Aran|elovac, 26.septembar Godina I - broj 3
На основу члана 81. став 1. Статута општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 10/02),
подносим

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.

ПРЕДЛОГ
ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Подносим Предлог за промену Статута општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 10/02).
2. Текст Одлуке о изменама и допунама Статута
општине Аранђеловац са образложењем и графичким
прилозима, саставни је део овог Предлога.
3. О Одлуци из тачке 2. овог Предлога организоваће се
јавна расправа у трајању од 30 дана од дана усвајања овог
Предлога.
Јавна расправа организоваће се презентацијом Одлуке
(са образложењем и графичким прилозима) у
просторијама општине Аранђеловац и просторијама свих
месних заједница на територији општине Аранђеловац.
Јавну расправу организују начелник Општинске управе
и савети месних заједница.
4. Примедбе и предлози на Одлуку подносе се у
писаном облику са образложењем секретару Скупштине
општине Аранђеловац, најкасније наредног дана по истеку
рока за јавну расправу.
У Аранђеловцу
30. 08. 2007. године
ПРЕДЛАГАЧ:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Др Радосав Швабић

На основу члана 23. став 1. тачка 1. Статута општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 10/02) ,
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној _____ 2007. године, донела је

У Статуту општине Аранђеловац (''Општински
службени гласник'', бр. 10/02), члан 5. мења се и гласи :
''Општина и насељено место Аранђеловац има грб.
Грб општине Аранђеловац користи се у три нивоа, као
Основни, Средњи и Велики грб.
Блазон Основног грба гласи: Штит расцепљен, десно на
црвеном пољу златан крст с краја на крај између четири
сребрна оцила бридовима окренута према стаблу крста, а
лево на плавом пољу потпуна стојећа фигура Светог
Арханђела Гаврила, природног инкарната, златног ореола,
одевеног у зелену хаљину и огрнутог црвеним огртачем,
све богато извезено златом, који у десној руци држи
дугачку процветалу палицу, а у левој небески орб исписан
Христовим монограмом.
Блазон Средњег грба гласи: Основни грб крунисан
златном бедемском круном са три видљива мерлона
постављен је преко мотива орденског знака Карађорђеве
звезде у одговарајућим металима и тинктурама, тако да у
потпуности заклања централни медаљон са прстеном и
надвишење орденског знака.
Блазон Великог грба гласи: Основни грб крунисан
златном бедемском круном са три видљива мерлона.
Чувари грба су: десно, стојећа природна фигура Вожда
Карађорђа у плавој и црвеној војводској одећи, десне руке
ослоњене о силав, а леве на балчаку сабље о појасу, и лево
стојећа природна фигура Књаза Милоша Обреновића у
парадном црвеном кафтану и црним панталонама, који
десном руком држи копље заставе, а левом руком
придржава крзнени калпак са белом перјаницом. Између
чувара и штита усправно су пободена дрвена златом
окована копља са којим се у поље вију развијени и златним
ресама оперважени стегови, десно народна застава Србије,
а лево застава Аранђеловца. Постамент је природна
представа брежуљкастог шумадијског пејзажа, са нижим
масивом Букуље у првом, односно вишим масивом
Венчаца у другом плану; испод самог подножја штита виде
се бели необрађени блокови венчачаког мрамора, а у дну
постамента наизменично плави и сребрни таласи. Са доње
стране постамента развијена је светло плава трака преко
чијег је центра сребрни штит у коме је златно лице риса''.
Члан 2.
После члана 5. Статута, додају се чланови 5а, 5б, и 5в.
који гласе:
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Члан 5а.
''Општина и насељено место Аранђеловац има заставу,
која се дефинише блазоном грба из члана 1. ове Одлуке, и
то на нивоу Великог грба.
Општина Аранђеловац има квадратну заставу са
идентичним мотивом као на штиту грба, с тим што је поље
са крстом и оцилима на јарболном, а Светог Архангела
Гаврила на слободном делу заставе.
Члан 5б.
Изглед грба у сва три нивоа за службену употребу
дефинисаће се еталоном (изворником) израђеним на
основу блазона из члана 1. ове Одлуке.
Изглед заставе се дефинише еталоном из става 1. овог
члана.
Еталон утврђује и прописује председник општине
Аранђеловац.
Члан 5в.
Употреба грба и заставе општине Аранђеловац уређује
се посебном Одлуком Скупштине општине Аранђеловац.''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а објавиће се по добијању сагласности од
Министарства за државну управу и локалну самоуправу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : ___________ од ___________ 2007. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић

Образложење
Уводна напомена:
Ово Образложење је незнатно измењено Образложење
Српског хералдичког друштва ''Бели орао'' Београд, које је
аутор предлога грба и заставе општине Аранђеловац.
Правни основ
Правни основ за доношење Одлуке је садржан у члану
117. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 9/02, 3/04, 135/04 и 62/06-др. Закон) којим је
прописано да јединице локалне самоуправе могу имати
своје симболе (грб и заставу) и члан 23. став 1. тачка 1.
Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02) којим је прописано да Скупштина
општине Аранђеловац доноси Статут општине (постојећи
грб Општине дефинисан је у члану 5. Статута, па је
неопходна његова измена).

Циљ
Циљ доношења Одлуке су измене и допуне Статута
општине, ради дефинисања новог грба и заставе Општине.
Аранђеловац, слично многим другим општинама у
Србији треба да усвоји и баштини сопствена
територијална и хералдичка знамења, ослоњена на добру
праксу европске градске хералдике по којој се симбол
одређене индивидуалности визуелно експлицира као
трансвременско и надиделошко знамење или грб. У том
смислу, предложено је да се постојеће графичко решење
замени потпуним грбом заснованим на традиционалним
хералдичким принципима и на квалитетном и трајном
европском наслеђу у погледу садржаја , композиције и
презентације, онако како је ту учињено и код читавог низа
градова и општина у Србији после 1993. године (Београд,
Ниш, Крагујевац, Топола, Смедеревска Паланка, Велика
Плана, Деспотовац, Пожаревац, Шабац, Ужице, Бор,
Лесковац, Свилајнац, Горњи Милановац, Јагодина и многе
друге општине).
Аранђеловац не поседује историјски грб, али поседује
грб скорије провенијенције који је оцењен као хералдички
недостатан, иако ликовно допадљив. На позив Скупштине
општине Српско хералдичко друштво је израдило низ
предлога, од којих је 6 доставило Стручној комисији коју је
образовао председник Општине, на разматрање и анализу.
Комисија је предлог који је оценила најбољим проследила
у даљу процедуру.

Садржај
У члану 1. Одлуке дефинише се нови грб општине и
насељеног места Аранђеловац.
Опредељење је да се општински грб користи у три
различита нивоа, у зависности од потребе и степена
службености. Постојање вишестепеног грба је често у
градској хералдици која се ослања на европску традицију.
Постојање вишестепеног грба не значи да су у питању
различити грбови за различите потребе и кориснике, већ да
је у питању један исти грб, који у зависности од потребе
има додатне спољне елементе, такозване параферналије.
Технички гледано, Основни грб под чим се подразумева
хералидичка слика на штиту сам по себи је комплетан грб.
Међутим, када општина има богато историјско, културно и
привредно наслеђе и када постоји објективна тешкоћа да се
од такве баштине направи ексклузивна селекција која ће
бити и симболички лапидарна и довољно асоцијативна за
све оне који нису житељи те територије, а уз то се жели
постићи висок ниво универзалности и задовољавајући
естетски ефекат, настаје проблем који се обично изражава
бирањем једног од два могућа, а подједнако лоша пута :
или се грб претрпава свим оним зашта се верује да би у
случају изостављања битно осиромашило хералдичку и
симболичку поруку Титулара, или се бира мотив који је
потпуно неутралан и ничим се не везује за поимање
конкретне територије, како међу самим мештанима, тако и
међу најширим саставом оних којима је хералдичка порука
првенствено намењена. Организацијом у два или у три
нивоа овај се проблем разрешава тако што дескриптивност
и садржина параферналија расту са специфичношћу
намене и ексклузивношћу права на употребу. Тако се на
нивоу Основног грба, који је најчешће у оптицају у самом
граду, садржај композиције своди на есенцијално. На
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нивоу Средњег грба, који службено користи орган управе,
Основни грб бива допуњен додатним ознакама, пре свега
бедемском круном,
која својим металом и бројем
видљивих мерлона означава природу и статус насеља. На
нивоу Великог грба који је свечан и церемонијалан,
општина се репрезентује у свом интегруму. С тога се тај
ниво користи за формалну коресподенцију функционера
општине, на повељама и признањима, излаже се у сали за
седнице Скупштине општине, кабинетима и сл.
Одлука дефинише грб блазоном. Тај стручни термин
значи прецизан вербални опис хералдичког садржаја,
примењених боја (тинктура и метала), као и положаја и
узајамног односа хералдичких слика и фигура у грбу.
Хералдичко је правило да је блазон увек старији од
илустрације, што значи да је цртеж грба у начелу исправан
све док је блазон дословце поштован; све изван тога спада
у домен естетике, вештине уметника, материјала у коме се
грб приказује, места примене и начина употребе и духа
времена. У том циљу, блазон се саставља применом
стручних стандарда и термина, од којих је један да се у
хералдици стране дефинишу обрнуто од оног како
посматрач види (оно што је посматрачу лево, у хералдици
је десно, и обрнуто, јер хералидика подразумева да је
меродавно гледање онога који штит држи испред себе, а не
оног а који је са њим суочен). Такође, хералдика барата
привилегованим избором боја (плава, црвена, црна, зелена
и пурпурна), које се називају и емајлима или тинктурама, и
метала (злато и сребро, што се стандардно интерпретира
жутом и белом бојом). Уз то, хералдика дозвољава да се
изузетно фигура дефинише као природна, што значи да је
приказана бојом приближно адекватној оној у којој се
стварни модел хералдичке фигуре среће у природи.
Основни грб, или само Грб, најужи је могући појам
комплетне хералдичке композиције. Он се састоји само од
штита на коме је хералидичка слика или фигура. Облик
штита се по правилу не описује (не блазонира се) јер је
свака историјска форма штита у начелу прихватљива
уколико дозвољава композицији да се угодно смести на
њему. Ипак, постоје одређене форме и пропорције које се
сматрају препоручљивим и за које се зна да дају добар
визуални ефекат, као што постоје и форме којима је
традиционално приписивана посебна функција (ромб,
ромбоид или лозанж, круг или овал, и сл.). Промена форме
штита не сматра се променом грба.
Мотивски репертоар предложеног грба је следећи :
На штиту су апострофирани :
а) крст са оцилима, који је парафраза грба Србије, с
измењеним металом крста (злато уместо сребра), чиме се
евоцира улога буковичког проте Атанасија, несуђеног вође
Првог спрског устанка, на чијем су се крсту устаници
заклели ; ово је први грб устаничке Србије и биће
јединствени народни и државни грб од подизања устанка у
Орашцу, све до обнове Краљевине 1882. године б) лик
Светог Арханђела Гаврила, по коме је Аранђеловац добио
име, приказан је у оба његова основна својства, као
манифестација силе божије, и као Благовесник.
Златна бедемска круна са три видљива мерлона
одговара територијама са око 50 хиљада житеља.
Знак Карађорђеве звезде, оноване на стогодишњицу
скупа у Орашцу, комеморише подизање Првог српског
устанка и јунаштво у борбама за ослобођење и
васпостављање српске државности.
Личности чувара грба, Карађорђа и Милоша
представљају симболично помирење две историјске
линије и традиције, од којих су обе у Аранђеловцу
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оставиле трајан траг.
Постамент евоцира природне морфолошке доминанте
(Букуљу и Венчац), богатство водама природно богатство
украсним каменом, дуго ослонцем привредног развоја
овог места, и топонимом Рисоваче, као драгоценим
археолошким локалитетом, који је овде представљен
алузивним лицем риса.
У члану 2. Одлуке предлаже се додавање три нова члана
у Статуту општине, којима се уређује :
- да Општина и насељено место Аранђеловац има
заставу која се дефинише блазоном грба и то на нивоу
Великог грба, на квадратној застави са идентичним
мотивом као на штиту грба, с тим што је поље са крстом и
оцилима на јарболном, а Светог Архангела Гаврила на
слободном делу заставе ;
- да се изглед грба за службену употребу у сва три нивоа
дефинише са еталоном (изворником), израђеним на основу
блазона грба, што се односи и на заставу, као и да еталон
утврђује и прописује председник Општине ; еталон се
израђује на основу ове Одлуке, али се прописује извршним
актом нижег реда ; на тај начин је могуће извршити замену
еталона без доношења посебне одлуке о грбу увек када се
за то укаже потреба или кад се дође хералдички исправне, а
у естетском или уметничком смислу боље стилизације или
ликовне инерпретације
- да се употреба грба и заставе општине Аранђеловац
уређује посебном Одлуком Скупштине општине
Аранђеловац.
У члану 3. Одлуке прописано је да ће се Одлука
објавити по добијању сагласности од надлежног
министарства, јер је у члану 121. Закона о локалној
самоуправи прописана обавеза прибављања сагласности
на акте којима се уређују симболи јединица локалне
самоуправе.
Закључак
У смислу изложеног, предлаже се доношење ове
Одлуке.
СТРУЧНА ОБРАДА :
СТРУЧНА СЛУЖБА ОРГАНА ОПШТИНЕ
ПРЕДЛАГАЧ : ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 81. став 3. Статута општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 09. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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1. Скупштина општине Аранђеловац усваја Предлог за
промену Статута општине Аранђеловац, у текссту који је
саставни део ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-266/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић

3. за таксу из тар. бр. 5. у року од 15 дана од дана добијања
решења о задужењу ,
4. за таксу из тар. бр. 6. при регистрацији возила.
Члан 4.
Комуналне таксе наплаћују :
1. таксу из тар. бр. 1. и 2. орган који издаје дозволу ;
2. таксу из тар. бр. 5. Општинска управа Одељење за
пореске послове ;
3. таксу из тар. бр. 3, 4. и 6. уплаћују обвезници у
прописаним роковима.
Организација и органи који су дужни да наплаћују
таксу, воде евиденцију обвезника таксе са подацима о
задужењу и наплати.
Контролу обрачуна и уплате и принудну наплату
комуналне таксе врши Општинска управа Одељење за
пореске послове, у складу са законом.
Општинска управа Одељење за пореске послове
прузима надлежности из овог члана од 1.јануара
2008.године.
Члан 5.

На основу члана 11. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и члана 23.
Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 09. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Комуналне таксе плаћају се за коришћење права,
предмета и услуга, и то :
1. коришћење простора на јавним површинама и испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домaће радиности ;
2. заузеће јавне површине грађевинским материјалом ;
3. држање средстава за игру (''забавне игре'') ;
4. приређивање музичког програма у угоститељским
објектима ;
5. истицање фирме на пословном простору ;
6. држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина.
Члан 2.
Висина комуналних такса утврђена је у Таксеној
тарифи, која је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Рок за плаћање комуналне таксе је :
1. за таксу из тар. бр. 1. и 2. при добијању дозволе, односно
од почетка коришћења, ако дозвола није издата ;
2. за таксу из тар. бр. 3. и 4. до 15. у месецу за претходни
месец ;

Комуналне таксе су приход буџета Општине.
Члан 6.
Ако не обрачуна и уплати комуналну таксу на начин и у
роковима прописаним овом Одлуком, казниће се за
прекршај новчаном казном :
1. правно лице од 5.000 до 50.000 динара,
2. предузетник од 2.500 до 25.000 динара,
3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу од
1.000 до 5.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити
казна на лицу места :
1. правном лицу 5.000 динара,
2. предузетнику 2.500 динара,
3. физичком лицу и одговорном лицу у правном лицу
1.000 динара.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о комуналним таксама (''Општински службени гласник'',
бр. 1/03и 13/03), осим члана 4. и тарифних бројева 5. и 6.,
који престају да важе 1.јануара 2008.године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2008.
године, осим таксе прописане у Тарифном броју 1, 2, 3. и 4.
које ће се примењивати од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-241/2007-01 од 14. 09. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.
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ТАКСЕНА ТАРИФА

1. хотели, барови и мотели
2. остали угоститељски објекти :
- у граду и приградским насељима
- у селима

Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним површинама испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса
дневно по једном целом односно започетом квадратном
метру коришћеног простора, и то :
1. за коришћење испред пословних просторија :
динара
а) прва зона : у ул. Књаза Милоша од ''Шарене
кап и ј е ' ' д о р а с к р с н и ц е с а ул . И л и ј е
Миловановића и ул. Војислава Илића до
раскрснице са ул. Кнеза Михајла и ул. Војводе
Путника до раскрснице са ул. Краља Петра
Првог
75
б) друга зона : у делу ул. Књаза Милоша који није
обухваћен тачком 1а., ул. Кнеза Михајла и ул.
Краља Петра Првог, све попречне улице које их
спајају, ул. Занатлијска, ул. Краља Александра
до раскрснице са ул. Брегалничком и ул. Илије
Гарашанина до раскрснице са uл. Букуљском
50
в) трећа зона : остале улице на територији града
и у селима Буковик, Врбица, Бања и Даросава уз
25
магистрални пут М-4
г) четврта зона : остало подручје Општине
12
2. за остало коришћење јавних површина у
пословне сврхе

220

НАПОМЕНА :
Дневним коришћењем јавне површине сматра се
коришћење у току дана, без обзира на трајање коришћења.
Коришћењем јавне површине не сматра се заузимање
јавне површине неопходно за истовар и утовар робе,
уношење огрева и сл.
Коришћење јавне површине одобрава се актом
надлежног органа.
Тарифни број 2.
За заузеће јавних површина за смештај грађевинског
материјала плаћа се такса дневно по једном квадратном
метру заузећа јавне површине 130 динара.
Тарифни број 3.
За држање средстава за игру (''забавне игре'') плаћа се
дневно такса по апарату (компјутери, флипери, билијар и
сл.) 65 динара .
Тарифни број 4.
За приређивање музичког програма у угоститељским
објектима плаћа се дневно такса, и то :

5

динара
1.000
500
250

Тарифни број 5.
За истицање фирме или назива на пословном простору
у првој зони плаћа се такса у годишњем износу, и то:
динара
1. за делатности банкарства, осигурања имовине
и лица,поштанских и телефонских услуга,
електропривреде и експлоатације
500.000
рудног лага
- мењачнице
30.000
2. за делатност трговине
а) маркети
б) продавнице
в) стоваришта
г) бензинске пумпе са трговином на мало
д) бензинске пумпе
ђ) киосци

150.000
50.000
100.000
300.000
100.000
10.000

3. за делатност угоститељства и туризма
а) хотели и мотели
б) остали угоститељски објекти
в) туристичке агенције

60.000
50.000
30.000

4. за делатност саобраћаја
а) јавни превоз путника
б) аутопревозници
в) таксисти

90.000
30.000
10.000

5. за делатност пројектовања и геодетских
послова

50.000

6. за делатност грађевинарства

50.000

7. за стамбено-комуналну делатност

30.000

8. за производне делатности

100.000

9. за занатске делатности
а) каменоресци
б) уградња унутрашњих гасних инсталација
в) поправка и одржавање моторних возила
г) пекари
д) стари занати и домаћа радиност
ђ) остали

90.000
70.000
50.000
40.000
2.000
20.000

10. за професионалне и друштвене делатности
а) адвокати
б) приватне лекарске и ветеринарске ординације
в) апотеке
г) пољопривредне апотеке

60.000
80.000
80.000
50.000

11. за делатност приређивања игара на срећу

150.000

За истицање фирме или назива на пословном просору у
осталим зонама, такса утврђена за прву зону умањује се, и
то :
а) за другу зону -10%
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б) за трећу зону - 20%
в) за четврту зону - 30%
За утврђивање таксе по зонама примењују се зоне
утврђене у Тар. бр. 1.
За плаћање таксе из овог тарифног броја утврђују се
олакшице у виду умањења таксе утврђене у ставу 1. и 2. и
то :
а) за објекте у којима се обавља угоститељска или
трговинска делатност, површине до 30 м2 корисне
површине (искључујући помоћне просторије) 50% .
б) за производне делатности :
- средња предузећа - 10%
- мала предузећа - 40%
- предузетници - 50%
в) за поште у приградским насељима и селима плаћа се
такса у износу од 30.000 динара.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-249/2007-01
17. 9. 2007. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 33. Закона о јавном дугу (''Службени
гласник РС'', бр. 61/05) и члана 41. Сттута општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

НАПОМЕНА :
Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни
органи и организације, органи и организације Општине,
јавне установе, друштвене организације и удружења
грађана, као и предузећа која су у поступку стечаја или
преструктурирања.
Таксу за 2008. годину не плаћају предузећа и радње који
су основани у 2008. години
За други и сваки наредни пословни објекат истог
обвезника плаћа се 50% прописане таксе.
Тарифни број 6.
Годишња комунална такса за држање моторних возила,
која се користи за изградњу, заштиту и одржавање
локалних и некатегорисаних путева и улица, износи за:
динара
1. теретна моторна возила :
1.050
а) до 3 тоне носивости
2.100
б) преко 3 до 8 тона носивости
3.450
в) преко 8 тона носивости
2. прикључна возила :
а) до 3 тоне носивости
б) преко 3 до 8 тона носивости
в) преко 8 тона носивости

720
1.100
2.200

3. аутобусе и комбибусе

2.600

4. путничке аутомобиле и комби возила :
а) до 1150 цм3
б) преко 1150 до 1350 цм3
в) преко 1350 до 1800 цм3
г) преко 1800 до 2500 цм3
д) преко 2500 цм3

450
600
850
1.700
2.350

5. мотоцикле и мопеде :
а) мотоцикле и мопеде до 50 цм3
б) мотоцикле преко 50 до 250 цм3
в) мотоцикле преко 250 цм3

200
400
900

6. тракторе

450

7. специјална возила

720

Члан 1.
Скупштина општине Аранђеловац доноси Одлуку о
задуживању буџета општине у износу од 9.600.000,00
динара за замену дотрајале столарије у градским школама
и то : ОШ ''Светолик Ранковић'' 3.000.000,00 динара, ОШ
''Милош Обреновић'' 1.700.000,00 динара, ОШ ''Милан
Илић - Чича'' 1.000.000,00 динара, ОШ ''Илија Гарашанин''
300.000.00, Гимназија 1.000.000,00 динара, Техничка
школа ''Милета Николић'' 1.600.000,00 динара и Дечји
вртић 1.000.000,00 динара.
Члан 2.
Кредит узети под најповољнијим банкарским условима
путем јавног оглашавања.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац да
потпише уговор са најповољнијим понуђачем у складу са
одредбама ове Одлуке.
Члан 4.
Обавезује се председник општине Аранђеловац да
Скупштини општине поднесе извештај о реализацији ове
Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-242б/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о јавном дугу (''Службени
гласник РС'', бр. 61/05) и члана 41. Сттута општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
Члан 1.
Скупштина општине Аранђеловац доноси Одлуку о
задуживању буџета општине у износу од 15.000.000,00
динара за учешће локалног буџета у удруживању средстава
за инвестиције са републичким институцијама.
Члан 2.
Кредит узети под најповољнијим банкарским условима
путем јавног оглашавања.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац да
потпише уговор са најповољнијим понуђачем у складу са
одредбама ове Одлуке.

У Одлуци о општинским административним таксама
(''Општински службени гласник бр. 10/04), у Тарифи за
општинске административне таксе, у Тарифном броју
10.,текст у ставу 1. тачка 2. мења се и гласи:
''2. у ''Сали Кнежева'' хотела ''Старо здање'' и салама
црквених домова''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-243/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.

Члан 4.
Обавезује се председник општине Аранђеловац да
Скупштини општине поднесе извештај о реализацији ове
Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-242б/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.

На основу члана 18. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 3/04, 135/04 и 62/06др.Закон), члана 98. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и члана 23.
Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РЕКЛАМНИМ
ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
У Одлуци о рекламним објектима (''Општински
службени гласник'', бр. 18/03), члан 3. мења се и гласи :
''Председник Општине доноси Правилник о техничким
и другим условима за постављање рекламних објеката''.
Члан 2.

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и члана 23.
Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је

Члан 8. Одлуке мења се и гласи :
''Већи рекламни објекти постављају се у складу са
Планом постављања рекламних објеката које доноси
Скупштина општине.
План из става 1. овог члана садржи локацију,
урбанистичке и техничке услове за постављање рекламног
објекта.
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Одобрење за постављање већег рекламног објекта
издаје се најповољнијем понуђачу на основу јавног
конкурса, јавним надметањем.
Конкурс расписује и спроводи Комисија коју образује
председник Општине.
За постављање и коришћење рекламних објеката за које
се одобрење издаје после спроведеног конкурса плаћа се
годишња накнада, утврђена јавним надметањем, с тим да је
почетни износ накнаде за јавно надметање годишњи износ
комуналне таксе прописане овом Одлуком.
Скупштина општине може за потребе рекламирања за
потребе Општине одобрити локације за постављање
рекламних објеката, без конкурса и накнаде''.
Члан 3.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи :
''За постављање и коришћење рекламних објеката за
које се не расписује конкурс плаћа се комунална такса, за
сваки цели и започети м2 рекламне површине у дневном
износу, по зонама утврђеним за плаћање комуналне таксе
за коришћење јавне површине, и то:
Прва зона 30 динара
Друга зона 20 динара
Трећа зона 15 динара
Четврта зона 10 динара''.

да се придржавају радног времена утврђеног овом
Одлуком, односно решењем Одељења за привреду и
друштвене делатности.
Члан 2.
Хотели могу радити од 5 до 2 сата наредног дана.
Ноћни клубови и барови у хотелима могу радити од 23
до 5 сати наредног дана. Под ноћним клубом, односно
баром, у смислу ове Одлуке, сматра се део хотела у коме се
континуирано приређује забавни програм, о чему као
доказ служи уговор са извођачем програма.
Остали угоститељски објекти могу радити :
- у периоду од 1. јуна до 1. октобра и периоду од 25.
децембра до 15. јануара од 6 до 1 сат наредног дана,
- петком и суботом од 6 до 2 сата наредног дана, у
периоду летњег рачунања времена, односно од 6 до 1 сат, у
периоду зимског рачаунања времена,
- дан уочи и у дане државних и верских празника
утврђених законом, дана Општине и дана вашара 28.
августа од 6 до 2 сата наредног дана,
- осталим данима од 6 до 24 сата.
Кафана у саставу аутобуске станице у Аранђеловцу мора
бити отворена од 5 до 23 сата.
Члан 3.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-244/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.

Музички програм у угоститељским објектима може се
изводити, односно емитовати на отвореном простору
(терасе, баште и сл.), као и у затвореном простору са
чујношћу изван ентеријера до 24 сата.
Члан 4.
Трговински и занатски објекти могу радити у радном
времену прописанаом за остале угоститељске објекте у
члану 2. став 3. ове Одлуке.
Одељење за привреду и друштвене делатности може
посебним решењем одобрити рад трговинских објеката
непрекидно 24 сата (драгстор).
Члан 5.
За контролу спровођења ове Одлуке надлежна је
комунална инспекција.
Члан 6.

На основу члана 18. став 1. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 3/04, 135/04
и 62/06-др.Закон) и члана 23. став 1. тачка 15. Статута
општине Аранђеловац (''Општински службени гласник'',
бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ,
ТРГОВИНСКИХ И
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
Угоститељски, трговински и занатски објекти дужни су

За непридржавање радног времена утврђеног овом
Одлуком, односно решење Одељења за привреду и
друштвене делатности, могу се изрећи новчане казне за
прекршај и то :
1.одговорном лицу у правном лицу од 5.000 до 25.000
динара,
2.правном лицу од 50.000 до 500.000 динара,
3.предузетнику од 25.000 до 250.000 динара.
У случају поновљеног прекршаја утврђује се
минимални износ новчане казне који се може изрећи и то :
1. одговорном лицу у правном лицу 10.000 динара,
2. правном лицу 100.000 динара
3. предузетнику 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана комунални
инспектор може изрећи и наплатити новчану казну на лицу
места и то :
1. одговорном лицу у правном лицу 5.000 динара,
2. правном лицу 50.000 динара
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3. предузетнику 25.000 динара.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о радном времену угоститељских, трговинских и
занатских објеката (''Општински службени гласник'', бр.
8/05).
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-246/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-245/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВКА :
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.

На основу чл. 23. и 43. Статута општине Аранђеловац
(''Општински службени гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОПРАВНОМ
СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И
ФУНКЦИОНЕРА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И
ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу чл. 7. и 36. Закона о превозу у друмском
саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95 и 66/01),
члана 18. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и члана
23. Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 09. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТОТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превоза путника (''Службени
гласник РС'', бр. 1/07), у члану 7. став 2. број ''2008''
заамењује се бројем ''2009''.
Члан 2.
У члану 28. Одлуке, после става 1. додаје се став 2., који
гласи :
''Предузетник и такси возач услов у погледу трећег степена
стручне спреме дужни су да испуне до 1. јануара 2010.
године''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

Члан 1.
У Одлуци о радноправном статусу председника
општине, заменика председника општине и функционера
које бира, именује и поставља Скупштина општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'' бр. 30/04 и
7/05), члан 1. мења се и гласи :
''Председник Општине, секретар Скупштине општине,
начелник Општинске управе и Јавни правобранилац
Општине заснивају радни однос по основу вршења
функције.
Председник Скупштине општине и заменик
председника Скупштине општине имају право да заснују
радни однос по основу вршења функције, а могу се
определити за вршење функције без заснивања радног
односа.
Заменик председника Општине не заснива радни однос
по основу вршења функције''.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје радни
однос заменику председника Општине по основу вршења
функције.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-248/2007-01/2007-01 од 14. 9. 2007.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.
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На основу члана 8. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98) и
члана 23. Статута општине Аранђеловац (''Општински
службени гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 14. 09. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА
ЛИНИЈАМА ГРАДСКОГ И
ПРИГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

земљишта општине Аранађеловац за 2007. и 2008. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-250/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с. р.

Члан 1.
Превоз путника на линијама градског и приградског
саобраћаја на територији општине Аранђеловац поверава
се ''Аутопревозу'' Чачак.
Члан 2.
Овлашћује се председник Општине да у име Општине
потпише Уговор, у складу са чланом 1. ове Одлуке и
конкурсном документацијом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-249/2007-01 од 14. 9. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.

На основу чл. 7. и 36. Закона о превозу у друмском
саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95 и 66/01),
члана 18. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и члана
23. Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 09. 2007. године, донела је
На основу члана 32. став 3. Закона о основама система
васпитања и образовања (''Службени гласник РС'', бр.
62/03, 64/03, 58/04 и 66/04), члана 3. Одлуке о
критеријумима за утврђивање мреже дечјих вртића и
основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 13/04) и
члана 23. Статута општине Аранђеловац (''Општински
службени гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ДЕЧЈИХ ВРТИЋА
НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
На ооснову члана 14. став 4. Закона о пољопривредном
земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и члана 23.
Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 09. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2007. и 2008. ГОДИНУ
1. Скупштина општине Аранђеловац усваја Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног

Члан 1.
У Одлуци о мрежи дечјих вртића на територији
општине Аранђеловац, (''Општински службени гласник'',
5/06) у члану 3. после алинеје 6. додадје се нова алинеја
која гласи :
''Објекат у Бањи''.
Члан 2.
У члану 4. брише се реч ''Бањи''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-251/2007-01 од 14. 9. 2007.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.
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На основу члана 23. Статута општине Аранђеловац
(''Општински службени гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАНОВЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и члана 23.
Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 9. 2007. године, донела је

1. За председника и чланове Комисије за станове
Скупштине општине Аранђеловац именују се :
- Вељко Ивковић, председник
- Срђан Добричић, члан
- Радован Лукић, члан
- Милош Шћекић, члан
- Нада Тансијевић, члан.

РЕШЕЊЕ

2. Мандат председника и чланова Комсије је четири
године.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ
-

1. За чланове Комисије за планове именују се :
Арсен Арсеновић, инг. геодезије
Драгана Бига, дипл. инг. арх.
Миленко Ивовић, дипл. инг. грађ.
Јасна Марићевић, дипл. инг. арх.
Горица Чудић, дипл. инг. грађ.
Милош Шћекић, дипл. правник

2. Три члана Комисије именује министар надлежан за
послове урбанизма и грађевинарства.
3. Задатак Комисије је пружање стручне помоћи за
обављање послова у поступку израде Просторног плана
Општине, израде и спровођења урбанистичких планова,
као и давање стручног мишљења о идејним пројектима по
захтеву Општинске управе.
4. Председника и заменика председника бира Комисија
из реда чланова Комисије.
5. Комисија може пуноважно доносити одлуке, ако
седници Комисије присуствује најмање две трећине
чланова Комисије.
Комисија доноси одлуке јавним гласањем, већином
гласова присутних чланова Комисије.
6. Мандат председника, заменика председника и
чланова Комисије је четири године.
7. Накнаду за рад чланова Комисије утврђује посебним
решењем председник Општине.
8. Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за планове, бр. 06-47/200301 од 16. 06. 2003. године.
9. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-263/2007-01/2007-01 од 14. 9. 2007.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.

3. Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи
Решење о именовању председника и чланова Комсије за
станове Скупштине општине Аранђеловац, бр. 0652/2001-01 од 12. 04. 2001. године.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-264/2007-01/2007-01 од 14. 9. 2007.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић,с.р.
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