Aran|elovac, 29. decembar Godina I - broj 4
Na osnovu ~lana 23. stav 1. ta~ka 1. Statuta op{tine
Aran|elovac (“Op{tinski slu`beni glasnik”, br. 10/02),
Skup{tina op{tine Aran|elovac, na sednici
odr`anoj 7.12.2007. godine, donela je

postamenta naizmeni~no plavi i srebrni talasi. Sa dowe
strane postamenta razvijena je svetlo plava traka preko
~ijeg je centra srebrni {titi u kome je zlatno lice risa”.
^lan 2.

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OP[TINE ARAN\ELOVAC

^lan 1.
U Statutu op{tine Aran|elovac (“Op{tinski
slu`beni glasnik”, br. 10/02), ~lan 5. mewa se i glasi:
“Op{tina i naseqeno mesto ima grb.
Grb op{tine Aran|elovac koristi se u tri nivoa, kao
Osnovni, Sredwi i Veliki grb.
Blazon Osnovnog grba glasi: [tit rascepqen, desno
na crvenom poqu zlatan krst s kraja na kraj izme|u ~etiri
srebrna ocila bridovima okrenuta prema stablu krsta, a
levo na plavom poqu potpuna stoje}a figura Svetog
Arhan|ela Gavrila, prirodnog inkarnata, zlatnog oreola,
odevenog u zelenu haqinu i ogrnut crvenim ogrta~em, sve
bogato izvezeno zlatom, koji u desnoj ruci dr`i duga~ku
procvetalu palicu, a u levoj nebeski orb ispisan
Hristovim monogramom.
Blazon Sredweg grba glasi: Osnovni grb krunisan
zlatnom bedemskom krunom sa tri vidqiva merlona
postavqen je preko motiva ordenskog znaka Kara|or|eve
zvezde u odgovaraju}im metalima i tinkturama, tako da u
potpunosti zaklawa centralni medaqon sa prstenom i
nadvi{ewe ordenskog znaka.
Blazon Velikog grba glasi: Osnovni grb krunisan
zlatnom bedemskom krunom sa tri vidqiva merlona.
^uvari grba su: desno, stoje}a prirodna figura Vo`da
Kara|or|a u plavoj i crvenoj vojvodskoj ode}i, desne ruke
oslowene o silav, a leve na bal~aku sabqe o pojasu, i levo
stoje}a prirodna figura Kwaza Milo{a Obrenovi}a u
paradnom crvenom kaftanu i crnim pantalonama, koji
desnom rukom dr`i kopqe zastave, a levom rukom
pridr`ava krzeni kalpak sa belom perjanicom. Izme|u
~uvara i {tita uspravno su pobodena drvena zlatom
okovana kopqa sa kojim se u poqe viju razvijeni i zlatnim
resama operva`eni stegovi, desno narodna zastava Srbije,
a levo zastava Aran|elovca. Postament je prirodna
predstava bre`uqkastog {umadijskog pejza`a, sa ni`im
masivom Bukuqe u prvom, odnosno vi{im masivom
Ven~aca u drugom planu; ispod samog podno`ja {tita vide
se beli neobra|eni blokovi ven~a~kog mermera, a u dnu

Posle ~lana 5. Statuta, dodaju se ~lanovi 5a, 5b, i 5v. koji
glase:

^lan 5a.
Op{tina i naseqeno mesto Aran|elovac ima zastavu,
koja se defini{e balzonom grba iz ~lana 1. ove Odluke, i
to na nivou Velikog grba.
Op{tina Aran|elovac ima kvadratnu zastavu sa
identi~nim motivom kao na {titu grba, s tim {to je poqe
sa krstom i ocilima na jarbolnom, a Svetog Arhangela
Gavrila na slobodnom delu zastave.

^lan 5b.
Izgled grba u sva tri nivoa za slu`benu upotrebu
definisa}e se etalonom (izvornikom) izra|enim na
osnovu blazona iz ~lana 1. ove Odluke.
Izgled zastave se defini{e etalonom iz stava 1. ovog
~lana.
Etalon utv|uje i propisuje predsednik op{tine
Aran|elovac.

^lan 5v.
Upotreba grba i zastave op{tine Aran|elovac ure|uje
se posebnom Odlukom Skup{tine op{tine Aran|elovac.”

^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine Aran|elovac”, a objavi}e se po dobijawu saglasnosti od
Ministarstva za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu.

SKUP[TINA OP[TINE ARAN\ELOVAC
Broj: 06-323/2007-01 od 7.12.2007. godine

PREDSEDNIK SKUP[TINE,
Qubomir Stankovi}, s.r.
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На основу члана 77. став 5. 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 7. 12. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком прописију се ближи критеријуми,
мерила, висина, начин и рокови плаћања накнаде за
коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту :
накнада).
Члан 2.
Грађевинско земљиште је земљиште на којим су
изграђени објекти и земљиште које служи редовној
употреби тих објеката, као и земљиште које је, у складу са
законом, одговарајућим планом предвиђено за изградњу и
редовно коришћење објеката.
Члан 3.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на
којем су изграђени објекти у складу са законом, намењени
за трајну употребу.
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште :
1. на којем нису изграђени објекти
2. на којем су изграђени објекти супротно закону
3. на којем су изграђени привремени објекти.
Члан 4.
Накнаду плаћа власник, носилац права коришћења,
корисник или закупац, у складу са законом.
Члан 5.
За плаћање накнаде утврђују се зоне и то :
1. прва зона : ул. Књаза Милоша, Кнеза Михаила и Краља
Петра Првог, укључујући и улице између њих, ул.
Краља Александра, Занатлијска и Илије Гарашанина ;
2. друга зона : грађевинско земљиште које није
обухваћено првом зоном.
Члан 6.
` Накнада за изграђено грађевинско земљиште плаћа се у
месечном износу по једном метру квадратном корисне
површине објекта и то :
динара
1. за стамбени простор
1,00
2. за помоћни простор
0,50
3. за пословни простор
3.1. финансијске организације (филијале, експозитуре и
друге пословне јединице банака, организација за
осигурањеи др), електропривредне организације,
организације за промет нафте и нафтних деривата, ПТТ

организације и представништва :
- прва зона
20,00
- друга зона
15,00
3.2. организације из области трговине, угоститељства,
сервисних и других услуга :
- прва зона
10,00
- друга зона
5,00
3.3. пољопривредна делатност
1,00
3.4. остале непоменуте делатности и пословни простор
који није у функцији :
- прва зона
4,00
- друга зона
2,00
Члан 7.
За неизграђено грађевинско земљиште плаћа се
накнада и то :
1. за земљиште на којем су изграђени објекти супротно
закону или привремени објекти - применом члана 6. ове
Одлуке ;
2. за остало неизграђено земљиште - 0,20 динара по
једном метру квадратном површине земљишта.
Члан 8.
Накнада је приход буџета Општине.
Члан 9.
Утврђивање и наплату накнаде врши Управа општине
Аранђеловац Одељење за пореске послове, сходном
применом прописа о порезу на имовину и пореском
поступку.
Члан 10.
Јавно предузеће за планирање и изградњу општине
Аранђеловац дужно је да Пореском одељењу доставља све
податке од значаја за утврђивање и наплату накнаде.
Члан 11.
Обвезници плаћања накнаде дужни су Одељењу за
пореске послове да доставе промену података од значаја за
утврђивање и наплату накнаде, у року од 30 дана од дана
настале промене.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за
коришћење грађевинског земљишта (''Општински
службени гласник'' бр. 10/04, 7/05 и 1/06).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2008.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-324/2007-01 од 7. 12. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.
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На основу члана 87. став 1. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04) и члана 23.
Статута општине Аранђеловац(''Општински службени
гласник'', бр. 10/02),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 7. 12. 2007. године, донела је
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месечном износу од 1,00 динара/м2 пословног простора.
Члан 5.
Средства од накнаде су приход буџета општине
Аранђеловац.
Члан 6.

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине на територији општине
Аранђеловац (у даљем тексту : накнада), обвезници,
висина, начин утврђивања, плаћања, намена и начин
коришћења средстава од накнаде.

Накнада се плаћа на основу решења Управе општине
Аранђеловац Одељење за пореске послове, које се доноси
сходном применом прописа за плаћање пореза на имовину.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 01. 01. 2008. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-325/2007-01 од 7. 12. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.

Члан 2.
Средства од накнаде могу се коритити искључиво за
заштиту и унапређење животне средине на територији
општине Аранђеловац.
Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са
програмом за заштиту и унапређење животне средине (у
даљем тексту : Програм), који доноси Скупштина општине
Аранђеловац.
Члан 3.
Програм обухвата : подстицајне, превентивне и
санационе програме и пројекте, програме и пројекте
праћање стања животне средине (мониторинг), програме
заштите и развоја заштићених привредних добара,
научноистраживачке програме и пројекте, образовне
активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине, и информисање и објављивање података о стању
и квалитету животне средине и трошкове реализације
Програма.
За реализацију програма председник општине
Аранђеловац закључује Уговор са корисником средстава,
који нарочито садржи :
- садржај програма односно пројекта
- међусобна права и обавезе уговорних страна
- износ средстава и начин плаћања
- рокове за извршење уговорних обавеза
- надзор над извршавањем уговорних обавеза.
Члан 4.
Накнаду су обавезни да плаћају :
1. власници, односно корисници стамбених зграда,
станова и други посебних делова зграде, у месечном
износу од 0,50 динара/м2 стамбеног простора
2. власници, односно корисници пословног простора, у

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 7. 12. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама
(''Општински службени гласник'', бр. 10/04, 5/06 и
''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 3/07), у
Тарифи за општинске административне таксе, у Тарифном
броју 10. тачка 2. мења се и гласи :
''2. за решење којим се утврђује испуњеност услова за
упис ауто-такси превозника у регистар код надлежног
органа 3.000,00''.
Члан 2.
Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
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објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац.

Члан 5.
Учесници конкурса имају право да присуствују
отварању понуда и право увида у целокупну конкурсну
докоментацију.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-326/2007-01 од 7. 12. 2007. године

Члан 6.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.

Избор најповољније понуде врши председник
Општине, по прибављеном мишљењу Комисије из члана 2.
став 2. ове Одлуке.
Скупштина општине даје сагласност на Одлуку
председника Општине о избору најповољније понуде.
Ако Скупштина општине не да сагласност из става 2.
овог члана, јавни конкурс се понавља.
Члан 7.

На основу члана 12. 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 7. 12. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА
ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Члан 1.
Одлуку о расписивању јавног конкурса за поверавање
обављања комуналних делатности (у даљем тексту :
конкурс) доноси Скупштина општине Аранђеловац.
Конкурс садржи услове прописане законом и одлукама
Скупштине општине Аранђеловац, с тим да се услови не
морају набрајати већ се може навести пропис и гласило у
којем је објављен.
Члан 2.
Конкурс расписује председник Општине.
Председник Општине образује Комисију за разматрање
понуда.
Члан 3.
Конкурс се објављује у дневном листу ''Политика'' или
''Вечерње новости'' и преко средстава локалног
информисања.
Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у дневном
листу ''Политика'' или ''Вечерње новости''
Члан 4.
Конкурсну документацију, укључујући и критеријуме и
мерила за избор најповољније понуде, припрема
Општинска управа.

На основу Одлуке о избору најповољније понуде
закључује се Уговор са најповољнијем понуђачем, на
период од 5 година, ако законом није друкчије прописано.
Уговором се обавезно регулишу :
- услови и начин организовања послова у вршењу
комуналних делатности, у складу са чланом 13. Закона о
комуналним делатностима,
- услови и поступак раскида уговора пре истека
времена на које је закључен и права и обавезе које из тога
проистичу.
Уговор из става 1. овог члана у име Општине закључује
председник Општине, по прибављеном мишљењу Јавног
правобраниоца Општине.
Члан 8.
Контролу обављања комуналних делатности врши
Општинска управа Оделење за имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
послове и комунална инспекција, који предузимају
потребне мере из своје надлежности.
Службе из става 1. овог члана обавештавају
председника Општине ако се не спроводи уговор из члана
7. ове Одлуке.
Председник Општине стара се о обезбеђивању
уговором преузетих права и обавеза.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном г гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-327/2007-01 од 7. 12. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.
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На основу члана 23 Статута општине Аранђеловац
(''Општински службени гласник, бр. 10/2002),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 7. 12. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ
ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ
ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Усваја се Стратегија социјалне заштите општине
Аранђеловац.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-328/2007-01 од 7.12. 2007. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.
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Члан 1.
У Одлуци о ангажовању техничких секретара за
потребе одборничких група Скупштине општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 2/07), у
члану 3. став 1. мења се и гласи :
''Технички секретари ангажују се појединачним
уговором на одређени временски период, не дужи од шест
месеци, а најдуже до истека мандата одборницима из члана
2. Одлуке''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-332/2007-01 од 7. 12. 2007. године

Na osnovu ~lana 46 Zakona o planirawu i izgradwi
(,,Slu`beni glasnik RS,, broj: 47/2003 i 34/2006) i ~lana
23. Statuta Op{tine Aran|elovac (“Op{tinski
slu`beni glasnik”,broj. 10/02), Skup{tina op{tine
Aran|elovac, na sednici odr`anoj 07.12.2007. godine,
donela je

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Љубомир Станковић, с.р.

ODLUKU
O IZMENI ODLUKE O PRISTUPAWU IZRADI
PLANA OP[TEG URE\EWA ZA LE@I[TE
“KO[ARNO” -STOJNIK

Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi(“Slu`beni glasnik RS”, br. 9/02, 3/04, 135/04 i
62/06-dr.Zakon) I ~lana 23. Statuta op{tine Aran|elovac
(“Op{tinski slu`beni glasnik”, br. 10/2),
Skup{tina op{tine Aran|elovac na sednici
odr`anoj 14.9.2007. godine donela je

^lan1.
ODLUKU

U Odluci o pristupawu izradi Plana op{teg ure|ewa
za le`i{te “Ko{arno” Stojnik, broj:06-99/06-01 od
09.06.2006 godine, bri{e se ~lan 4.

O DOPUNI ODLUKE O NAZIVIMA ULICA

^lan2.

^lan 1.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Op{tine
Aran|elovac”.

Odluka o nazivima ulica, br. 06-36/2002-01 od
05.04.2002. godine dopuwava se nazivima novih ulica i
to:
I. U nasequ “Preseka”

SKUP[TINA OP[TINA ARAN\ELOVAC
Broj: 06-353/07-01 od 07.12.2007. godine
PREDSEDNIK SKUP[TINE
Qubomir Stankovi}, s.r.

1. Ulica Pavla Vuisi}a-od ulice Vo`da Kara|or|a na
kp.br.3944 KO Vrbica
2. Ulica Bagremova-prva sa ju`ne strane na kp.br.3881
KO Vrbica
3. Ulica Mije Aleksi}a-druga sa ju`ne strane na kp.br.
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3881 KO Vrbica
4. ^kaqina ulica-tre}a sa ju`ne strane na kp.br. 3881
KO Vrbica
5. Ulica Bate Stojkovi}a-najsevernija od grada na kp.
Br.1/2 KO Vrbica
6. Ulica Stefana Nemawe da se produ`I sa istim
nazivom od ulice Bagremova do spajawa sa ulicom Pavla
Vuisi}a.
II. U nasequ “Bo{kovi}a kraj”
1. ]irina ulica-pored biv{e pruge uskog koloseka
2. Ulica majora Tepi}a-paralelna sa Kopqarskom
ulicom na severozapadnoj strain.
^lan 2.
Ova odluka stupa na snagu po dobijawu saglasnosti
Ministarstva za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu, a
objavi}e se u “Slu`benom glasniku op{tine
Aran|elovac”.

SKUP[TINA OP[TINE ARAN\ELOVAC
Broj: 06-247/2007-01 od 14.9.2007. godine
PREDSEDNIK SKUP[TINE
Qubomir Stankovi}

^lan 2.
Taksi legitimacija voza~a sadr`i slede}e podatke:
A) Na predwoj strani
- ime, prezime, li~ni broj i fotografiju voza~a
- datum izdavawa, evidencioni broj registra i za{titni broj obrasca
- naziv autoprevoznika sa kojim voza~ ima zakqu~en
Ugovor o radu, odnosno radwe ~iji je vlasnik ili
registrovanog Udru`ewa ~iji je prevoznik ~lan sa
sedi{tem i adresom.
B) Na zadwoj strani
- podatke o overi roka va`ewa legitimacije sa
potpisom i pe~atom
TAKSI DOZVOLA VOZILA

^lan 3.
Taksi dozvola izdaje se na za{ti}enom obrascu od
kartona svetlo plave boje, dimenzija 14 X 10 cm, koji se
mo`e preklopiti po sredini i na predwoj strani sadr`i
od{tampan tekst TAKSI DOZVOLA VOZILA I
SKUPŠTINA OPŠTINE ARANĐELOVAC i otkucane
potrebne podatke na svim stranama.
Taksi dozvola vozila se overava pe~atom op{tine
Aran|elovac i potpisom radnika op{tinske uprave na
unutra{woj i zadwoj strani i izdaje se na period od
godinu dana, a mo`e se produ`avati na isti period na
osnovu pisanog zahteva auto-taksi prevoznika.
^lan 4.

Na osnovu ~lana 9. Odluke o auto-taksi prevozu
putnika (“Slu`beni glasnik op{tine Aran|elovac 1/07),
Odeqewe za privredu i dru{tvene delatnosti, donosi

ODLUKU
O PROPISIVAWU OBRAZACA TAKSI
LEGITIMACIJE VOZA^A I
TAKSI DOZVOLE VOZILA
TAKSI LEGITIMACIJA VOZA^A

Taksi dozvola sadr`i slede}e podatke:
A) Na predwoj strani
- evidencioni broj registra, datum izdavawa i za{titni broj obrasca;
- registarsku oznaku vozila
B) Na zadwoj strani
- podatke o overi dozvole sa rokom va`ewa overene
pe~atom i potpisom
V) Na levoj unutra{woj strani
- podatke o prevozniku (naziv, sedi{te, adresu, ime
vlasnika radwe i Evidencioni broj radwe)
G) Na desnoj unutra{woj strani
- podatke o vozilu (vlasnik, marka i tip, broj {asije,
broj motora, godina proizvodwe)
^lan 5.

^lan 1.
Taksi legitimacija voza~a izdaje se na za{ti}enom
obrascu od kartona bele boje, dimenzija 10 X 7 cm i
sadr`i od{tampan tekst TAXI LEGITIMACIJA VOZAČA
I SKUPŠTINA OPŠTINE ARANĐELOVAC i otkucane
potrebne podatke na predwoj i zadwoj strani.
Taksi legitimacija voza~a se overava pe~atom
op{tine Aran|elovac na predwoj strani i delu
fotografije i zadwoj strani i potpisom radnika uprave
op{tine i izdaje se na period od godinu dana, a mo`e se
produ`avati na isti period na osnovu pisanog zahteva
auto-taksi prevoznika.

O izdatim taksi legitimacijama voza~a i taksi
dozvolama vozila i produ`ewu roka va`ewa Odeqewe
vodi evidenciju sa svim navedenim podacima.
Na izdatim dozvolama i legitimacijama nije
dozvoqeno vr{iti nikakve prepravke i dopisivawe bilo
kakvih podataka. U suprotnom }e se smatrati neva`e}im.
^lan 6.
Propisani obrasci Taksi legitimacije voza~a i Taksi
dozvole vozila nalaze se u prilogu ove Odluke i ~ine wen
sastavni deo.
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^lan 7.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa na oglasnoj tabli Op{tine Aran|elovac, a
bi}e objavqena u Slu`benom glasniku Op{tine
Aran|elovac.
ODEQEWE ZA PRIVREDU I DRU[TVENE
DELATNOSTI
Br. 02-344-11 od 16.07. 2007. godine
NA^ELNIK ODEQEWA
Dipl. ing. Miodrag Filipovi}

Na osnovu ~lana 11. stav 1. Zakona o finansirawu
lokalne samouprave (“Slu`beni glasnik RS”, br. 62/06) i
~lana 23. Statuta op{tine Aran|elovac (“Op{tinski
slu`beni glasnik”, br. 10/02),
Skup{tina op{tine Aran|elovac, na sednici
odr`anoj 07.12.2007. godine, donela je
ODLUKU
O PRESTANKU VA@EWA ODLUKE O
KOMUNALNIM TAKSAMA

^lan 1.
Odluka o komunalnim taksama (“Slu`beni glasnik
op{tine Aran|elovac”, br. 3/07) prestaje da va`i.

^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku op{tine
Aran|elovac”.

SKUP[TINA OP[TINE ARAN\ELOVAC
Broj: 06-311/2007-01 od 7.12.2007. godine
PREDSEDNIK SKUP[TINE
Qubomir Stankovi}
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