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На основу члана став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и
члана 2 . Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној .године, донела је

Члан 1.

Комуналне таксе плаћају се за коришћење права,
предмета и услуга, и то :

1. коришћењепросторана јавнимповршинамаииспред
пословнихпросторија у пословне сврхе, осимрадипродаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и дом ће радиности ;

2. заузеће јавнеповршине грађевинскимматеријалом ;
3. држање средстава за игру (''забавнеигре'') ;
4. приређивање музичког програма у угоститељским

објектима ;
5. истицањефирменапословномпростору ;
6. држање моторних друмских и прикључних возила,

осимпољопривредних возилаимашина.

Члан 2.

Висина комуналних такса утврђена је у Таксеној
тарифи, која је саставнидео овеОдлуке.

Члан 3.

Рок за плаћањекомуналне таксе је :
1. за таксу из тар. бр. 1. и 2. при добијању дозволе,

односноодпочетка коришћења, ако дозволаније издата ;
2. за таксу из тар. бр. 3. и 4. до 15. умесецу за претходни

месец ;
3. за таксу из тар.бр. 5., 1/12 месечно до 15 у месецу за

претходнимесец
4. за таксуиз тар. бр. 6. при регистрацији возила.
Обвезник плаћања таксе из тар. бр. 5 дужан је да сваке

године поднесе пореску пријаву за плаћање таксе на
обрасцу који је саставни део ове Одлуке, најкасније до .
јануара у години за коју се пријава подноси, као и да
пријави сваку промену података од значаја за утврђивање
таксе, у року од15дана оддананастанкапромене.

Члан 4.

Комуналне таксе наплаћују :
1. таксуиз тар. бр. 1. и 2. орган који издаје дозволу ;

2. таксу из тар. бр. 5. Општинска управа Одељење за
пореске послове ;

3. таксу из тар. бр. 3, 4. и 6. уплаћују обвезници у
прописанимроковима.

Организација и органи који су дужни да наплаћују
таксу, воде евиденцију обвезника таксе са подацима о
задужењуинаплати.

Контролу обрачуна и уплате и принудну наплату
комуналне таксе врши Општинска управа Одељење за
пореске послове, у складу са законом.

Члан 5.

Комуналне таксе суприходбуџетаОпштине.

Члан 6.

Ако не обрачуна и уплати комуналну таксу или не
поднесе тачну и потпуну пореску пријаву или не пријави
тачну промену података на начин и у роковима
прописаним овом Одлуком, казниће се за прекршај
новчаномказном :

1. правно лице од5.000 до 50.000 динара,
2. предузетник од2.500 до 25.000 динара,
3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу од

1.000 до 5.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити
казнана лицуместа :

1. правномлицу 5.000 динара,
2. предузетнику 2.500 динара,
3. физичком лицу и одговорном лицу у правном лицу

1.000 динара.

Члан 7.

Ступањемна снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука
о комуналним таксама (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2009.
године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.,с.р.
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ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.

За коришћење простора на јавним површинама испред
пословнихпросторија у пословне сврхе, осимрадипродаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса
дневно по једном целом односно започетом квадратном
метру коришћеног простора, и то :

динара
1. за коришћењеиспредпословнихпросторија
а) прва зона : у ул. Књаза Милоша од
''Шарене капије'' до раскрснице са ул. Илије
Миловановића и ул. Војислава Илића до
раскрснице са ул. Кнеза Михајла и ул.
Војводе Путника до раскрснице са
ул. Краља Петра Првог

б) друга зона : у делу ул. Књаза Милоша који није
обухваћен тачком 1а., ул. Кнеза Михајла и
ул. Краља Петра Првог, све улице између њих ,
ул. Занатлијска, ул. Краља Александра до
раскрснице са ул. Брегалничком и ул. Илије
Гарашанина до раскрснице са ул. Букуљском

в) трећа зона : остале улице на територији
града и у селима Буковик, Врбица, Бања и
Даросава уз магистрални пут М-4 на
растојању до 50 м од ивице коловоза

г) четврта зона : осталоподручјеОпштине
2. за остало коришћење јавних површина у
пословне сврхе

НАПОМЕНА :

Дневним коришћењем јавне површине сматра се
коришћењеу токудана, без обзирана трајање коришћења.

Коришћењем јавне површине не сматра се заузимање
јавне површине неопходно за истовар и утовар робе,
уношењеогрева и сл.

Коришћење јавне површине одобрава се актом
надлежног органа.

Тарифни број 2.

За заузеће јавних површина за смештај грађевинског
материјала плаћа се такса дневно по једном квадратном
метру заузећа јавнеповршине динара.

НАПОМЕНА:

Ова такса не плаћа се за смештај грађевинског
материјала потребног за извођење радова на изградњи,
реконструкцији, оправци и одржавању објеката
инфраструктуре од стране овлашћенихорганизација

Тарифни број 3.

За држање средстава за игру (''забавне игре'') плаћа се
такса умесечномизносуи то

за томболу покер апарат флиперидр
за билијар 6

Тарифни број 4.

За приређивање музичког програма у угоститељским
објектимаплаћа се такса у дневномизносу , и то :

динара
1. хотели, баровиимотели
2. осталиугоститељскиобјекти :
- у градуиприградскимнасељима
- у селима

Тарифни број 5.

За истицање фирме или назива на пословном простору
плаћа се такса у годишњемизносу, и то :

динара
1. за делатности банкарства, осигурања

имовине и лица, поштанских и телефонских
услуга и електропривреде

-мењачнице
- кабловска телевизија 6
- делатност експлоатације илипрераде
рудног блага

2. за делатност трговине
а) маркети ( продавнице са више
фискалних каса )

б) продавнице у граду
в) продавнице у сеоскомподручју
г) бензинске пумпе са продавницамапрехрамбене
илимешовите робеилиугоститељским
простором

д остале бензинске пумпе
ђ) киосциу граду
е) киосцина сеоскомподручју
ж) тезге на '' бувљој пијаци''
з) трговинана велико (гране 515и516)
и) друга непоменута трговинана велико

3. за делатност угоститељства и туризма
а) хотелиимотели
б) ресторани 20.000
б) осталиугоститељскиобјекти
в) туристичке агенције

4. за делатност саобраћаја
а) јавнипревоз путника
линијскипревоз 3
- ванлинијскипревоз 2

б) аутопревозници
в) таксисти

5. архитектонске и инжењерске активности
(грана 742)

6. за делатност грађевинарства
а) припремнирадови (грана 451.) 41.000
б) изградња објеката и њихових
делова - нискоградња (грана 452) 41.000

в) инсталационирадови (грана 453) 21.000
г) завршнирадови (грана 454) 21.000
д) друге непоменуте делатностииз области 45 19.000

7. за стамбено-комуналнуделатност

8. за производне делатности (сектор Г-области
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15-37) за правна лица која су према Закону о
рачуноводству и ревизији разврстана у

- великаправна лица 1
средњаправна лица
-малаправна лица

9. за занатске делатности
а) каменоресци
б) пекари
в) поправка и одржавањемоторних возила
д) остали

10. за професионалнеидруштвене делатности
а) адвокати
б) приватне лекарске ординације
в) ветеринарске ординације
г) апотеке
д)медицинске лабораторије 6.
ђ) агенције за вршењеуслуга 6.600
ж) представништва иностраних
правних субјеката 9.000

11. за делатност приређивањаигара на срећу

12. делатност информисања

13. за непоменуте услужнеделатности

14. за остале непоменуте делатности 5.

15. за поште у приградским насељима и
селима плаћа се такса у износу од 6.

За други и сваки наредни пословни објекат истог
обвезника такса за истакнуту фирму се умањује за 30%.
Првим објектом сматра се објекат према регистрованој
делатности обвезника .

Ако је седиште обвезника ван територије општине
Аранђеловац првим објектом сматра се онај објекат на
територији општине Аранђеловац који је први наведен у
пријави обвезника, односно онај објекат за који је
прописана највиша такса ако обвезник није поднео
пријаву.

НАПОМЕНА :

Таксу из овог Тарифног броја не плаћају државни
органи и организације, органи и организације Општине,
јавне установе, политичке и друштвене организације и
удружења грађана, лица која се баве старим занатима и
домаћом радиношћу, као и правна лица која су у поступку
стечаја илиреструктуирања

Таксу не плаћају новооснована правна лица и радње за
календарску годину у којој су уписани у одговарајући
регистар

Пословним објектом у смислу овог Тарифног броја не
сматра се тезга и слични продајни објекти који се
повременопостављају ванпијаца.

Тарифни број 6.

Годишња комунална такса за држање моторних возила,
која се користи за изградњу, заштиту и одржавање
локалнихинекатегорисанихпутева и улица, износи за:

динара

1. теретнамоторна возила :
а) до 3 тоненосивости 1.20
б) преко 3до8 тонаносивости 2.4
в) преко 8 тонаносивости 4

2. прикључна возила :
а) до 3 тоненосивости 80
б) преко 3до8 тонаносивости 1.2
в) преко 8 тонаносивости 2.4

аутобусе и комбибусе 3.0

4. путничке аутомобилеи комбивозила :
а) до 1150цм3 5
б) преко 1150до1350цм3 66
в) преко 1350до1800цм3 1.00
г) преко 1800до2500цм3 2.00
д) преко 2500цм3

5.мотоциклеимопеде :
а)мотоциклеимопеде до 50цм3
мотоциклепреко 50до250цм3 44

в)мотоциклепреко 250цм3

6. тракторе

специјална возила 80

На основу члана 77. став 5. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општинеАранђеловац'', бр.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној . године, донела је

Члан 1.

Овом Одлуком прописију се ближи критеријуми,
мерила, висина, начин и рокови плаћања накнаде за
коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту :
накнада).

Члан 2.

Грађевинско земљиште је земљиште на којем су
изграђени објекти и земљиште које служи редовној
употреби тих објеката, као и земљиште које је, у складу са
законом, одговарајућим планом предвиђено за изградњу и
редовно коришћењеобјеката.
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Члан 3.

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на
којем су изграђени објекти у складу са законом, намењени
за трајну употребу.

Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште :
1. на којемнисуизграђениобјекти
2. на којем суизграђениобјекти супротно закону
3. на којем суизграђенипривремениобјекти.

Члан 4.

Накнаду плаћа власник, носилац права коришћења,
корисникили закупац, у складу са законом.

Члан 5.

За плаћањенакнаде утврђују се зонеи то :
1. прва зона : ул. Књаза Милоша, Кнеза Михаила и

Краља Петра Првог, укључујући и све улице и делове
улица између њих, ул. Краља Александра, Занатлијска ,
Илије Гарашанина и Мишарска до раскрснице са
ул.Сарамандином

2. друга зона : грађевинско земљиште које није
обухваћенопрвом зоном.

Члан 6.

` Накнада за изграђено грађевинско земљиште плаћа се у
месечном износу по једном метру квадратном корисне
површине објекта и то :

динара
1. за стамбене зграде, станове ипросторије за
одморирекреацију

2. за помоћне објекте за становање (гаражеи сл.)
3. за пословнипростор
3.1. финансијске организације (филијале, експозитуре и

друге пословне јединице банака, организација за
осигурање и сл.), електропривредне организације,
организације за промет нафте и нафтних деривата, ПТТ
организације и организације мобилне телефоније и
редставништва организација

- прва зона 2
- друга зона 1
2. организације из области трговине, угоститељства,
сервиснихидругих услуга :

- прва зона 1
- друга зона 5,
3.3. производне делатности
- прва зона
- друга зона
3.4.остале непоменуте делатности
- прва зона 6,20
- друга зона 3,10

пословнипростор у коме се не обављаделатност
- прва зона 4,4
- друга зона 2,2

За плаћање накнаде обрачаунава се и површина
простора око објекта на којој се обављаделатност :

- трговина на мало моторним горивима бензинске
пумпе,

- трговинана велико (гране 515и516)
- делатност аутобуских станица, и

- производна делатност.
Члан 7.

За неизграђено грађевинско земљиште плаћа се
накнадаи то :

1. за земљиште на којем су изграђени објекти
супротно закону или привремени објекти - применом
члана 6. овеОдлуке ;

2. за остало неизграђено земљиште - 0,22 динара по
једномметру квадратномповршине земљишта.

Члан 8.

Накнада је приходбуџетаОпштине.

Члан 9.

Утврђивање и наплату накнаде врши Управа општине
Аранђеловац Одељење за пореске послове, сходном
применом прописа о порезу на имовину и пореском
поступку.

Члан 10.

Јавно предузеће за планирање и изградњу општине
Аранђеловац дужно је да Пореском одељењу доставља све
податке од значаја за утврђивањеинаплатунакнаде.

Члан 11.

Обвезници плаћања накнаде дужни су Одељењу за
пореске послове да доставе промену података од значаја за
утврђивање и наплату накнаде, у року од 30 дана од дана
настале промене.

Члан 12.

Власници пословних просторија и пословних зграда
дужни су да сваке године, најкасније до 31. јануара,
поднесу Одељењу за пореске послове пореску пријаву за
утврђивање накнаде за коришћење грађевинског
земљишта, на посебном обрасцу који је саставни део ове
Одлуке.

Члан 13.

Ако власник пословне просторије односно пословне
зграде не поднесе пореску пријаву, нетачно пријави
податке или не пријави промену података на начин
предвиђен овом Одлуком казаниће се за апрекршај
новчаномказном :

- правно лице од5.000,00 до 50.000,00 динара,
- предузетникод5.000,00 до 25.000,00 динара,
- одговорно лице у правном лицу од 2.500,00 до

10.000,00 динара
физичко лице од5.000,00 до 25.000,00 динара.

Члан 14

Ступањемна снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука
о накнади за каоришћење грађевинског земљишта
Службени гласникопштинеАранђеловац'' бр. 4

,
,

;

1,10
0,55

:
2,00
6,50

3.

1,00
50

8,00
6,00

3.5.
0
0

,

,
-

.
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Члан 15

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2009.
године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06- -01 од . године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.,с.р.

На основу члана 87. став 1. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04) и члана 22.
Статута општине Аранђеловац Службени гласник
општинеАранађеловац'', бр. 8

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној . године, донела је

Члан 1.

ОвомОдлуком уређује се посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине на територији општине
Аранђеловац (у даљем тексту : накнада), обвезници,
висина, начин утврђивања, плаћања, намена и начин
коришћења средстава однакнаде.

Члан 2.

Средства од накнаде могу се коритити искључиво за
заштиту и унапређење животне средине на територији
општинеАранђеловац.

Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са
Програмом за заштиту и унапређење животне средине (у
даљем тексту : Програм), који доносиСкупштина општине
Аранђеловац.

Члан 3.

Програм обухвата : подстицајне, превентивне и
санационе програме и пројекте, програме и пројекте
праћења стања животне средине (мониторинг), програме
заштите и развоја заштићених привредних добара,
научноистраживачке програме и пројекте, образовне
активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине, информисање и објављивање података о стању и
квалитету животне средине и трошкове реализације
Програма.

За реализацију програма председник општине
Аранђеловац закључује Уговор са корисником средстава,
који нарочито садржи :

- садржај програма односнопројекта
-међусобнаправа и обавезе уговорних страна
- износ средстава иначинплаћања,
- рокове за извршењеуговорнихобавеза
- надзорнадизвршавањемуговорнихобавеза.

Члан 4.

Накнаду су обавезнидаплаћају :
1. власници, односно корисници стамбених зграда

станова, просторија за одмор и рекреацију и њихових
делова , у месечном износу од 0,55 динара/м2 стамбеног
простора

2. власници односно корисници помоћних објеката за
становање (гараже и сл.), у месечном износу од 0,30
динара/м2простора,

3. власници, односно корисници пословног простора,
умесечномизносу од1, 0 динара/м2пословног простора.

Члан 5.

Средства од накнаде су приход буџета општине
Аранђеловац.

Члан 6.

Накнада се плаћа на основу решења Управе општине
Аранђеловац Одељење за пореске послове, које се доноси
сходномприменомпрописа за плаћањепореза наимовину.

Члан 7.

Ступањемна снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука
о накнади за заштиту и унапређење животне средине
(''Службени гласникопштинеАранђеловац'', бр. 4/07).

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 01. 01. 2009. године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од . године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.,с.р.

.

362/2008 26. 11. 2008

(''
/08),

26. 11. 2008

,
,

,

,

,

1

06-363/2008-01 26.11. 2008

О Д Л У К У

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Broj 10 - Aran|elovac, 2. decembar 2008.



6

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласникРС'', бр. 62/06) и члана 2 .
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општинеАранђеловац'' бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2008. године, донела је

Члан 1.

Обвезници плаћања пореза на имовину за
пољопривредно и шумско земљиште ослобађају се
плаћањапореза за 2009. годину.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове Одлуке неће се вршити
утврђивање пореза за пољопривредно ишумско земљиште
за 2009. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', а
примењиваће се од 01. 01. 2009. године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06- /2008-01 од 2008. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек. ,с.р.

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општинеАранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2008. године, донела је

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању стопе пореза на имовину
(''Општински службени гласник'', бр. 8/06) у члану 2. став

1. тачка 2. мења се и гласи :

''2. на права и непокретности пореског обвезника који
не водипословне књиге :

- на пореску основицудо6.000.000 динара . 0,40%
- на пореску основицу од 6.000.000 до 15.000.000

динара 24.000 динара + 0,50% на износ преко 6.000.000
динара

- на пореску основицу од 15.000.000 до 30.000.000
динара 69.000+0,80%наизноспреко 15.000.000 динара.

- на пореску основицу преко 30.000.000 динара 189.000
+0,1%наизноспреко 30.000.000 динара''.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', а
примењиваће се од 01. 01. 2009. године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2008. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек. ,с.р.

На основу члана 36.Закона о туризму('' Службени
гласник РС'', бр.45/05) и члана 22. Статута општине
Ар а н ђ е л о в а ц ( ' ' С л ужбе ни гл а с н и к о пштин е
Аранђеловац'',бр.8/08),

Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 2008.године, донела је

Члан 1.

Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка изван
свог пребивалишта у туристичком објекту за смештај на
територији општинеАранђеловац.

Члан 2.

Туристичким објектом , у смислу ове Одлуке, сматра се
хотел,мотел,одмаралиште, пансион,камп,собе које
грађани користе за пружање услуга смештаја и сваки други
објекат у коме се пружају услуге смештаја.

Члан 3.

Такса се плаћа у дневномизносу од60,00 динара .

Члан 4.

Таксунеплаћају:
1) деца до седам година старости;

2

26. 11.

364 26. 11.

26. 11.

06-365/2008-01 26. 11.

26. 11.

О Д Л У К У

О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА

ИМОВИНУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО

ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ

СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

О Д Л У К У

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
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2

26. 11.

e O

''

2) лица упућена на бањско и климатско лечење,
односно специјализовану рехабилитацију од стране
надлежнелекарске комисије;

3) лица која организовано бораве у туристичком
објекту ради извођења истраживачких, еколошких и
сличних акција, осим спортиста који се налазе на
припремамаи такмичењима;

4) страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе плаћања
таксе;

5) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај
дужеод30дана.

Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15
година старости.

Лица из става1. овог члана не плаћају таксу ако поднесу
доказ о испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог члана
(чланска карта,потврда школе,односно организатора
радних, истраживачких и еколошких акција, упут лекарске
комисије и сл.).

Члан5.

Наплату таксе врше привредни субјекти и лица која
пружају услуге смештаја( у даљем тексту: давалац
смештаја).

Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са
наплатомуслуге смештаја.

Ако давалац смештаја не наплати таксу, дужан је да на
свој терет уплатиизносненаплаћене таксе.

Члан 6.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу
смештаја посебно искаже износ таксе, а у случају из члана
4.ове Одлуке, да наведе основ ослобађања од плаћања
таксе.

Члан 7.

Средства од наплаћене таксе давалац смештаја
уплаћује у року од пет дана, по истеку сваких 15 дана у
месецу.

Члан 8.

Средства таксе су приход буџета општинеАранђеловац
и користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке вредности и
културно наслеђе, за обезбеђивање туристичке
сигнализације и за рад туристичко-информативних
центара у општиниАранђеловац.

Члан 9.

Надзор над применом ове Одлуке врши туристичка
инспекција.

Члан 10.

Новчаном казном од 20 000 до 150 000 динара казниће
се за прекршај предузеће илидругоправно лице ако:

1) не наплати таксу истовремено са наплатом услуге
смештаја(члан5.став1.)

2) у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно
износ таксе(члан6.);

3) не уплати средства таксе у буџет општине
Аранђеловац упрописаномроку (члан7.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном
казномод1.000 до 3.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетникновчаномказномод10.000 до 50.000 динара.

Члан 11.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о боравишној такси(''Општински службени
гласник'',бр.5/02).

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1.јануара 009.године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-366/2008-01 од 26. 11. 2008.године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ
МилутинЂурић, дипл.ек.,с.р.

На основу члана 33. Закона о јавном дугу (''Службени
гласник РС'', бр. 61/05) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општинеАранђеловац'',
бр. 8/2008)

Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 2008. године, донела је

Члан 1.

У Одлуци о задужењу општине Аранђеловац за
капитална улагања (''Службени гласник општине
Аранђеловац'' број 1/2007), бр.06-101/2007, у члану 1.
бришу се речи:''и наставка изградње дистрибутивне
гасоводне мреже'' и уместо њих се ставља зарез и
речи:''зград пштине, реконструкцију топловодне
мреже у вртићу ''Сунце'' Дечје установе ''Дуга'' у
Аранђеловцу''и набавку котла на чврсто гориво у школи
''СветиСава'' у Буковику.

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
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Члан 2.

Остале одредбеОдлуке остају непромењене.

Члан 3.

ОваОдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласникуопштинеАранђеловац''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2008.г.

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ
МилутинЂурић, дипл. ек. ,с.р.

На основу чл. 7. и 36. Закона о превозу у друмском
саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95 и 66/01) и
члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2008. године, донела је

Члан 1.

У Одлуци о ауто-такси превозу путника (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 1/07, 2/07 (испр.) и
3/07), у члану 7. став 2. мења се и гласи :
''од 1. јануара 2010. године такси возило не може бити
старије од 10 година, осим возила са мотором стандарда
''еуро 3''.''

Члан 2.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2008.г.

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ
МилутинЂурић, дипл. ек. ,с.р.

На основу члана . Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08)

Скупштине општине Аранђеловац на седници
одржаној 26.11.2008. године д нела је

. Образује се рганизациони одбор за обележавање
150-те годишњицеАранђеловцаиуисти се именују :

1. др Радосав Швабић, председник Општине, за
председника

2. Милутин Ђурић, председник Скупштине општине,
за заменикапредседника

3. СлободанГрковић, чланОпштинског већа, за члана
4. Данко Крстић, члан Општинског већа, престаник
Одборничке групеНоваСрбија, за члана
5. Представник Министарства за економију и

регионалниразвој, за члана
6. Представник Министарства за рад и социјалну

политику, за члана
7. Представник Министарства за државну управу и

локалну самоуправу, за члана
8. Представник Туристичке организације Србије, за

члана
9. ДиректорФонда ''Први српскиустанак'', за члана
10. Двапредставникапривреде
11. Двапредставника одборничких група

ЗадациОдбора су :
да сачини целовит програм обележава 150-те

годишњицеАранђеловца,
да именује Комисију за подизање споменика Књазу

Милошу оснивачу града,
да са јавним предузећима, установама, Туристичком

организацијом, Спортским савезом и удружењима грађана
координира и усмерава програме и активности у циљу
достојног обележавања150-те годишњицеАранђеловца.

Стручно-техничке и административне послове за
потребеОдбора обављаћеУправа општинеАранђеловац.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-371/2008-01 од 2008. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек. с.р.

06-370/2008-01 26. 11.

.

26. 11.

06-369/2008-01 26. 11.

22

,
o

I O

II.
1.

2.

3.

III.

26. 11.

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ

ПУТНИКА

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

150. ГОДИШЊИЦЕ АРАНЂЕЛОВЦА
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На основу члана 264. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', бр.107/05) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2008. године, донела је

Члан 1.

Скупштина општине Аранђеловац (у даљем тексту :
Скупштина), Венац Слободе,бр.10., преузима оснивачка
права над Апотеком ''Шумадија'' Аранђеловац (у даљем
тексту : Апотека), са седиштем у Аранђеловцу, ул. Краља
ПетраПрвог бр. 62.

Члан 2.

Директор Апотеке поднеће пријаву Трговинском суду у
Крагујевцу за упис промене оснивачаАпотеке, у року од 15
дана оддана доношењаовеОдлуке.

Члан 3.

Управни одбор Апотеке ускладиће Статут Апотеке са
овом Одлуком и доставити га Скупштини на сагласност, у
року од30дана оддана доношењаовеОдлуке.

Апотека ће друга општа акта ускладити са овом
Одлуком и Статутом Апотеке, у року од 30 дана од дана
доношењаСтатута.

Члан 4.

До именовања органа управљања Апотеке њихове
послове ће обављатидосадашњиоргани.

Члан 5.

Оснивачкаправа вршиСкупштина, и то :
1. даје сагласност наСтатут,
2. именује и разрешава директора,
3. именује и разрешава председника и чланове

Управног одбораиНадзорног одбора,
4. разматра програмеипланове развоја
5. разматра годишњиизвештај о радуипрограме рада,
6. разматра годишњиобрачунифинансијскиплан
7. даје сагласност на статуснепромене
8. даје сагласност на отуђење непокретности и

променунамене коришћења,
9. уређује недељни распоред рада, почетак и

завршетак радног времена,
10. вршиидруга оснивачкаправа у складу са законом.

Члан 6.

Средства за финансирање Апотека за намене утврђене
законом обезбеђују се у буџету општине Аранђеловац,

почев од 1. јануара 2009. године.
Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са

Уговором који закључују председник Општине и директор
Апотеке.

Члан 7.

ОваОдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласникуопштинеАранђеловац''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2008. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.,с.р.

На основу чл. 94. и 264. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 107/05) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина оапштине Аранђеловац, на седници
одржаној 2008. године, донела је

1. Скупштина општине Аранђеловац покреће
Иницијативу за измену уредбе о планумреже здравствених
установа, у смислу да се у Табели територијалног
распореда и постељних капацитета здравствених установа
у Републици Србији, у Одељку . Шумадијски управни
округ, после тачке 6. дода тачка 6а. са текстом : ''Дом
здрављаАранђеловац''.

2.ОваОдлука ступана снагу даномдоношења.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2008. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек. с.р.

26. 11.

,

,
,

06-367/2008-01 26. 11.

26. 11.

XII

06-368/2008-01 26. 11.

,

О Д Л У К У

О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД

АПОТЕКОМ ''ШУМАДИЈА''

АРАНЂЕЛОВАЦ

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНУ

УРЕДБЕ О ПЛАНУ МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ

УСТАНОВА
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обр заца : ПП НГЗ - 1.

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋ ЕЕЊ ГРАЂЕ ИНСКОГВ ЗЕМ ИШТЉ А

Име и адреса влас кни а пос. пр оост ра_____________________________________

_____________________________________________________________________

ЈМБГ / ПИБ................ ...............................___________________________________

Адр аес пословн го простора:..................____________________________________

Површина пос овногл простора..............____________________________________

Број и површина ка етастарск парце ел на којој је пословни простор:

КП.БРОЈ: __________ КО:_____________________Пов:_______________

НАЗ ВИ ПРИВРЕДНОГ СУБ ЕКТАЈ КОЈИ КОРИСТИ ПОСЛ ВНО И ПРОСТОР

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Сед теиш ______________________________________________________________

Шифра реги о а естр в н делатности......................______________________________

Назив дел н сат о ти.............................________________________________________

Основ коришћења посл вн го о просто ар ...........сво и ај н .........закуп.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:_____________________________ ТЕЛ:____________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:__________________________________ТЕЛ________

уз поп ње уу н по с уре к пријаву дос а тт ви и:

- фотокопија реше ањ АПР о регистрацији пр в д ои ре н г субј кте а који је у посл.пр то уос р
- фотокопија уг воо ра о закупу ( ако је пр торос у зак пу у )

НАПОМЕНА: Ако власник има више пос вло них пр о аост р онда уз ову при ујав може прило ижит списак истих са

подацима који се траже и у овој пријави)

У АРА ЂЕЛОВЦУН

ДАНА



ОБР АЦАЗ : ПП ТФ-1

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

Пиб:............................................................................__________________________________

Матични број............................................................__________________________________

Шиф ар дел т та нос и уп с аи ан у Ре агист р.............__________________________________

Наз ви делат тнос и____________________________________________________________

Бројеви пословних рачуна____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
( навести све банке)

Основ коришћења пословног пр оост ра:_________________________________________
( свој наи / закуп )

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕК АТ :_______________________________________________

__________________________________________________________________________

Седиш ет :____________________________________________________________________

Одговорно лице ( име и пр иез ме, функц јаи , број теле афон ): _______________________________

______________________________________________________________________________

Књи о од тг в с во:________________________________________________________________
( самост ла но / аге и скнц ј и навести аге унциј и њен број тел оеф на)

Лице за конта тк :________________________________________ тел:___________________

ИЗДВОЈЕНИ ПОСЛОВ ИН ПРОСТОРИ на терит ријо и општине Ар анђелов ц

Р.бр: назив улице број делат тнос која се

оба љав у том пр о уост р

1.

2.

3.

4.

5.

( навести све изд ојев не просторе или доставити специ уфикациј )

уз приј вуа достав ти и:
- фот иокоп ја решења АПР о регистр јиаци
- фот иокоп ја решења о ПИБ-у
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