Aran|elovac, 9. oktobar Godina I - broj 9
На основу члана 22. став 1. тачка 1. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 26. 09. 2008.
године, донела је
ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником се ближе уређује конституисање
Скупштине општине Аранђеловац (у даљем тексту
:Скупштина), организација, начин рада и одлучивања
Скупштине, остваривање права и дужности одборника и
друга питања од значаја за рад Скупштине.
Члан 2.
Скупштину представља председник Скупштине, а у
случају његове одсутности или спречености заменик
председника Скупштине.
Члан 3.
Скупштина има печат округлог облика са ћирилично
исписаним текстом на српском језику по ободу печата
''Република Србија Скупштина општине Аранђеловац'' и
грбом Републике Србије у средини печата.
Скупштина има штамбиљ правоугаоног облика са
исписаним текстом ''Република Србија
Скупштина
општине Аранђеловац'' и рубрикама за број и датум.
О употреби и чувању печата и штамбиља Скупштине
одлучује секретар Скупштине.

постављења секретaра Скупштине.
На првој седници Скупштине, после конститутивне
седнице, бирају се председник Општине, заменик
председника Општине,чланови Општинског већа и стална
радна тела Скупштине.
1. Конститутивна седница Скупштине
Члан 6.
Kонститутивну седницу Скупштине сазива председник
Скупштине претходног сазива, у року од 15 дана од дана
објављивања резултата избора у службеном гласилу
Општине.
Ако председник Скупштине претходног сазива не
сазове конститутивну седницу Скупштине у законском
року, седницу ће сазвати најстарији одборник новог сазива,
у року од 10 дана од истека законског рока.
У случају из ст.1.и 2. овог члана дан одржавања седнице
одређује се најкасније у року од 10 дана од дана сазивања
седнице.
Уз позив за седницу одборницима се доставља Статут
општине Аранђеловац и Пословник Скупштине општине
Аранђеловац.
Члан 7.
Конститутивном седницом председава најстарији
одборник до избора председника Скупштине.
Секретар Скупштине претходног сазива врши
функцију до постављења секретара Скупштине новог
сазива.
Члан 8.
Функцију најстаријег одборника из чл. 7. и 8. овог
Пословника врши најстарији одборник који није одсутан
или спречен и који прихвата да врши ту функцију.

Члан 4.

2. Потврђивање мандата одборника

О питањима која нису уређена овим Пословником
одлучује Скупштина посебном Одлуком.

Члан 9.

II. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
Члан 5.
Конституисање Скупштине састоји се од потврђивања
мандата одборника Скупштине новог сазива, избора
председника и заменика председника Скупштине и

Одборници стичу права и дужности одборника
Скупштине даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата одборника врши се на почетку
конститутивне седнице,као прва тачка дневног реда.
Члан 10.
О потврђивању мандата одборника, на основу
Извештаја Верифакационог одбора( у даљем тексту:
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Одбор ), Скупштина одлучује јавним гласањем, већином
гласова присутних одборника.
Члан 11.
Председавајући предлаже састав Одбора.
Одбор има три члана, и то по једног члана са три
изборне листе које су добиле највећи број одборничких
мандата у Скупштини, а у случају истог броја мандата- са
изборне листе која је добила већи број гласова.
Одбор је изабран ако за њега гласа већина присутних
одборника, јавним гласањем.
Одбор престаје са радом кад Скупштина потврди
мандате одборника.
Члан 12.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу
уверења о избору одборника и Извештаја Општинске
изборне комисије о спроведеним изборима.
Одбор утврђује да ли су подаци из уверења о избору
сваког одборника истоветни са подацима из Извештаја
Општинске изборне комисије о одржаним изборима, као и
да ли има законских сметњи за потврђивање мандата и о
томе подноси извештај Скупштини, који садржи имена и
презимена одборника за које се предлаже , односно не
предлаже потврђивање мандата.
Члан 13.
Скупштина одлучује о предлогу Одбора за поврђивање
мандата одборника као целини, а о предлогу да се не
потврди мандат појединачно.
Члан 14.
О п от в р ђ и ва њ у м а н д ат а од б о р н и ка п о с л е
конституисања Скупштине и престанку мандата
одборника Скупштина одлучује по прибављеном
мишљењу Комисије за кадровске и административне
послове.
3. Избор председника и заменика председника
Скупштине
Члан 15.
Председник Скупштине бира се из реда одборника на
време од четири године, тајним гласање,м 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 само једног
кандидата.
Члан 16.
Предлог кандидата за председника Скупштине
подноси се председавајућем у писаном облику.
Предлог садржи име и презиме кандидата, основне
податке о кандидату, страначку припадност, име и презиме
известиоца и име и презиме и потписе предлагача.
Предложени кандидат за председника Скупштине има

право да се представи и изнесе свој програм рада.
О предложеним кандидатима отвара се расправа.
После расправе председавајући утврђује листу
кандидата за председника Скупштине, по азбучном реду
презимена.
Члан 17.
Гласање спроводи Изборна комисија, сходном
применом Закона о локалним изборима.
Изборна комисија има три члана, и то по једног
одборника изабраних са три изборне листе са којих је
изабрано највише одборника,а у случају истог броја
одборника -са листе која је добила већи број гласова.
Скупштина бира Изборну комисију јавним гласањем,
већином гласова присутног броја одборника.
Члан 18.
Изборна комисија утврђује резултате избора и подноси
Извештај Скупштини, која о њему одлучује јавним
гласањем, већином гласова присутног броја чланова.
Усвајањем Извештаја Изборне комисије резултати
избора су коначни.
Ако ниједан од предложених кандидата не буде
изабран, поступак се понавља.
Члан 19.
Председник Скупштине ступа на дужност по
саопштавању резултата да је изабран и преузима вођење
седнице.
Члан 20.
Заменик председника Скупштине бира се на исти начин
као председник Скупштине.
4. Постављење секретара Скупштине
Члан 21.
Скупштина поставља секретара Скупштине, на
предлог председника Скупштине.
Предлог садржи основне податке о кандидату.
О предлогу се отвара расправа.
Члан 22.
Секретар Скупштине је постављен ако је добио већину
гласова присутних одборника.
Члан 23.
Скупштина одлучује о заменику секретара Скупштине,
у случају његове одсутности или спречености, а до
доношења те одлуке секретара Скупштине замењује лице
које одреди председник Скупштине
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5. Избор председника Општине, заменика
председника Општине и чланова Општинског већа
Члан 24.
Председника Општине бира Скупштина, из реда
одборника , на време од 4 године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
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.
Члан 25.
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 гласова од укупног броја одборника.
Кандидате за Општинско веће предлаже кандидат за
председника Општине.
Члан 26.
Предлози из чл.24. и 25. овог Пословника подносе се у
писаном облику и садрже основне податке о кандидатима,
а предлагачи могу додатно усмено образложити своје
предлоге пре отварања јединствене расправе.
Члан 27.
Кад одлучује о избору председника Општине,
Скупштина истовремено одлучује о избору заменика
предс едника Општине и чланова Општинског
већа(јединствен гласачки листић ), а избор се врши
сходном применом одредаба о избору председника
Скупштине.
Ако јединствен предлог из става 1. овог члана не
добије потребну већину гласова, поступак се понавља.
5. Избор сталних радних тела Скупштине
Члан 28.
Стална радна тела Скупштине имају председника и 6
чланова, од којих председник и 3 члана морају бити из реда
одборника.
Члан 29.
Састав сталних радних тела Скупштине, по правилу,
одражава одборнички састав Скупштине, односно
сразмерну заступљено ст политичких странака,
политичких организација и група грађана који имају
одборнике у Скупштини.
Председника и чланове сталних радних тела
Скупштине, у складу са ставом 1. овог члана, предлаже
председник Скупштине, после обављених консултација са
председницима одборничких група.
О предлогу се отвара расправа.
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Члан 30.
О предлогу састава сталног радног тела Скупштине
гласа се као о предлогу у целини, јавним гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала
већина присутних одборника.
Члан 31.
Одборник може бити члан највише два стална радна
тела.

III. ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
Члан 32.
Најмање три одборника могу образовати одборничку
групу.
Члан 33.
Одборничка група се конституише тако што се
председнику Скупштине подноси списак чланова
одборничке групе који је потписао сваки њен члан. На
списку се посебно назначава председник одборничке групе
и његов заменик.
Одборник може бити члан само једне одборничке
групе.
О промени састава одборничке групе њен председник
обавештава председника Скупштине и доставља писану
изјаву одборника који мења припадност групи.
О образовању нове одборничке групе и о променама у
постојећим председник Скупштине обавештава одборнике
Скупштине на првој наредној седници.
Члан 34.
Стручне и административно-техничке послове за
потребе одборничких група обавља одговарајућа стручна
служба Скупштине.
IV. РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Члан 35.
Скупштина оснива стална радна тела за разматрање
питања из њене надлежности.
Стална радна тела дају мишљење на предлоге прописа
и других аката које доноси Скупштина, иницирају
доношење аката и обављају друге послове из области за
коју су образована, у складу са овим Пословником.
Скупштина, по потреби, оснива повремена и посебна
радна тела ради разматрања одређених питања и
извршавања посебних задатака из надлежности
Скупштине, у складу са Одлуком о оснивању.
Члан 36.
Стална радна тела Скупштине су :
1. Комисија за планирање, уређење и заштиту простора
2. Комисија за буџет и финансије
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Комисија за друштвене делатности
Комисија за прописе
Комисија за кадровске и административне послове
Комисија за представке
Члан 37.

Комисија за планирање, уређење и заштиту простора
разматра предлоге одлука, других општих аката, као и
питања из области урбанизма, стамбено-комуналних
делатности, уређивања и коришћења грађевинског
земљишта и заштите животне средине.

Члан 46.
На рад повремених и посебних радних тела Скупштине
сходно се примењују одредбе овог Пословника о раду
сталних радних тела Скупштине, ако није друкчије
прописано.
На рад радних тела Скупштине сходно се примењују
одредбе овог Пословника о раду Скупштине, ако није
друкчије прописано.
V. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 38.

1. Сазивање седнице

Комисија за буџет и финансије разматра предлоге
одлука, других општих аката, као и питања из области
прихода и расхода буџета Општине и области финансија.

Члан 47.

Члан 39.
Комисија за друштвене делатности разматра предлоге
одлука, других општих аката, као и питања из области
здравства, образовања и васпитања, културе, социјалне
заштите и других друштвених делатности.
Члан 40.
Комисија за прописе разматра предлоге прописа које
доноси Скупштина и утврђује пречишћен текст прописа.
Члан 41.

Седнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање
једном у три месеца.
Члан 48.
Председник Скупштине стара се о припремању
седнице, уз помоћ секретара Скупштине.
Члан 49.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по
сопственој иницијативи, и када то затражи најмање 1/3
одборника Скупштине, председник Општине и
Општинско веће, у складу са чланом 26.Статута Општине.
Члан 50.

Комисија за кадровске и административне послове
припрема и предлаже прописе којима се уређују питања
остваривања права и дужности одборника, доноси
појединачне акте о статусним питањима одборника и
изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини
и припрема предлоге за избор и именовања директора,
председника и чланова управних и надзорних одбора када
избор односно именовање врши Скупштина.

Седнице Скупштине сазивају се писаним позивом.
Позив за седницу садржи место и време одржавања
седнице.
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније
7 дана пре седнице. Када постоје оправдани разлози, који
морају бити образложени у позиву, овај рок може бити и
краћи.

Члан 42.

Члан 51.

Комисија за представке разматра представке поднете
Скупштини и предлаже одговарајуће мере.

Уз позив за седницу одборницима се доставља предлог
дневног реда, материјал који се односи на предлог дневног
реда и записник са претходне седнице.
Позив за седницу Скупштине са предлогом дневног
реда и материјалом доставља се и локалним средствима
јавног информисања.

Члан 43.
Комисија одлучује јавним гласањем, већином гласова
од укупног броја чланова.
Члан 44.

2. Дневни ред

Председника Комисије, у случају његове одсутности
или спречености, замењује члан Комисије из реда
одборника, кога одређује Комисија на првој седници.

Члан 52.

Члан 45.
Седнице Комисије сазива и председава им председник
Комисије.

Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине
на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим
м ат е р и ј а л и м а и о б а в љ е н и х ко н с ул т а ц и ј а с а
председницима одборничких група.
У дневном реду се посебно групишу тачке о којима се, с
обзиром на њихов карактер и значај, обавезно спроводи
претрес и тачке о којима се расправља само ако то захтева
најмање једна одборничка група.
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наставка седнице.

Члан 53.

Члан 57.

Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда,
председник Скупштине, по извештају секретара
Скупштине, утврђује да ли седници присуствује довољан
број одборника за рад и пуноважно одлучивање.
За пуноважно одлучивање и рад на седници потребно је
присуство већине од укупног броја одборника. Ако се
утврди да већина не постоји, председник Скупштине
одлаже седницу за одговарајући дан и сат. О одлагању
седнице писано се обавештавају одборници који су
одсутни. Седница ће се прекинути и одложити и у случају
када се у току њеног трајања утврди да није присутна
већина од укупног броја одборника.
У случају из става 2. овог члана седница се неће
одложити ако председник Скупштине има поуздана
сазнања да ће се обезбедити потребна већина одборника
најдуже за један сат времена.
Ако председник посумња да седници не присуствује
потребна већина одборника, наложиће прозивање или
пребројавање.Прозивка или пребројавање извршиће се и
кад то затражи бар једна одборничка група. Прозивање и
пребројавање на седници врши секретар Скупштине.

На седници има право да говори сваки одборник.
Скупштина може одлучити да о одређеним питањима
саслуша представнике појединих предузећа, установа,
органа и организација, као и поједине грађане.

Председник Скупштине даје говорницима реч по реду
пријаве.
Председник Скупштине преко реда да je реч
представнику предлагача, када то затражи.
Кад председник Скупштине оцени да ће расправа о
појединим питањима дуже трајати, може предложити да се
ограничи трајање говора сваког учесника у расправи (сем
говора предлагача), и да сваки учесник у расправи о истом
питању говори само једанпут. Ограничење трајања говора
може предложити и свака одборничка група.
. Када је трајање говора ограничено, председник ће у
случају прекорачења одређеног времена опоменути
говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног
минута не заврши говор, одузима му реч.

Члан 54.

Члан 59.

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са
претходне седнице.
О примедбама на записник Скупштина одлучује без
расправе.

Говорник може да добије реч по други пут тек пошто се
исцрпи листа говорника који говоре први пут и само ако
питање које је на дневном реду, по оцени председника
Скупштине, није довољно расправљено.
Председник одборничке групе који жели да изнесе став
те групе о питању које је на дневном реду, има право да
добије реч преко реда, с тим што не може говорити дуже од
троструког времена одређеног за излагање одборника, ако
је то време ограничено, односно више од два пута о истом
питању.

Члан 55.
После усвајања записника са претходне седнице,
приступа се утврђивању дневног реда.
Сваки одборник може захтевати да се у дневни ред,
поред предложених унесу и друга питања и предлози за
које он сматра да су хитни. Одборник је дужан да хитност
разматрања образложи.
О предлозима одборника за измене и допуне
предложеног дневног реда не води се расправа.
Одборници се посебно изјашњавају, прво, о сваком
предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, а
затим о предложеном дневном реду у целини.
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних
одборника.
Члан 56.
После усвајања дневног реда прелази се на расправу о
појединим питањима по утврђеном редоследу.
Скупштина може, у току седнице, без расправе,
извршити измене у редоследу разматрања појединих
тачака дневног реда.
Свако питање се расправља док о њему има
пријављених говорника.
Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може
се поново отварати.
Aко седница траје непримерено дуго или из другог
оправданог разлога, на предлог председника Скупштине
или најмање једне одборничке групе, Скупштина може
одлучити да прекине седницу и одредити датум и време

Члан 58.

Члан 60.
Ако се одборник у свом излагању на седници
Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику или
погрешно протумачи његово излагање, одборник на кога се
излагање односи има право да одмах затражи реч реплику,
која може да траје најдуже пет минута.
Одлуку у случају из става 1. овог члана доноси
председник Скупштине.
Ако председник не дозволи тражену реплику, одборник
који је тражио реплику може захтевати да се о томе изјасни
Скупштина.
Одборник нема право реплике на реплику.
Члан 61.
Одборнику који затражи да говори о повреди
Пословника , председник Скупштине даје реч чим је
затражи. Његов говор не може трајати дуже од пет минута.
Председник је дужан дати објашњење поводом
изречене примедбе.
Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем,
Скупштина одлучује о изреченој примедби.
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Члан 62.

5. Одржавање реда на седници

Говорник може говорити само о питању које је на
дневном реду.
Ако се говорник не придржава дневног реда,
председник Скупштине ће га опоменути и позвати да се
држи дневног реда. Ако одборник и поред опомене настави
да се не придржава дневног реда, председник Скупштине
ће му одузети реч.

Члан 68.

Члан 63.
Није дозвољено ометање говорника добацивањем и
коментарисањем излагања, као и сваки други поступак
који спречава слободу говора.
Председник Скупштине је дужан да се брине да
говорник не буде ометан у свом излагању.
4. Одлучивање
Члан 64.
Скупштина о сваком предлогу који је стављен на
дневни ред седнице одлучује после расправе, сем у
случајевима у којима је овим Пословником прописано да
се одлучује без расправе.
Пре или после расправе Скупштина може да одлучи да
се поједино питање скине са дневног реда или да се врати
предлагачу или радном телу на даље проучавање и допуну.
Члан 65.
После закључене расправе прелази се на гласање о
предлогу. О предлогу се гласа у целини. Ако је поднет
амандман, прво се одлучује о амандману, а затим о
предлогу у целини.
Члан 66.
Скупштина одлучује већином гласова присутних
одборника, ако Статутом општине или овим Пословником
није прописана друга већина за одлучивање.
Члан 67.
Гласање на седници Скупштине је јавно, ако Статутом
општине или овим Пословником није прописано тајно
гласање.
Одборници гласају изјашњавањем за предлог или
против предлога или се уздржавају од гласања.
Гласање се врши дизањем руке или поименично.
Када се гласа дизањем руке, председник Скупштине
прво позива да се изјасне одборници који гласају ''за'',
затим они који гласају ''против'' и најзад одборници који су
уздржани.
Поименично се гласа тако што одборници по прозивци
изјављују да гласају ''за'' или ''против'' или да су уздржани.
Поименично гласање врши се ако то одреди председник
Скупштине или ако то Скупштина одлучи на предлог
најмање једне одборничке групе, ради сигурнијег
утврђивања резултата гласања.

О реду на седници Скупштине стара се председник
Скупштине.
За повреду реда на седници председник Скупштине
може да изрекне меру опомене или одузимања речи.
Скупштина на предлог председника Скупштине може
да изрекне меру удаљења са седнице.
Члан 69.
Опомена се изриче одборнику који својим понашањем,
узимањем речи кад му је председник Скупштине није дао,
ометањем и упадањем у реч говорнику или сличним
поступком, нарушава ред на седници или на други начин
поступа противно одредбама овог Пословника.
Члан 70.
Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим
говором нарушава ред на седници или повређује одредбе
овог Пословника, а већ је на тој седници два пута опоменут.
Члан 71.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и
после изречене мере опомене, односно мере одузимања
речи, омета или спречава рад на седници или на седници
вређа одборнике или употребљава изразе који нису у
складу са достојанством Скупштине.
Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је
повредио ред.
Одборник према коме је изречена мера удаљења са
седнице дужан је да се одмах удаљи из просторије у којој се
одржава седница .
Ако председник Скупштине редовним мерама не може
да одржи ред на седници, одредиће прекид седнице док се
ред не успостави.
Члан 72.
Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине
примењују се и на све друге учеснике у раду седнице
Скупштине.
6. Записници
Члан 73.
О раду на седници води се записник.
О вођењу записника стара се секретар Скупштине.
У записник се обавезно уноси : време и место
одржавања седнице ; имена председавајућег и записничара
; имена оправдано и неоправдано одсутних одборника ;
имена лица која су присуствовала седници по позиву и као
гости ; кратак ток седнице са назнаком питања о којима се
расправљало и одлучивало и именима говорника ; резултат
гласања о појединим питањима ; назив свих аката донетих
на седници и друга питања од значаја за ток седнице.
Председник формулише закључке које је донела
Скупштина. Сваки говорник има право да формулише
своје предлоге и мишљења који се уносе у записник.
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Члан 74.

Члан 80.

Секретар Скупштине обезбеђује тонско снимање
седнице Скупштине.
На основу тонског снимка ради се писани текст тока
седнице.
Оригинали записника чувају се у документацији
Скупштине. Саставни део записника су акта и други
материјали разматрани на седници Скупштине.
О коришћењу записника, тонског и писаног тока
седнице, одлучује секретар Скупштине.

Предлог за измену и допуну предлога општег акта
подноси се у облику амандмана.
Амандман могу поднети сваки одборник Скупштине,
Oпштинско веће, председник Општине и надлежна
комисија Скупштине

VI. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ
АКАТА У СКУПШТИНИ
Члан 75.
Скупштина доноси одлуке, друга општа акта, решења,
закључке и препоруке и даје аутентично тумачење аката
које доноси.
Акте Скупштине потписује председник Скупштине.
Акта Скупштине која имају карактер прописа, обавезно
се објављују пре ступања на снагу, на начин одређен тим
актом.
О чувању и објављивању аката Скупштине стара се
секретар Скупштине.
Секретар Скупштине одобрава објављивање исправке
акта.
Члан 76.
Иницијативу за доношење аката могу поднети
председнику Општине, Општинском већу или Општинској
управи сваки грађанин или правно лице.
Члан 77.
Предлог за доношење општег акта могу поднети
Општинско веће, председник Општине , сваки одборник и
стално радно тело Скупштине.
Предлог општег акта подноси се у тексту у коме се акт
доноси и мора бити образложен.
Образложење предлога одлуке мора да садржи правни
основ и разлоге за доношење одлуке, објашњење циља који
се жели постићи и процену износа финансијских средстава
потребних за спровођење одлуке.

Члан 81.
Амандман се подноси председнику Скупштине у
писаном облику и доставља најкасније три дана пре
одржавања седнице Скупштине на којој се разматра
предлог општег акта.
О амандману се изјашњава предлагач општег акта и
надлежна комисија Скупштине.
Амандман са којим се сагласи предлагач општег акта
постаје саставни део предлога општег акта.
Члан 82.
О амандманима се гласа према редоследу чланова
предлога општег акта на које се односе.
Ако је на исту одредбу предлога општег акта поднето
више амандмана , о амандманима се гласа по редоследу
подношења.
Прихваћени амандмани постају саставни део предлога
општег акта.
Члан 83.
Предлагач општег аката може мењати предлог акта све
до завршетка гласања о предлогу општег акта ,односно
његовим појединим члановима.
Члан 84.
Предлог општег акта усвојен је у Скупштини када га
Скупштина изгласа у целини.
VII. ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ
Члан 85.
Седнице Скупштине су јавне.
Скупштина може одлучити да се о појединим
питањима расправља и одлучује без присуства јавности.

Члан 78.

Члан 86.

О предлогу општег акта изјашњава се Општинско веће,
ако није предлагач, и надлежна комисија Скупштине, и о
томе дају мишљење Скупштини.

Јавним седницама могу присуствовати грађани, у броју
који неће ометати рад седнице и који је могућ с обзиром на
расположиви простор.
Ако присутни грађани ремете рад на седници, биће
удаљени са седнице на основу одлуке Скупштине.

Члан 79.
Претрес предлога општег акта у Скупштини почиње
читањем извештаја предлагача и надлежне комисије или
усменим образложењем њихових представника, а
наставља се расправом.
Одборници, на предлог председника Скупштине, могу
одлучити да се не отвара расправа, већ да се одмах пређе на
гласање.

Члан 87.
Новинари могу присуствовати свим јавним седницама
Скупштине.
Видео и тонско снимање седнице Скупштине врши се у
договору са секретаром Скупштине, на начин да се не
омета рад седнице.
Скупштина маоже одлучити да седници Скупштине
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могу присуствовати само новинари чију акредитацију
одобри Скупштина.
VIII. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 88.
Одборник има право да поставља питања, покреће
иницијативе, подноси предлоге прописа и других акта,
подноси амандмане на предлоге аката и да на други начин
учествује у раду Скупштине.
Члан 89.
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине и
радних тела чији је члан и да о разлозима евентуалне
спречености обавести надлежну службу за скупштинске
послове, најкасније дан пре одржавања седнице.
Члан 90.
Одборник има право да поставља питања из делокруга
Скупштине и њених органа, као и предузећа, установа и
других организација чији је оснивач.
Питања се постављају усмено на седници Скупштине
или писано преко председника Скупштине.
На постављено питање одборник треба да добије
одговор, по правилу, најкасније на наредној седници.
Члан 91.
Ако одборник није задовољан одговором на
постављено одборничко питање, може тражити да се о
предмету питања отвори претрес на наредној седници, о
чему одлучује Скупштина.
Члан 92.
Председник Скупштине изузетно може ускратити
одборнику коришћење права утврђених овим
Пословником, ако одборник право користи у очигледној
намери опструкције рада Скупштине.
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 93.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи
Пословник Скупштине општине Аранђеловац(''
Општински службени гласник '', бр.1/05 ).
Члан 94.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац ''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-304/2008-01 од 26. 09. 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек., с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 6. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник oпштине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 26. 09. 2008.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са законом и Статутом
општине Аранђеловац, ближе уређује делокруг,
организација, начин рада и друга питања од значаја за рад
Општинског већа општине Аранђеловац (у даљем тексту :
Веће).
Члан 2.
Веће представља и заступа председник Општине, а у
случају његове одсутности или спречености, заменик
председника Општине.
Веће може представљати и заступати и члан Већа, кога
овласти председник Општине или заменик председника
Општине.
Члан 3.
У вршењу својих права и дужности Веће сарађује са
грађанима, другим органима Општине и са јавним
предузећима и установама чији оснивач је Општина и
другим органима и организацијама у пословима од значаја
за Општину.
Члан 4.
Веће обавештава јавност о свом раду давањем
информација средствима јавног информисања,
одржавањем конференција за штампу и на друге погодне
начине.
Веће може одредити да се поједини подаци и
материјали из његове надлежности чувају као тајна и
одређује начин њиховог чувања.
Члан 5.
Средства за рад Већа обезбеђују се у буџету Општине.
Члан 6.
Веће има печат округлог облика са кружно исписаним
ћириличним текстом : ''Република Србија'' (спољни круг),''
Општина Аранђеловац Општинско веће'' (унутрашњи
круг) и ''Аранђеловац'' на дну печата и грбом Републике
Србије у средини печата.
Веће има штамбиљ правоугаоног облика са исписаним
текстом из става 1. овог члана и рубрикама за број и датум.
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Председник општине одлучује о употреби и чувању
печата и штамбиља Већа.
II. ДЕЛОКРУГ ВЕЋА
Члан 7.
Веће :
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке 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 коју доноси Скупштина ;
5. решава у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа, 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 о отказу уговора о давању на коришћење односно у закуп
и стављању хипотеке на непокретности коју користи
Општина, у складу са законом.
9. доноси Пословник о свом раду, на предлог
председника Општине.
Члан 8.
Веће предлaже Статут , буџет и друге одлуке које
доноси Скупштина, на основу нацрта Одлуке са
образложењем који припрема Општинска управа и
разматрања примедби и предлога надлежних комисија
Скупштине и из јавне расправе ако је организована..
Члан 9.
Веће непосредно извршава одлуке и друга акта
Скупштине доношењем потребних аката и предузимањем
других мера.
Веће се стара о извршавању одлука и других аката
Скупштине и поверених надлежности из оквира права и
дужности Републике, разматрањем извештаја органа
надлежних за непосредно извршење и предузимањем
потребних мера.
Члан 10.
У вршењу надзора над радом Општинске управе
Веће може тражити од начелника Општинске управе
извештаје, анализе и информације, са одговарајућим
предлозима, или вршити непосредну контролу преко
овлашћених чланова Већа, а у присуству начелника
Општинске управе и начелника Оделења.
Веће може, у оквиру своје надлежности, наложити
Општинској управи да уради нацрт акта који доноси орган
Општине, односно донесе одређени акт или предузме
радње прописане законом.
Веће пре поништавања или укидања управног акта који
доноси Општинска управа прибавља мишљење начелника
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Општинске управе и Јавног правобраниоца Општине.
Веће не може поништити односно укинути управна
акта које доноси Општинска управа у вршењу законом
поверених послова из оквира права и дужности Републике.
Општинска управа подноси Већу извештај о свом раду
најмање једанпут годишње.
Члан 11.
Веће решава у управном поступку у другом степену на
основу предмета прибављеног од првостепеног органа и
његовог одговора на поднету жалбу, прибављеног писаног
мишљења Јавног правобраниоца Општине и
расположивих доказа, а може одлучити и да се изведу
додатни докази.
Веће о поднетим жалбама у управном поступку
одлучује најкасније у року од 30 дана од дана пријема
жалбе.
Члан 12.
Председник Општине може задужити поједине
чланове Већа за праћење одређених области и проучавања
одређених питања, који подносе извештај Већу или дају
одређене предлоге и мишљења.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА ВЕЋА
Члан 13.
Веће може вршити своју функцију када је изабран
Председник Општине и више од једне половине чланова
Већа које бира Скупштина.
Члан 14.
Изабрани члан Већа може бити разрешен пре истека
мандата, на предлог председника Општине или најмање
једне трећине од укупног броја одборника.
Предлог за разрешење подноси се Скупштини у
писаном облику и са образложењем.
Истовремено са предлогом за разрешење члана
Општинског већа,председник Општине је дужан да
Скупштини поднесе предлог за избор новог члана
Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о
разрешењу и избору, сходном применом одредаба о избору
чланова Општинског већа.
Члан 15.
Сваки изабрани члан Већа може поднети оставку.
Оставка се подноси Скупштини и председнику
Општине, у писаном облику.
Скупштина констатује оставку члана Већа на првој
наредној седници, а председник Општине, по правилу, на
истој седници подноси предлог за другог члана Већа.
Члан Општинског већа који је разрешен, остаје на
дужности и врши текуће послове до избора новог члана
Општинског већа.
Члан 16.
Председник Општине организује и усклађује рад Већа,
сазива седнице Већа, предлаже дневни ред и председава
седницом.
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У случају одсустности или спречености председника
Општине да остварује своје функције у Већу, замењује га
заменик председника Општине.
Члан 17.
Председник Општине дужан је да сазове седницу Већа
на писани и образложени захтев председника Скупштине
или већине од укупног броја чланова Већа, у року од 8 дана
од подношења захтева,тако да дан одржавања седнице буде
у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Општине не сазове седницу Већа на
захтев који испуњава услове из става1.у прописаном року,
седницу Већа може сазвати подносилац захтева у
наредном року од 15 дана, а председава члан Већа,кога
одреди Веће.
Члан 18.
На седнице Већа позивају се председник Скупштине,
секретар Скупштине и начелник Општинске управе, који
учествују у раду седнице, без права одлучивања.
На седнице Већа могу бити позвана и друга лица, у
својству известиоца.
Члан 19.
Веће одлучује јавним гласањем, већином гласова од
укупног броја чланова Већа.
Акта које доноси Веће потписује председник Општине
или његов заменик, односно председавајући.
Члан 20.
О раду седница Већа води се записник који потписују
председавајући и записничар.
Члан 21.
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Већа обавља Општинска управа.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
54.став1. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац '', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 26. 09. 2008.године, донела је
ОДЛУКУ
О УПРАВИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са законом, ближе уређују
делокруг, организација, начин рада и друга питања од
значаја за рад Управе општине Аранђеловац (у даљем
тексту : Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа обавља послове из свог делокруга у
складу са Уставом, законом ,Статутом Општине и другим
актима органа Општине.
Члан 3.
Запослени у Општинској управи обавезни су да своје
послове обављају законито, савесно и ефикасно.
Члан 4.
У Општинској управи забрањено је оснивање
политичких странака и других политичких организација
или њихових организационих делова.
Запослени и постављена лица у Општинској управи у
обављању својих послова морају бити непристрасни и не
могу се руководити својим политичким убеђењима и
политичким ставовима.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Члан 22.

Рад Општинске управе организује се тако да се омогући
ефикасно остваривање права грађана и правних лица, као и
извршавање њихових обавеза.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о Општинском већу општине Аранђеловац (''Општински
службени гласник'', бр. 30/04).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-305/2008-01 од 26. 09. 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек., с.р.

Члан 6.
Општинска управа има печат округлог облика са
кружно исписаним ћириличним текстом на српском језику
: ''Република Србија'' (спољни круг), ''Општина
Аранђеловац Општинска управа'' (унутрашњи круг) и
''Аранђеловац'' на дну печата и грбом Републике Србије у
средини печата.
Општинска управа има штамбиљ правоугаоног облика
са текстом из става 1. овог члана и рубрикама за број и
датум.
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II.ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 12.

Члан 7.

Општинска управа у извршавању закона и других
прописа чије је извршавање поверено Општини сагледава
ефекте извршења и о томе обавештава надлежно
Министарство , председника Општине и Општинско веће.

Општинска управа :
1. припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина Општине, председник Општине и
Општинско веће ;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине
,председника Општине и
Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о
правима и дужностима грађана, предузећа, установа и
других организација у управним стварима из надлежности
Општине ;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем
прописа и других општих аката Скупштине Општине ;
5. извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Општини ;
6. обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина Општине, председник Општине и Општинско
веће.
Члан 8.
Општинска управа припрема нацрте прописа и других
аката на захтев овлашћених предлагача и по сопственој
иницијативи.
Нацрти прописа обавезно садрже образложење у коме
се наводи правни основ за доношење прописа, циљ
доношења, објашњење важнијих одредби, износ посебних
финансијских средстава потребних за примену прописа,
датум израде нацрта и назив стручног обрађивача.
Члан 9.
Општинска управа редовно прати ефекте извршавања
одлука и других аката које извршава и благовремено
указује на проблеме у њиховом извршавању председнику
Општине, Општинском већу и председнику Скупштине
Општине.
Члан 10.
Општинска управа решава у управном поступку у
првом степену, у складу са одговарајућим прописима,
настојећи да предмет реши у што краћем року, а најкасније
у оквиру прописаних рокова.
Извештај о раду Општинске управе садржи податке о
броју примљених предмета, предмета решених у року,
образложење прекорачених рокова, број поднетих жалби
на првостепена решења, број поништених односно
укинутих првостепених решења и друге податке од значаја
за сагледавање законитости, квалитета и ефикасности
решавања у управном поступку.
Члан 11.
Општинска управа врши редовно управни надзор над
извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
Општине и о резултатима тог надзора и предлозима,
посебно, или кроз редовне извештаје о раду Општинске
управе обавештава председника Општине, Општинско
веће и председника Скупштине Општине.

Члан 13.
Општинска управа обавезна је да квалитетно и
благовремено врши стручне и друге послове за потребе
органа Општине и њихових радних тела и предлаже мере
за стварање услова за унапређење рада тих органа и радних
тела.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 14.
Општинска управа образује се као јединствена служба,
која има основне унутрашње организационе јединице, и то
:
1. Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
2. Одељење за привреду и друштвене делатности
3. Одељење за општу управу и заједничке послове
4. Одељење за финансије и рачуноводство
5. Одељење за инспекцијске послове.
6. Одељење за пореске послове
У оквиру одељења могу се образовати сектори и групе
послова, ако постоји
потреба за непосредну повезаност и организациону
посебност одређених послова.
Општинска управа може образовати месне канцеларије
у селима или деловима града, ради лакшег остваривања
права и извршавања обавеза грађана и правних лица.
Члан 15.
У Општинској управи могу се поставити највише три
помоћника председника Општине за поједине
области(менаџмент, развој села, заштиту животне средине
и просторно планирање и др.).
П о с л о в и п ом о ћ н и ка п р ед с ед н и ка О п ш т и н е
систематизују се изван одељења.
Помоћника председника Општине поставља и
разрешава председник Општине, коме помоћник
непосредно одговара за свој рад.
Изван одељења се могу систематизовати послови чији
извршиоци непосредно одговарају начелнику Општинске
управе.
Члан 16.
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове врши
послове Општинске управе у области имовинско-правних
односа, грађевинског земљишта, планирања, изградње,
комуналних делатности, саобраћаја, локалних путева и
улица и других јавних објеката, стамбених односа и
заштите животне средине.
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Члан 17.
Одељење за привреду и друштвене делатности врши
послове Општинске управе у области :
1. индустрије, пољопривреде, занаства, трговине,
туризма, угоститељства, водопривреде и других
привредних делатности ;
2. културе, образовања, здравства, социјалне заштите
и друштвене бриге о деци, физичке културе, јавног
информисања и других друштвених делатности.
Члан 18.
Одељење за општу управу и заједничке послове :
1. врши послове Општинске управе у области :
- матичне евиденције, грађанских и личних стања,
- организације канцеларијског пословања,
- друге послове који нису у делокругу других
одељења ;
2. врши послове помоћи грађанима ;
3. врши заједничке послове за потребе Општинске
управе у области радних односа, одржавања објеката и
друге заједничке послове који нису у делокругу других
одељења.
Члан 19.
Одељење за финансије и рачуноводство обавља
стручне и административне послове у вези прихода и
коришћења средстава буџета Општине, буџетских
фонодова и друге имовине Општине.
Члан 20.
Одељење за инспекцијске по слове обавља
инспекцијске послове у оквиру делокруга Општинске
управе.
Члан 21.
Одељење за пореске послове,у области изворних
прихода Општине:
- води првостепени поступак утврђивања прихода;
- врши канцеларијску и теренску контролу прихода ;
- врши редовну и принудну наплату прихода;
- води првостепени прекршајни поступак за пореске
прекршаје;
- води пореско књиговодство;
- формира и развија информациони систем;
- врши друге пореске послове, у складу са законом.
Члан 22.

Правилник из става 1. овог члана доноси начеленик
Општинске управе, уз сагласност Општиског већа..
Члан 24.
Општинском управом руководи начелник Општинске
управе.
Начелника Општинске управе поставља Општинско
веће, на основу јавног конкурса, на период од 5 година.
Начелник Општинске управе за свој рад одговара
Скупштини Општине, Општинском већу и председнику
Општине, у оквиру надлежности тих органа.
Начелник Општинске управе може поднети оставку
Општинском већу, које констатује подношење оставке на
првој наредној седници.
Општинско веће може разрешити начелника
Општинске управе пре истека мандата, на писани и
образложени предлог председника Општине или члана
Већа.
Члан 25.
Начелника Општинске управе, у случају његове
одсутности или спречености, замењује начелник
Одељења, кога он одреди.
Члан 26.
Одељењем руководи начелник Одељења.
Начелника Одељења распоређује начелник Општинске
управе.
Начелник Одељења за свој рад одговара начелнику
Општинске управе.
За начелника Одељења може бити распоређено лице
које има високу стручну спрему и најмање три године
радног искуства.
Начелника Одељења, у случају његове одсустности или
спречености, замењује запослени у Одељењу, кога он
одреди.
Члан 27.
Начелник Општинске управе решава сукоб
надлежности између одељења.
Члан 28.
О захтеву за изузеће запосленог у Општинској управи
одлучује начелник Општинске управе.
О захтеву за изузеће начелника Општинске управе
одлучује Општинско веће.

Одељења обављају и друге послове које им наложи
Скупштина Општине, председник Општине и Општинско
веће, у складу са законом.

IV. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 23.

Рад Општинске управе је јаван, осим у случају потребе
заштите тајне, у складу са законом.

Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Општинске управе утврђује
се опис послова, број извршилаца, услови за обављање
појединих послова и друга питања од значаја за
унутрашњу организацију Општинске управе.

Члан 29.

Члан 30.
Општи акти које доноси Општинска управа објављују
се на огласној табли Општине.
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Члан 31.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Начелник Општинске управе, начелници одељења и
друга овлашћена лица дужни су дати потребне
информације из делокруга Општинске управе средствима
јавног информисања и правним и физичким лицима, у
складу са законом.

Члан 40.

V. ОДНОСИ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 32.
Општинска управа дужна је да најмање једном
годишње поднесе извештај о свом раду Скупштини
Општине, председнику Општине и Општинском већу и да
по потреби даје објашњења и податке из свог делокруга.
Члан 33.
Општинска управа има право да од Скупштине
Општине, председника Општине и Општинског већа
захтева стварање услова за њен успешан рад и заузимање
начелних ставова о одређеним питањима у вези рада
Општинске управе.
Члан 34.
Општинска управа дужна је да омогући грађанину
несметано ефикасно и законито остваривање његових
права и обавеза и пружи му потребне податке и објашњења
у вези са остваривањем права и обавеза.
Члан 35.
Општинска управа дужна је да разматра представке и
предлоге грађана и да их обавести о свом ставу, најкасније
30 дана од пријема представке, односно предлога.
Члан 36.

Општинска управа финансира се из буџета Општине.
Општинска управа може остваривати приходе
сопственом делатношћу, у складу са одлуком Скупштине
Општине.
Члан 41.
Распоред средстава за финансирање Општинске управе
врши се финансијским планом, а коначан распоред
завршним рачуном, које доноси начелник Општинске
управе, уз сагласност председника Општине.
Налоге и друге акте за коришћење финансијских
средства Општинске управе потписује начелник
Општинске управе или лице које он овласти.
VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА ОРГАНА ОПШТИНЕ
Члан 42.
Стручна служба органа Општине (у даљем тексту :
Служба) обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе Скупштине Општине, председника
Општине, Општинског већа и њихових радних тела.
Члан 43.
Службом руководи секретар Скупштине општине, а у
случају његове одсутности или спречености, запослени у
Служби кога он одреди.
Члан 44.
Правилник о систематизацији радних места Службе
доноси секретар Скупштине, уз сагласност Општинског
већа.
Члан 45.

Општинска управа дужна је да сарађује са државним
органима, предузећима, установама и другим органима и
организацијама, у оквиру свог делокруга.

На остала питања у вези Службе сходно се примењују
одредбе о Општинској управи.

VI. ПРАВНИ АКТИ

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Члан 46.

Општинска управа може доносити правилнике,
наредбе, одлуке, решења, упутства, узакључке, препоруке,
смернице и давати инструкције и обавештења.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о Управи општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр.30/04 и 8/06).

Члан 38.

Члан 47.

Правилнике, наредбе, одлуке и упутства доноси
начелник Општинске управе.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у '' Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

Члан 39.
Решења у управном поступку могу доносити начелник
Општинске управе, начелници Одељења и запослени које
он овласти, као и инспектори, у складу са законом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-306/2008-01 од 26. 06. 2008. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек., с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 26. 09. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА МИЛОШУ
ОБРЕНОВИЋУ

1. Поводом обележавања 150-те годишњице града
Аранђеловца, подићи ће се споменик оснивачу града
Милошу Обреновићу, најкасније до 1. јуна 2009. године.
2. Средства за реализацију ове Одлуке обезбедиће се
ребалансом буџета општине Аранђеловац за 2008. и
буџетом Општине за 2009. годину.
3. Овлашћује се Фонд ''Први српски устанак'', да
предузима све потребне мере за реализацију ове Одлуке.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-308/2008-01 од 26. 09. 2008. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек.,с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 26. 09. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
ИЗРАДУ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Налаже се Јавном предузећу за планирање и
изградњу општине Аранђеловац, да распише Јавни позив
за прикупљање понуде за израду програма и планова
детаљне регулације, и то : ''Центар 1'', ''Центар 2'', ''Стари
центар'', ''Краља Петра'', ''Сеничани 2'', ''Златар'',
''Костурница'', ''Колонија 1'', ''Сарамандића крај'',
''Станковића крај'', ''Отворено поље'', ''Јешовац'',
''Трешњевички пут'', ''Чегарска'', ''Кубршница'', ''Орашачки
пут'', ''Штампарија'', ''Јелинац'', ''Пресека'', ''Колонија 2'',

''Бановићи'', ''Буковик 1'' и ''Буковик 2'' у укупној површини
од 1.466 хектара.
2. Приликом спровођења поступка јавне набавке Јавно
предузеће ће поред критеријума референтности будућег
извођача водити рачуна да се планови могу урадити у што
краћем оптималном року, а да финансирање истих буде
разложено на више година.
3. Приоритете за израду планова одредиће Општинско
веће на предлог ЈП за планирање и изградњу општине
Аранђеловац.
4. Средства за израду планова обезбедиће се у буџету
општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-309/2008-01 од 26. 09. 2008. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек.,с.р.
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