Ɉɬɩɥɚʄɟɧɢɡɧɨɫ Ɉɬɩɥɚʄɟɧɢɡɧɨɫ
ɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨ
ɤɚɦɚɬɟɞɨ
ɤɪɚʁɚ
ɝɨɞɢɧɟ
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɤɭɩɧɨ
ɩɨɜɭɱɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(85

ɋɬɚʃɟɞɭɝɚ

ɝɨɞɢɧɟ

 ϰϲϬ͕Ϭϲϵ͘ϯϮ

ϭϲϰ͕ϳϱϴ͘ϯϴ

ϭϲϰ͕ϵϯϬ͘ϲϴ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

 ϭϰϳ͕ϮϮϭ͘ϵϴ

ϱϮ͕ϳϮϯ͘ϬϬ

ϱϮ͕ϳϳϴ͘ϬϮ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

 Ϯϭϲ͕Ϯϱϴ͘ϰϳ

ϳϳ͕ϰϰϰ͘ϳϴ

ϳϳ͕ϱϮϲ͘ϱϯ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

 ϭϯϵ͕ϴϲϭ͘Ϯϰ

ϱϬ͕Ϭϴϲ͘ϳϱ

ϱϬ͕ϭϯϴ͘ϳϲ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

 ϵϬ͕Ϯϳϳ͘ϴϯ ϯϯ͕ϰϱϲ͘Ϯϱ

ϯϰ͕ϳϮϮ͘ϭϳ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

 ϵϮ͕Ϭϭϯ͘ϵϮ ϯϮ͕ϲϳϲ͘ϵϬ

ϯϮ͕ϵϴϲ͘Ϭϴ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

 ϭϰϬ͕ϴϯϯ͘ϯϰ

ϱϰ͕ϭϲϲ͘ϲϲ

ϱϮ͕ϭϳϰ͘ϵϭ




ɂɁȼȿɒɌȺȳɈɄɈɊɂɒȶȿȵɍɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁɌȿɄɍȶȿɂɋɌȺɅɇȿ
ȻɍȹȿɌɋɄȿɊȿɁȿɊȼȿ















Ɉɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟɡɚɝɨɞɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɬɟɤɭʄɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞ
ɞɢɧɚɪɚɧɚɩɨɡɢɰɢʁɢ








ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɫɚɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪ
ɬɟɤɭʄɚ
ɮɢɧ
ɪɟɡɟɪɜɚ

ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɧɚɩɨɡɢɰɢʁɭ

ɂɡɧɨɫ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ɋɜɪɯɚ

67

ʿ̨̡̬̠̖̯̌ͣ˄̸̶̧̨̨̛̛̦̪̬̖̖̖̱̭̣̱̖̣̦̪̬̯̌͂̐̐̌̌͞

73

01

1.010.000,00

73

01

ϰϴϱ͘Ϭϵϴ͕ϰϬ

ϭϯϰ

˃̵̸̡̡̨̛̖̦̹̣̌̌ͣʺ̛̣̖̯̌ʻ̡̨̛̛̣̓͞Ͳˀ̶̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱̠̭̣̖̌̌

73

01

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʵ̖̣̖̦̌˖̨̛̭̓

73

01

ϳ͘ϬϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϴ

ʯ̡̛̥̭̭̣̱̙̌̍̌ʹ ˀ̵̶̛̛̥̖̦̠̖̌̔̌̌̚
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73

01

ϲϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϵ

ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌ʹ ̨̡̛̬̦̥̭̱̭̣̱̙̱̌̍̚̚̚

73

01

ϯϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϵ

ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌ʹ ̨̡̛̭̥̭̱̭̣̱̙̱̌̍̚̚

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̨̛̣̭̌̏ʥ̨̛̱̣̯̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʿ̬̖̬̔̌̐ʺ̛̛̬̖̌̓̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʪ̬̦̌̐̌ˌ̛̱̦̔̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˀ̱̙̌ʥ̨̛̱̣̯̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̨̨̥ʥ̸̨̛̣̦̦̌̐̏̌

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˋ̨̛̖̥̬̔ʰ̨̛̦̏̌̏̓

73

01

ϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮ

ʻ̨̛̬̦̌̔ʺ̱̖̠̚Ͳ ʿ̨̬̭̣̌̏̌ʪ̦̌̌ʪ̨̛̬̙̦̭̯̌̏

73

01

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϭϮ

ʻ̨̛̬̦̌̔ʺ̱̖̠̚Ͳ ʿ̨̬̭̣̌̏̌ʪ̦̌̌ʪ̨̛̬̙̦̭̯̌̏

73

01

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϭϯ

ʻ̨̛̬̦̌̔ʺ̱̖̠̚Ͳ ʿ̨̬̭̣̌̏̌ʪ̦̌̌ʪ̨̛̬̙̦̭̯̌̏

73

01

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϮ

ʻ̥̖̹̯̠̌̌ʹ ʶ̸̵̨̨̧̡̧̛̛̛̭̖̖̪̦̖̥̯̦̌̌̔̏̌̌̐̌̚

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʦ̨̖̬̤̱̍ʸ̨̛̥̓

73

01

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʧ̨̡̬̦̔̌̌ʤ̨̛̛̦̯̦̠̖̏̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʪ̬̦̌̐̌̌˃̛̯̌̓

73

01

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʻ̖̦̌̔ʿ̨̛̣̌̏̏̓

73

01

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̛̣̖̦̌ʽ̨̛̬̍̌̔̏̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʪ̖̠̦̌ˁ̛̌̏̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʵ̨̦̏̌̌ˁ̡̨̛̣̌̏̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˁ̣̌̏̌ˁ̛̯̦̌̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˁ̨̨̣̦̍̔̌ʯ̡̨̛̣̯̌̏̓

73

01

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʵ̖̣̖̦̌˖̨̛̭̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʻ̡̨̛̣̌ʵ̨̨̛̦̏̌̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̛̣̦̌ˀ̨̛̠̖̌̔̏̓

73

01

Ϯ͘Ϯϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϳ

ʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

73

01

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϰͬϭ

73

01

ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϭ

ˌ̶̛̛̯̦̬̖̦̖̭̯̱̠̖̌̍̌̏̌̔̌̚ʹ ʿ̨̛̛̬̯̬̦̹̯̯̏̐̌̔̌̌̌̚

73

01

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱϴ

˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̬̓̌̏̔̌̏̌̐̌̔̌̚ʹʺʯˁ̨̡̛̯̠̦

ʯ̨̨̨̛̬̭̯̖̦̹̯̯̪̱̬̱̔̏̏̌̌̌̐̏̚ʹ ʤ̧̛̦̣̭̯̮̬̤̦̌̌̌̌̔̌̏̌̌̚
̨̨̛̛̛̛̯̖̬̯̬̠̪̹̯̦̖ʤ̶̨̬̦̖̣̌͂̏̌

99

100
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73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʽ̣̐̌ʺ̨̛̛̣̦̌̏̓

73

01

ϭϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϮ

ˉ̛̬̖̦̏ʶ̬̭̯ʤ̶̨̬̦̖̌͂̏̌ʹ ʿ̨̡̬̠̖̯̌ʻ̵̨̡̧̛̬̦̱̌̔̌̌ʹ ̡̦̌̍̌̏̌
̨̡̨̭̦̯̣̐̌̐̌

73

01

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϵ

ʽ̸̭̯̣̖̭̯̬̱̦̖̱̭̣̱̖̌̐

73

01

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϱͬϭ

ʯ̵̨̨̛̛̠̖̦̐̌ʹ ʥ̶̛̛̛̖̭̪̣̯̦̭̯̖̬̣̠̪̭̌̌̌̌̌̌̚

73

01

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϯͬϭ

ʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

73

01

15.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˁ̨̨̣̦̍̔̌ʿ̨̛̖̯̬̏̓

73

01

70.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˁ̨̨̣̦̍̔̌ʺ̡̨̛̬̌̏̓

73

01

20.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʪ̶̨̛̬̍̌ˁ̛̯̦̌̓

73

01

20.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʦ̖̬̌ʰ̨̛̏̏̓

73

01

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϯͬϭ

73

01

ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϮ

ˉ̛̬̖̦̏ʶ̬̭̯ʤ̶̨̬̦̖̣̌͂̏̌ʹ ʿ̨̡̬̠̖̯̌ʻ̵̨̡̧̛̬̦̱̌̔̌̌

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̨̛̣̦̏̌ʸ̡̨̛̱̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˀ̨̦̌̔̏̌ʺ̡̨̛̬̌̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̨̨̥̓ ̸̧̣̖̖̖̌̚ʹ ʺ̨̛̣̹˕̛̱̬̖͂̏̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̨̛̣̹ʺ̨̨̛̛̣̦̏̌̏̓

73

01

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʵ̡̛̖̣̭̌̏̌ˁ̨̨̛̯̠̦̌̏̓

73

01

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̛̣̦̌ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʰ̦̏̌ˁ̨̛̯̦̠̖̌̏̓

73

01

ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϮ

ʽʺˌͣʿ̖̯̬̌ʰ̛̣̓ʹ ̡̨̡̨̧̛̯̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̬̖̓̌̏̔̌̏̌̐̌̔̚

73

01

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ʰ̨̛̦̏̌̏̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˈ̛̛̬̭̯̦̌ˀ̨̨̛̦̌̔̏̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʿ̖̯̬̌ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓

73

01

ϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʵ̛̭̥̦̌̌ʸ̡̛̱̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʿ̖̯̬̌ʮ̡̨̛̛̏̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʺ̛̬̠̦̌̌ʥ̶̛̖̬̭̌̏̌

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʤ̦̌ˀ̨̨̛̦̌̔̏̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˁ̣̦̌͂̌̌ˀ̖̥̦̌̚

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʤ̛̦̬̠̦̔̌̌ʺ̡̨̛̬̌̏̓

ʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚
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73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʥ̨̛̬̭ˁ̛̛̥̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʰ̦̏̌ˁ̨̨̛̯̠̦̌̏̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʹ̛̤̦̌̌ˁ̨̨̛̛̪̬̦̔̏

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ʵ̖̣̖̦̌ʿ̛̖̹̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹ ˁ̖̯̣̦̏̌̌ʺ̛̯̖̠̌̓
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Ɉɫɬɚɥɨɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɞɢɧɚɪɚ



















Ɉɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟɡɚɝɨɞɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɫɬɚɥɧɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚɭɢɡɧɨɫɭ

ɨɞɞɢɧɚɪɚɧɚɩɨɡɢɰɢʁɢ








ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɫɚɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɉɨɡɢɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪ
ɂɡɧɨɫ
ɫɬɚɥɧɚ
ɮɢɧ
ɪɟɡɟɪɜɚ
7ϰ

01

ɍɤɭɩɧɨ



ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɧɚɩɨɡɢɰɢʁɭ
ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

.





ɋɜɪɯɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ









Ɉɫɬɚɥɨɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɞɢɧɚɪɚ










ɍȺɪɚɧɻɟɥɨɜɰɭɝɨɞɢɧɟ

ɂɁȼȿɒɌȺȳɋȺɋɌȺȼɂɈ
ɌɟɨɮɚɧɨɜɢʄɆɚɪɤɨɫɪ






ɇȺɑȿɅɇɂɄ 
ɂɜɚɧɨɜɢʄɆɚɪɢɧɚɫɪ
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На основу члана 46. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ број
88/2010, 99/2011 и 44/2018-др.закон), члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', бр.
51/2009, 99/2011-др.закон, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон) и члана 10. Правилника о начину
и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме
и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.83/16),
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући предлог Комисије за процену и избор
удружења грађана којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финансирање
програма односно пројеката, број: 06-610-2/19-01-1 од 16.07.2019. године, на седници одржаној
дана 23.07.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ
ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈЕ ОСТВАРУЈУ ЗАДУЖБИНЕ
И ФОНДАЦИЈЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
Расподељују се средства за потстицање програма које остварују задужбине и фондације које
се финасирају из буџета општине Аранђеловац у 2019. години, Средства за програме по овом конкурсу у износу од 2.000.000,00 динара, су опредељена на Програм 1801 Здравствена заштита, Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функција 721, Позиција
123/1, Раздео 5.
Редни
број

1.

Назив подносиоца
програма

Фондација
„Бекамент“

Назив програма
Доградња амбулантног дела
и реконструкција дела приземља
и израду пројекта реконструкције
и надградње Опште болнице
ЗЦ у Аранђеловцу

Износ предложених
средстава
за финансирање

2.000.000,00 динара

Члан 2.
Задужбине и фондације која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских средстава за 2018. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава за 2019. годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се
може утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2018. години.
Члан 3.
Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2018. годину, дужни су да неутрошена
средства врате у буџет општине Аранђеловац.
Члан 4.
Пренос средстава корисницима за одобрене програме које остварују задужбине и фондације ће
се вршити према динамици испостављене документације за наплату.
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Члан 5.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац са корисницима одобрених буџетских средстава програма потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава, за реализацију предвиђених програма у 2019. години.
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 Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац.
Члан 7.
Задужује се Одељење за финансије и рачуноводство општине Аранђеловац, да реализује ову
одлуку у складу са Правилником о финансирању (суфинансирању) одобрених пројеката у области
културе, динамиком испостављене документације за наплату.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у
„Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-625/19-01-3 од 23.07.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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