Aran|elovac, 4. avgust Godina I - broj 8
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 18. 07. 2008. године, донела је

СТАТУТ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Општина Аранђеловац (у даљем тексту : Општина) је
јединица локалне самоуправе у којој грађани остварују
право на локалну самоуправу непосредно и преко својих
слободно изабраних одборника.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на
територији Општине управљају пословима локалне
самоуправе у складу са Уставом, законом и овим Статутом
(у даљем тексту : Статут).
Члан 2.
Територију Општине чине насељена места, односно
подручја катастарских општина које улазе у састав
Општине.
Члан 3.
Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у Аранђеловцу, ул. Венац
Слободе бр. 10.
Члан 4.
Општина има своје симболе : грб и заставу.
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 бадемском круном са три видљива мерлона.
Чувари грба су : десно, стојећа природне 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 венчачког мермера, 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 5.
Општина има заставу која се дефинише блазоном грба
из члана 4. Статута и то на нивоу Великог грба.
Општина 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 6.
Изглед грба у сва три нивоа за службену употребу
дефинисаће се еталоном (изворником) израђеним на
основу блазона из члана 4. Статута.
Изглед заставе дефинише се еталоном из става 1. овог
члана.
Еталон утврђује и прописује председник Општине.
Члан 7.
Употреба грба и заставе Општине уређује се посебном
одлуком Скупштине Општине (у даљем тексту :
Скупштина).
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Члан 8.
Дан Општине је 26. јул
Дан оснивања града
Аранђеловца 1859. године.
Као празник Општине свечано се облежава и 15.
фебруар Сретење - Дан подизања Првог српског устанка
1804. године.
Члан 9.
Општина установљава награде и друга јавна признања
правним и физичким лицима за значајна остварења у
привреди, науци, уметности, култури и другим
делатностима.
Општина може додељивати звање почасног грађанина
Општине.
Врсте награда и других јавних признања, услови,
поступак и начин њиховог додељивања уређују се
посебном одлуком Скупштине.
Члан 10.
Општина остварује сарадњу са другим општинама и
градовима и може се учланити у удружења општина.
Члан 11.
Рад органа Општине је јаван, осим у случајевима
прописаним законом и Статутом.
II. ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ
Члан 12.
Општина преко својих органа, у складу са Уставом и
законом :
1. доноси програме развоја ;
2. доноси просторне и урбанистичке планове ;
3. доноси буџет и завршни рачун ;
4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и
начин и мерила за одређивање висине локалних такси и
накнада ;
5. доноси програме и спроводи пројекте локалног
економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира
за привређивање у Општини ;
6. доноси програме уређења грађевинског земљишта,
уређује и обезбеђује вршење послова уређења и
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског
земљишта;
7. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности (пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у граду и насељима,
одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење
пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних
површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање
и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и
организационе, материјалне и друге услове за њихово
обављање ;
8. уређује и обезбеђује обављање послова који се
односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију,

одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима као и улицама у
насељу ;
9. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију
аутотакси превоза путника ;
10. одређује делове обале и воденог простора на којима
се могу градити хидрограђевински објекти и постављати
пловни објекти ;
11. стара се о заштити животне средине, доноси
програме коришћења и заштите природних вредности и
програме заштите животне средине, односно локалне
акционе санационе планове, у складу са стратешким
документима, својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине ;
12. стара се о одржавање стамбених зграда и
безбедности њиховог коришћења и утврђује висину
накнаде за одржавање стамбених зграда ;
13. спроводи поступак исељења бесправно усељених
лица у станове и заједничке просторије у стамбеним
зградама ;
14. уређује и обезбеђује коришћење пословног
простора којим управља, утврђује висину накнаде за
коришћење пословног простора и врши надзор над
коришћењем пословног простора ;
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и
структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради
задовољавање потреба локалног становништва ;
16. подстиче и стара се о развоју туризма на својој
територији и утврђује боравишне таксе ;
17. оснива установе и организације у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и
обезбеђује њихово функционисање ;
18. оснива установе у области социјалне заштите и
прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за
почетак рада установа социјалне заштите које оснивају
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова
за пружање услова социјалне заштите, утврђује нормативе
и стандарде за обављање делатности установа чији је
оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и
обавља послове државног старатеља ;
19. организује вршење послова у вези са заштитом
културних добара од значаја за Општину, подстиче развој
културног и уметничког старалаштва, обезбеђује средства
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области културе од значаја за Општину и ствара услове за
рад музеја, библиотека и других установа културе чији је
оснивач ;
20. организује заштиту од елементарних и других већих
непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово
отклањање, односно ублажавање њихових последица ;
21. доноси основе заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта и стара се о њиховом
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака
другој култури ;
22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања
изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности
и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја ;
23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење
и унапређење подручја са природним лековитим
својствима ;
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24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства,
занатства и трговине, уређује радно време, места на којима
се могу обављати одређене делатности и друге услове за
њихов рад ;
25. управља имовином Општине и користи средства у
државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
26. уређује и организује вршење послова у вези са
држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња ;
27. организује вршење послова правне заштите својих
права и интереса ;
28. образује органе, организације и службе за потребе
Општине и уређује њихову организацију и рад ;
29. помаже развој различитих облика самопомоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са
лицима која су суштински у неједнаком положају са
осталим грађанима и подстиче активност и пружа помоћ
организацијама инвалида и другим социјалнохуманитарним организацијама на својој територији ;
30. подстиче и помаже развој задругарства ;
31. организује службу правне помоћи грађана ;
32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу
људских права и индивидуалних и колективних права
припадника националних мањина и етничких група ;
33. стара се о јавном информисању од локалног значаја
и обезбеђује услове за јавно информисање на српском
језику ;
34. уређује организацију и рад мировних већа ;
35. уређује и обезбеђује употребу имена, грба, заставе и
другог обележја Општине ;
36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски
надзор над извршењем прописа и других општих аката из
надлежности Општине ;
37. прописује прекршаје за повреде општинских
прописа ;
38. обавља и друге послове од непосредног интереса за
грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом.
Члан 13.
Општина преко својих органа и служби врши послове
које јој повери Република.
Општина обавља као поверене послове, поједине
послове инспекцијског надзора из области просвете,
здравства заштите животне средине, рударства, промета
робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и
друге инспекцијске послове, у складу са законом.
III. ОРГАНИ ОПШТИНЕ
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законом и Статутом.
Скупштина се сматра конституисаном избором
председника Скупштине и постављењем секретара
Скупштине.
Члан 16.
Скупштина општине има 41-ог одборника.
Одборници се бирају на 4 године.
Члан 17.
Одборник не може бити запослен у Општинској управи
и лице које именује односно поставља Скупштина.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за
одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док
траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима које
је именовала односно поставила Скупштина престаје
функција на коју су именовани односно постављени.
Члан 18.
Одборник има право да поставља питања, покреће
иницијативе, подноси предлоге прописа и других аката и
амандмане на предлоге аката и на други начин учествује у
раду и одлучивању Скупштине.
Члан 19.
Одборници могу образовати одборничку групу, у
складу са Пословником Скупштине.
Овлашћени представници одборничких група са
председником Скупштине разматрају питања од значаја за
рад Скупштине.
Члан 20.
Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове,
дневнице, накнаде и друга лична примања у вези са
вршењем одборничке функције уређују се посебном
одлуком Скупштине.
Члан 21.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и
судску заштиту, која се остварује сходном применом закона
којим се уређује заштита изборног права у изборном
поступку.

Члан 14.

Члан 22.

Органи Општине су : Скупштина општине, председник
Општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине, у складу са законом :
1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине ;
2. доноси буџет и завршни рачун Општине ;
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и
начин и мерила за одређивање висине локалних такси и
накнада ;
4. доноси програм развоја Општине и појединих
делатности ;
5. доноси просторне и урбанистичке планове и
уређује коришћење грађевинског земљишта ;
6. доноси прописе и друге опште акте ;
7. расписује општински референдум и референдум на

1. Скупштина општине
Члан 15.
Скупштина општине је највиши орган Општине који
врши основне надлежности локалне власти утврђене
Уставом, законом и Статутом.
Скупштину чине одборници које бирају грађани на
непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са
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делу територије Општине, изјашњава се о предлозима
садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог
одлуке о самодоприносу ;
8. оснива службе, јавна предузећа, установе и
организације и врши надзор над њиховим радом ;
9. именује и разрешава управни и надзорни одбор
(водећи рачуна и о родној равноправности) и директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом ;
10. бира и разрешава председника Скупштине и
заменика председника Скупштине ;
11. поставља и разрешава секретара Скупштине ;
12. бира и разрешава председника Општине, заменика
председника Општине и чланове Општинског већа ;
13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе
који Општини припадају по закону ;
14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта ;
15. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу
са законом којим се уређује јавни дуг ; одлучује о
прибављању и отуђењу непокретности за паотребе
Општине ;
16. доноси акта о удруживању средстава са другим
једницама локалне самоуправе и субјектима ради
остваривања заједничких пројеката ;
17. прописује радно време угоститељских, трговинских
и занатских објеката ;
18. даје мишљење о републичком и регионалном
просторном плану ;
19. даје мишљење о законима којима се уређују питања
од интереса за локалну самоуправу ;
20. даје сагласност на употребу имена, грба и другог
обележја Општине ;
21. обавља и друге послове утврђене законом и
Статутом.
Члан 23.
Скупштина одлучује ако седници присуствује већина
од укупног броја одборника.
Одлуке се доносе већином гласова присутног броја
одборника, ако законом или Статутом није друкчије
одређено.
Члан 24.
Скупштина одлучује вићином гласова од укупног броја
одборника, и то :
1. о доношењу статута, буџета, просторних и
урбанистичких планова ;
2. о давању мишљења о територијалној промени ;
3. о расписивању референдума за подручје Општине ;
4. о сарадњи са другим јединицама локалне
смаоуправе у земљи и иностранству ;
5. о програму развоја Општине и појединих
делатности ;
6. о јавном задуживању Општине ;
7. о утврђивању назива улица, тргова и других делова
насељених места ;
8. другим случајевима предвиђеним законом и
Статутом.

Члан 25.
Конститутивну седницу новог сазива Скупштине
сазива председник Скупштине претходног сазива, у року
од 15 дана од дана објављивања резултата избора, с тим да
је датум одржавања седнице у року од 15 дана од дана
заказивања седнице, под условом да му је достављен
споразум о формирању скупштинске већине.
Ако председник Скупштине из претходног сазива не
сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана
, седницу ће сазвати најстарији одборник у
наредном року од три дана, а у противном најстарији
одборник из групе одборника која има већину у
Скупштини.
Конститутивном седницом председава најстарији
одборник до избора председника Скупштине.
Члан 26.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по
потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине је дужан да закаже ванредну
седницу Скупштине ако то писаним путем затражи
најмање 1/3 од укупног броја одборника или председник
Општине или Општинско веће, у року од 8 дана од дана
подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Писани захтев за сазивање седнице Скупштине мора
садржати предлог дневног реда у оквиру надлежности
Скупштине и образложење потребе сазивања ванредне
седнице.
Ако захтев не испуњава услове из става 2. и 3. овог
члана председник Скупштине ће донети закључак о
одбацивању захтева и одмах га доставити подносиоцу
захтева.
Ако председник Скупштине не сазове седницу
Скупштине на захтев који испуњава услове из ст. 2. и 3.
овог члана у прописаном року, седницу Скупштине може
сазвати првопотписани одборник, председник Општине,
односно овлашћени члан Општинског већа, а председава
јој одборник кога одреди подносилац захтева.
Члан 27.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је
сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за
рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује
Скупштина.
Члан 28.
Седнице Скупштине општине су јавне.
Скупштина може одлучити да седница не буде јавна из
разлога безбедности или других посебно оправданих
разлога о којима се одлучује пре утврђивања дневног реда.
За јавност рада одговоран је председник Скупштине.
По словником Скупштине ближе се уређује
остваривање јавности рада Скупштине.
Члан 29.
Скупштина оснива стална или повремена радна тела за
разматрање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и
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других аката које доноси Скупштина, иницирају
доношење аката и обављају друге послове из области за
коју су образована, у складу са Пословником Скупштине,
односно одлуком о њиховом образовању.
Скупштина и други органи Општине могу својом
одлуком основати посебна радна тела (Савет за младе,
Привредни савет, Савет за развој Општине и сл.) и уредити
њихов рад.
Члан 30.
Скупштина има најмање 5, а највише 10. сталних
радних тела, која се одређују Пословником Скупштине.
Стална радна тела Скупштине имају председника и 6
чланова од којих су председник и 3 члана из реда
одборника.
Састав сталних радних тела Скупштине по правилу
одражава одборнички састав Скупштине.
Мандат председника и чланова радних тела Скупштине
је 4 године.
Члан 31.
Скупштина има председника Скупштине.
Председник Скупштине представља Скупштину,
организује њен рад, сазива седнице Скупштине и
председава им, координира рад сталних радних тела
Скупштине, остварује сарадњу са председницима
одборничких група, председником Општине и
Општинским већем, потписује акта које Скупштина
доноси и обавља друге послове утврђене законом,
Статутом, Пословником и другим актима Скупштине.
Члан 32.
Председник Скупштине бира се из реда одборника, на
период од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника.
Предлог за председника Скупштине може поднети
најмање 1/3 од укупног броја одборника, с тим да један
одборник може да учествује у предлагању једног
кандидата.
Ако ниједан од предложених кандидата не буде
изабран, поступак се понавља.
Члан 33.
Председник Скупштине може бити разрешен пре
истека мандата :
1. на лични захтев ;
2. на писани образложени предлог најмање 1/3 од
укупног броја одборника.
Када је лични захтев за разрешење поднет као неопозива
оставка, разрешење се врши констатацијом Скупштине да
је поднета неопозива оставка. У осталим случајевима
разрешење се врши већином гласова од укупног броја
одборника, тајним гласањем.
Члан 34.
Председник Скупштине има заменика који га замењује
у случају његове одсутности или спречености да обавља
своју дужност или на основу посебног овлашћења.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава
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на исти начин као и председник Скупштине.
Члан 35.
Скупштина општине има секретара који се стара о
обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и
руководи административним пословима везаним за њихов
рад.
Секретар Скупштине се поставља на предлог
председника Скупштине, на 4 године и може бити поново
постављен.
За секретара Скупштине може бити постављено лице
са завршеним правним факултетом, положеним стручним
испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање 3 године.
Скупштина може, на писани образложени предлог
председника Скупштине,
разрешити секретара
Скупштине и пре истека мандата.
Секретар може имати заменика који га замењује у
случају његове одсутности или спречености.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и
разрешава на исти начин и под истим условима као и
секретар Скупштине.
Ако Скупштина није поставила заменика секретара
Скупштине, секретара Скупштине замењује лице које
одреди председник Скупштине.
Члан 36.
Скупштина може посебном одлуком уредити начин
обављања стручних и административно-техничких
послова за своје потребе.
Члан 37.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине,
њених радних тела и друга питања везана за рад
Скупштине уређују се њеним Пословником.
2. Председник Општине
Члан 38.
Председника Општине бира Скупштина, из реда
одборника, на време од 4 године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Председник Општине има заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Председник Скупштине предлаже кандидата за
председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже
кандидата за заменика председника Општине из реда
одборника, кога бира Скупштина на исти начин као
председника Општине.
Председнику Општине и заменику председника
Општине избором на ове функције престаје мандат
одборника у Скупштини општине.
Председник Опаштине и заменик председника
Општине су на сталном раду у Општини.
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Члан 39.
Председник Општине :
1. представља и заступа Општину ;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује
Скупштина ;
3. наредбодавац је за извршење буџета ;
4. усмерава и усклађује рад Општинске управе ;
5. доноси појединачне акте за које је овлашћен
законом, Статутом или одлуком Скупштине ;
6. поставља и разрешава помоћнике председника
Општине ;
7. доноси акта из надлежности Скупштине у случају
ратног стања и елементарних непогода, с тим што је дужан
да их поднесе на потврду Скупштини, када она буде у
могућности да се састане ;
8. одлучује о распореду коришћења службених
просторија Општине ;
9. врши друге послове утврђене законом, Статутом и
другим актима Општине.
Члан 40.
Председник Општине може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог најмање
1/3 од укупног броја одборника, на исти начин на који је
изабран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора
се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.
Ако Скупштина не разреши председника Општине,
одборници који су поднели предлог за разрешење не могу
поново предложити разрешење председника Општине, пре
истека рока од 6 месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 41.
Разрешењем председника Општине престаје мандат
заменику председника Општине и Општинском већу.
Заменик председника Општине, односно члан
Општинског већа, могу бити разрешени пре истека
времена на које су бирани, на предлог председника
Општине или најмање 1/3 од укупног броја одборника, на
исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика
председника Општине или члана Општинског већа,
председник Општине је дужан да Скупштини поднесе
предлог за избор новог заменика председника Општине
или члана Општинског већа, која истовремено доноси
одлуку о разрешењу и избору.
Председник Општине, заменик председника Општине
или члан Општинског већа који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће
послове, до избора новог председника Општине, заменика
председника Општине или члана Општинског већа.
3. Општинско веће
Члан 42.
Општинско веће чине председник Општине, заменик
председника Општине, као и 7 чланова Општинског већа
које бира Скупштина, на период од 4 године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже
кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине,
Скупштина истовремено одлучује о избору заменика
председника Општине и чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског
већа по функцији.
Чланови Општинског већа које бира Скупштина не
могу бити истовремено и одборници, а могу бити задужени
за једно или више подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа
престаје одборнички мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у
Општини.
Члан 43.
Општинско веће :
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које
доноси Скупштина ;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине ;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у
случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка
фискалне године ;
4. врши надзор над радом Општинске управе,
поништава или укида акте Општинске управе који нису у
сагласности са законом, Статутом и другим општим актом
или Одлуком које доноси Скупштина ;
5. решава у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и
других организација у управним стварима из надлежности
Општине ;
6. стара се о извршавању поверених надлежности из
оквира права и дужности Републике ;
7. поставља и разрешава начелника Општинске
управе ;
8. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп,
као и отказу уговора о давању на коришћење, односно у
закуп и стављању хипотеке на непокретности коју користи
Општина, у складу са законом.
Члан 44.
Председник Општине представља Општинско веће,
сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада
Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави од примене
одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна
законом.
Члан 45.
Општинско веће одлучује јавним гласањем, већином
гласова од укупног броја чланова.
Организација, начин рада и друга питања од значаја за
рад Општинског већа ближе се уређује његовим
Пословником, у складу са законом и Статутом.
Члан 46.
Председник Општине и Општинско веће редовно
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извештавају Скупштину, по сопственој иницијативи или
на њен захтев, о извршавању одлука и других аката
Скупштине.

Општинске управе, односно његовог заменика морају
испуњавати прописане услове за постављење начелника
Општинске управе односно његовог заменика.

Члан 47.

Члан 51.

Престанком мандата Скупштине престаје мандат
председника Општине, заменика председника Општине и
чланова Општинског већа, с тим да они врше текуће
послове из своје надлежности до ступања на дужност
новог председника Општине, заменика председника
Општине и чланова Општинског већа, односно
председника и чланова привременог органа, ако је
скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

Начелник Општинске управе може поднети оставку.
Даном подношења оставке престаје му дужност
начелника.
Општинско веће може разрешити начелника
Општинске управе пре истека мандата, на предлог
председника Општине, кои мора бити у писменој форми и
са образложењем.

4. Општинска управа
Члан 48.
Општинска управа :
1. припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина, председник Општине и Општинско
веће ;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине,
председника Општине и Општинског већа ;
3. решава у управном поступку у првом степену о
правима и дужностима грађана, предузећа, установа и
других оргнизација у управним стварима из надлежности
Општине ;
4. обавља послове управног надзора над извршавање
прописа и других општих аката Скупштине ;
5. извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Општини ;
6. обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина, председник Општине и Општинско веће.
Члан 49.
Општинска управа образује се као јединствен орган.
Општинском управом руководи начелник.
За нечелника Општинске управе може бити
постављено лице које има завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и
најмање 5 година радног искуства у струци.
У Општинској управи за вршење сродних послова
образаују се унутрашње организационе јединице.
Члан 50.
Начелникa Општинске управе поставља Општинско
веће, на основу јавног огласа, на 5 година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који
га замењује у случају његове одсустности или спречености
да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на
исти начин и под истим условима као начелник.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у
Управи распоређује начелник.
Ако Општинско веће не постави заменика начелника
Општинске управе, замењује га руководилац унутрашње
организационе јединице кога он одреди.
Општинско веће може поставити вршиоца дужности
начелника Општинске управе и његовог заменика најдуже
на период до 6 месеци. Вршиоц дужности начелника

Члан 52.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара
Скупштини општине, Општинском већу и председнику
Општине, у оквиру надлежности тих органа утврђених
законом, Статутом и Одлуком о општинској управи.
Члан 53.
У Општинској управи могу се поставити највише 3
помоћника председника Општине, за поједине области
(економски развој, урбанизам и просторно планирање,
заштита животне средине, дечја и социјална заштита,
здравство, пољопривреда и др.) чији се послови
систематизују изван организационих једница Општинске
управе.
Помоћници предс едника Општине покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у
вези са питањима која су од значаја за развој у областима за
које су постављени, и врше друге послове утврђене
Одлуком о општинској управи.
Помоћнике председника Општине поставља и
разрешава председник Општине из реда лица која по
правилу имају одговарајући факултет и друго потребно
образовање у односу на делокруг послова као и најмање 3
године радног искуства у струци.
Члан 54.
Акт о организацији Општинске управе доноси
Скупштина на предлог Општинског већа.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз
сагласност Општинског већа
Члан 55.
Овлашћења и организација за обављање послова
управног надзора ближе се уређују одлуком Скупштине.
5. Финансирање надлежности Општине
Члан 56.
За обављање њених надлежности Општине припадају
изворни приходи и уступљени приходи трансферима,
примања по основу задуживања и други приходи утврђени
законом.
Општини припадају средства за обављање поверених
послова из оквира права и дужности државне управе.
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Члан 57.
За задовољавање потреба грађана на територији
Општине или њеном делу средства се могу прикупљати
самодоприносом на основу непосредног изјашњавања
грађана, у складу са законом.
Одлуку о увођењу самодоприноса, грађани доносе :
непосредно тајним гласањем или давањем писане изјаве, у
складу са законом.
О облику и начину непосредног изјашњавања грађана
одлучује Скупштина.

организација чији се рад финансира из буџета Општине, у
складу са законом.
6. Непосредно учешће грађана у остваривању
локалне самоуправе
Члан 66.
Грађани Општине непосредно учествују у остваривању
локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора
грађана и референдумом.

Члан 58.

Члан 67.

Општина самостално располаже приходима који јој
припадају.
Јавни расходи за које се средства распоређују у буџету
могу се финансирати непосредно из буџета, преко
буџетских фондова и посебних рачуна, у складу са
законом.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу
Скупштини општине доношење акта којим ће се уредити
одређено питање из надлежности Општине, промену
Статута или других аката и расписивање референдума у
складу са законом и Статутом.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина је дужна
да одржи расправу у року од 60 дана од добијања предлога.
За пуноважно покретање грађанске иницијативе
потребано је да је акт сачињен у складу са законом и да га је
потписало најмање 10% бирача, који су уписани у бирачки
списак Општине на дан предаје акта грађанске
иницијативе.
Општинска управа има обавезу да пружи стручну
помоћ грађанима у погледу формулисања предлога
садржаног у грађанској иницијативи и информисања о
начину спровођења поступка.

Члан 59.
Општина може оснивати фондове за финансирање
делатности од значаја за Општину, у складу са законом.
Члан 60.
Општина се може дугорочно задуживати за
финансирање одређених пројеката и финансирање
дефицита текуће ликвидности, у складу са законом.
Члан 61.

Члан 68.

По истеку године за коју је буџет донет саставља се
завршни рачун о извршењу буџета Општине.

Збор грађана сазива се за подручје насељеног места или
реона односно других делова насељеног места утврђених
посебном одлуком.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из
надлежности органа Општине.
Збор грађана, јавним гласањем, већином гласова
присутних грађана, усваја захтеве и предлоге и упућује их
у писаном облику надлежним ороганима и службама
Општине који су дужни да у року од 60 дана од дана
пријема захтева односно предлога, исте размотре и о својој
одлуци односно ставу обавесте грађане на погодан начин.

Члан 63.

Члан 69.

Буџет и завршни рачун о извршењу буџета доступни су
јавности.
Скупштина општине је дужна да одржи јавну расправу
о предлогу буџета и завршног рачуна и годишњих
извештаја о раду јавних предузећа, установа, организација
и служби чији је оснивач, а који се финансирају из буџета.

Збор грађана може сазвати председник Општине,
председник Скупштине и овлашћени представник Савета
Месне заједнице, најмање 8 дана пре одржавања.
Збор грађана може сазвати и група грађана, у складу са
одлуком Скупштине којом се ближе уређује начин
сазивања и рада збора грађана.

Члан 64.

Члан 70.

Корисници средстава буџета Општине дужни су да на
захтев органа Општине најмање једном годишње поднесу
извештај о раду, остваривању програма и коришњењу
средстава Општине.

Скупштина може на сопствену иницијативу да распише
референдум о питањима из свог делокруга.
Скупштина је дужна да распише референдум о питању
из свог делокруга на захтев најмање 10% бирача који су
уписани у бирачки списак Општине, на дан предаје
захтева.
Одлука путем рефендума је донета ако се за њу
изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је

Општина доноси буџет за једну календарску годину у
коме се исказују сви његови приходи и расходи, у складу са
законом.
У буџету се посебно воде средства пренета из буџета
Републике за финансирање поверених послова.
Члан 62.

Члан 65.
Општина даје сагласност на општа акта и програме
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гласало више од половине бирача.
Члан 71.
Скупштина је дужна да распише референдум за
подручје насељног места или месне заједнице о питањима
из свог делокруга која се односе на потребе односно
интересе становништва тог подручја, на захтев најмање
20% бирача са тог подручја који су уписани у Бирачки
списак на дан предаје захтева.
7. Месна самоуправа
Члан 72.
Ради задовољавања потреба и интереса грађана у
градским насељима и селима, могу се оснивати месне
заједнице и други облици месне самоуправе.
Члан 73.
Скупштина одлучује, већином гласова од укупног броја
одборника, уз претходно прибављено мишљење грађана, о
образовању, подручја за које се образује и укидању месних
заједница и других облика месне самоуправе.
Члан 74.
Актима месне заједнице, односно другог облика месне
самоуправе, у складу са Статутом и актом о оснивању,
утврђују се послови које врши, органи и поступак избора,
организација и рад органа, начин одлучивања и друга
питања од значаја за рад месне заједнице односно другог
облика месне самоуправе.
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Послове из става 2. овог члана начин и место њиховог
вршења одређује председник Општине на предлог
начелника Општинске управе.
8. Сарадња и удруживање
Члан 78.
Органи Општине и службе, као и предузећа, установе и
друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу и
удружују се са другим једницама локалне самоуправе и
њеним органима и службама у областима од заједничког
интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати
средства и образовати заједничке органе, предузећа,
установе и друге организације, у складу са законом и
Статутом.
Општина може остваривати сарадњу у областима од
заједничког интереса са одговарајућим територијалним
заједницама и јединицама локалне самоуправе у другим
државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз
поштовање територијалног јединства и правног поретка
Републике Србије, у складу са Уставом и законом.
Општина може бити оснивач или приступити
асоцијацији градова и општина ради заступања интереса
својих чланова пред државним органима, а посебно у
поступку доношења закона и других аката од значаја за
зашиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе
као и других прописа од значаја за остваривање послова
јединица локалне самоуправе.
О р г а н и О п ш т и н е с а р а ђ у ј у с а н е вл а д и н и м
организацијама, хуманитарним и другим организацијама
основаним у интересу грађана свог подручја.
9. Заштита локалне самоуправе

Члан 75.

Члан 79.

Средства за рад месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе, обезбеђују се из :
1. средстава утврђених одлуком о буџету Општине,
укључујући и самодопринос ;
2. донација ;
3. прихода које месна заједница, односно други облик
месне самоуправе оствари својом активношћу.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе
доноси финансијски план на који сагласност даје
Општинско веће.

Председник Општине може покренути поступак за
оцену уставности и законитости закона и другог општег
акта Републике којим се повређује право Општине.

Члан 76.

Члан 81.

Месна заједница, односно други облик месне
самоуправе, има својство правног лица у оквиру права и
дужности утврђених Статутом и одлуком о оснивању.

У Општини се, посебном одлуком, у складу са законом,
може установити Заштитник грађана који је овлашћен да
контролише поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњима или нечињењем Општинске
управе и јавних служби када се ради о повреди прописа и
општих акта Општине.

Члан 77.
Одлуком Скупштине може се свим или појединим
месним заједницама и другим облицима месне самоуправе
поверити вршење одређених послова из надлежности
Општине уз обезбеђивање за то потребних средстава.
За обављање одређених послова из надлежности
Општинске управе, посебно за остваривање права грађана,
може се организовати рад Општинске управе у месним
заједницама.

Члан 80.
Председник Општине има право жалбе Уставном суду
ако се појединачним актом или радњом државног органа
или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине.

10. Акти органа Општине
Члан 82.
У вршењу послова из свог делокруга органи Општине
доносе одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења,
закључке, препоруке и друге потребне акте.
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Члан 83.
Одлуке и други акти Скупштине морају бити сагласни
са законом и Статутом.
Акти председника Општине и Општинског већа морају
бити сагласни са законом, Статутом, одлукама и другим
актима Скупштине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са
законом, Статутом, одлукама и другим актима органа
Општине.
Члан 84.
Предлог Одлуке подноси се Скупштини у облику у
коме се доноси и мора бити образложен.
Образложење мора садржати : правни основ, разлоге и
циљеве доношења, процену износа финансијских
средстава потребних за спровођење одлуке и изворе тих
средстава.
Члан 85.
Општи акти органа Општине објављују се у службеном
гласилу наведеном у акту који се објављује, ако посебном
одлуком Скупштине није друкчије прописано.
Општа акта из става 1. овог члана ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања, а најраније наредног дана
од дана објављивања, ако доносилац акта у поступку
доношења утврди да постоје оправдни разлози да акт
ступи на снагу раније.
Остали акти органа Општине објављују се кад је то тим
актима предвиђено и на начин утврђен тим актима.
10. Тумачење, доношење и промена Статута
Члан 86.
Аутентично тумачење Статут даје Скупштина на
предлог надлежног радног тела.
Стручно тумачење Статута даје надлежно радно тело
Скупштине.
Члан 87.
Предлог за доношење и промену Статута могу поднети
: грађани путем грађанске иницијативе, најмање 1/3 од
укупног броја одборника, председник Општине,
Општинско веће и надлежно радно тело Скупштине.
Предлог се подно си у писаном облику са
образложењем.
О предлогу из става 2. овог члана Скупштина одлучује
већином гласова од укупног броја одборника.
Када Скупштина одлучи да се приступи доношењу или
промени Статута, истом одлуком одређује поступак
доношења.
Скупштина усваја акт о доношењу или промени
Статута већином гласова од укупног броја одборника.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 88.
Прописи Општине остају на снази до њиховог

усклађивања са Статутом.
Члан 89.
Одлука о Општинском већу општине Аранђеловац и
Одлука о Управи општине Аранђеловац ускладиће се са
Статутом, у року од 60 дана од дана његовог ступања на
снагу.
Члан 90.
Начелник Општинске управе обављаће ту дужност до
постављења начелника или вршиоца дужности начелника,
у складу са Статутом.
Члан 91.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи
Статут општине Аранђеловац (''Општински слсужбени
гласник'', бр. 10/02 и ''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.4/07).
Члан 92.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-211/2008-01 од 18. 7. 2008. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек.,с.р.
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На основу члана 23. Статута општине Аранђеловац
(''Општински службени гласник'', бр. 10/02 и ''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 4/07),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 27. 6. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА
ПОТРЕБЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
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Одлуке, обавезне су да најкасније у року од 8 дана доставе
секретару Скупштине Одлуку о промени лица
ангажованог за послове техничког секретара.
Члан 5.
Технички секретари обављају послове :
- доставу материјала за седнице Скупштине и њених
радних тела
- стручну и административно-техничку помоћ
одборницима
- друге послове по налогу овлашћеног лица.
Уговором о ангажовању техничког секретара ближе се
уређује начин вршења послова из става 1. овог члана.

Члан 1.

Члан 6.

Овом Одлуком утврђује се право на ангажовање
техничких секретара за потребе одборника у Скупштини
општине Аранђеловац, на терет буџета општине
Аранђеловац, уређује начин и услови за његово
остваривање.

Просторије и средства за рад техничких секретара
обезбеђују политичке странке које остварују право из
члана 2. ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

Право на ангажовање техничких секретара из члана 1.
ове Одлуке имају политичке странке, политичке
организације, као и коалиције политичких странака и
организација (у даљем тексту : политичке странке), чији су
кандидати на изборним листама добили мандате у
Скупштини општине Аранђеловац, на изборима одржаним
11. 05. 2008. године, и то :
1. ''Српска радикална странка Томислав Николић''
2. ''За Аранђеловац у Демократској Србији Борис
Тадић''
3. ''Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС) Милутин
Ђурић''
4. ''Демократска странка Србије Радмило Милошевић
Баја''
5. ''Нова Србија Велимир Илић''
6. ''Аранђеловац мој град''.
Члан 3.
Технички секретари ангажују се појединачним
уговором на период трајања мандата одборника.
Уговор закључују секретар Скупштине општине и лице
одређено Одлуком надежних органа политичких странака,
које остварују право из члана 2. ове Одлуке.
Средства буџета, опредељена овом Одлуком за
ангажовање техничких секретара, уплаћиваће се
ангажованом лицу у месечном износу, најкасније до 5. у
месецу за претходни месец, у висини која се добија
множењем основице за обрачун плате запосленим у
Општинској управи утврђене актом Владе републике
Србије и коефицијента утврђеног чланом 4. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима, за
звање сарадника (са порезима и доприносима).
Члан 4.
Политичке странке које остварују право из члана 2. ове

Члан 7.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-192/2008-01 од 27. 6. 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек., с.р.

На основу члана 143. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 71/05 - др. закон и 101/05 др.
закон), члана 2. Правилника о мерилима за утврђивање
цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник РС'',
бр. 1/93 и 6/96) и члана 23. Статута општине Аранђеловац
(''Општински службени гласник'', бр. 10/02 и ''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 4/07),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 27. 6. 2008. године, донела је

ОДЛ УКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У ДЕЧЈОЈ
УСТАНОВИ ''ДУГА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ
I. Цена услуга за целодневни боравак за кориснике
услуга износи 3.500,00 и 4.200,00 динара месечно по
детету.
1. Висина цене услуга утврђује се у зависности од
висине нето прихода по члану породице корисника
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(родитељи и деца) у периоду од 1. 07. 2007. године до 31.
12. 2007. године, према следећој скали :
_________________________________________________
Висина прихода по члану
Месечна цена услуга
породице
прво дете
друго дете
у установи
у установи
до 8.500,00
3.500,00
3.150,00
прекo 8.500,00
4.200,00
3.780,00
_________________________________________________
За треће дете у Установи не плаћа се накнада за услуге.
2. Корисници од којих је један власник приватног
предузећа или радње, није у радном односу или је на
привременом раду у иностранству и ако не достави
потврду за захтевани период за услуге Дечје установе
плаћа износ од 4.200,00 динара.
3. За кориснике који су запослени код приватника,
висина зараде се утврђује у висини просека зарада у
општини Аранђеловац у месецу јулу 2007. године, што
износи 20.848,00 динара.
4.Самохрани родитељи имају умањење од 10%.
5. за период изостанка детета дуже од једног дана,
корисник плаћа режијске трошкове у висини 50% утврђене
цене.
II. Цена услуга за децу у васпитној групи деце ометене у
развоју износи 8.100,00 динара месечно по детету.
III. Цена услуга за рад суботом износи 450,00 динара по
дану.
IV. Цена услуга за продужени боравак износи 50,00
динара по сату.
V. Цена ужине у групама П.П.П.
месечно.

износи 900,00

VI. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац, а примењиваће се од 01. 07. 2008. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-183/2008-01 од 27. 6. 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл.ек.,с.р.

На основу члана 23. Статута општине Аранђеловац
(''Општински службени гласник'', бр. 10/02 и ''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 4/07),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној
18. 7. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ФУНКЦИОНЕРА
КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
Председник Општине, заменик председника Општине
и секретар Скупштине 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 и за вршење функције волонтерски.
Члан 2.
Највише четири изабрана члана Општинског већа могу
засновати радни однос по основу вршења функције, на
основу решења које доноси председник Општине.
Члан 3.
О појединачним правима и обавезама из радног односа
функционера које бира, именује и поставља Скупштина,
одлучује Комисија за кадровске и административне
послове Скупштине општине Аранђеловац.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
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 и ''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 3/07).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-212/2008-01 од 18. 7. 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек.,с.р.
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На основу члана 23. став 1. тачка 5. Статута општине
Аранђеловац (''Општински службени гласник'', бр. 10/02 и
''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 4/07),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 18. 7. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ОДБОРНИЦИМА И ЧЛАНОВИМА
ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.
Одборнику Скупштине општине Аранђеловац (у
даљем тексту : Скупштина) припада накнада за учешће у
раду седнице Скупштине, у висини дневнице прописане за
запослене у Општинској управи.
Члан 2.
Изабраном члану Општинског већа који није у радном
односу по основу вршења те функције припада накнада у
месечном нето износу који се утврђује множењем
основице за обрачун плате запосленим у Општинској
управи утврђене актом Владе Републике Србије и
ко е фицијент а утврђеног чланом 4. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима, за
звање сарадника.
Члан 3.
Члану сталне Комисије Скупштине предвиђене
Пословником Скупштине припада накнада за учешће на
седници Комисије, у висини дневнице прописане у
Општинској управи.
Члановима осталих радних тела Скупштине припада
накнада за рад утврђена актом о образовању радног тела.
Накнаду за рад члановима радног тела које образује
Општинско веће и председник Општине утврђује
доносилац акта о образовању радног тела.
Члан 4.
Одборнику, изабраном члану Општинског већа који
није засновао радни однос по основу вршења те функције и
члановима сталних комисија Скупштине предвиђених
Пословником Скупштине, припада накнада изгубљене
зараде по основу радног односа, због учешћа у вршењу
својих функција, у складу са приложеном одговарајућом
документацијом.
Члан 5.
Одборнику и другим члановима органа и радних тела
Скупштине општине припада накнада трошкова исхране
(дневница) и других трошкова за службено путовање у
вези са вршењем њихових функција, под условима и у
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висини прописаној за раднике Општинске управе.
Трошкови службеног путовања из става 1. Овог члана
могу се исплатити и другом лицу које је ангажовано од
стране овлашћених лица органа Општине.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о накнадама одборницима и члановима органа и радних
тела Скупштине општине Аранђеловац (''Општински
службени гласник'', бр. 30/04 и бр. 06-50/06-01 од 07. 03.
2006. године).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-213/2008-01 од 18. 7. 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек.,с.р.
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