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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 2009. године, донела је

Члан 1.

Допунски родитељски додатак (у даљем тексту :
родитељски додатак) остварује мајка за свако рођено дете,
под условом да је држављанин Србије, има пребивалиште
у општини Аранђеловац и нема привремени боравак у
иностранству.

Члан 2.

Право на родитељски додатак остварује мајка која
непосредно брине о детету за које је поднела захтев и која
није лишена родитељског права у односу на децу
претходног реда рођења.
Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак

мајка подноси потребну документацију : фотокопију
личне карте, уверење о држављанству, уверење о
пребивалишту, извод из књиге рођених за свако дете,
изјаву да се непосредно стара о детету, изјаву да нема
привремени боравак у иностранству и другу
документацију коју затражинадлежниорган
Право на родитељски додатак, ако испуњава услове

прописане овом одлуком, може остварити и отац детета,
ако мајка детета није жива, ако је напустила дете или је из
објективних разлога спречена да непосредно брине о
детету.
Одредбе овог члана сходно се односе и на друго лице

које се непосредно стара о детету.

Члан 3.

Родитељски додатак исплаћује се једнократно у износу
од10.000,00 динара.

Члан 4.

Услови за остваривање права на родитељски додатак
утврђују се у односуна данподношења захтева.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак са

потребном документацијом подноси се Управи општине
Аранђеловац Одељењу за привреду и друштвене

делатности (у даљем тексту : Одељење), најкасније до
навршених 3. месеца живота детета. Пропуштањем овог
рока губи се правона родитељскидодатак.

Члан 5.

Право на родитељски додатак остварује се за децу
рођенупосле 31. 12. 2008. године.

Члан 6.

О признавању права на родитељски додатака у првом
степену решава Одељење, у року од 30 дана од дана
подношења захтева.
Против првостепеног решења подносилац захтева

може поднети жалбу Општинском већу општине
Аранђеловац, у року од 15 дана од дана пријема
првостепеног решења, а преко Одељења. Одлука
Општинског већа пожалби је коначна.

Члан 7.

Исплату родитељског додатка врши Одељење уплатом
на текући рачун или штедну књижицу лица коме је
признатоправона родитељскидодатак.
Средства за исплату родитељског додатака обезбеђују

се у буџет општинеАранђеловац.

Члан 8.

Ступањемна снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука
о остваривању права на родитељски додатак за прво дете
(''Општински службени гласник'', бр. 6/03).

Члан 9.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2009. године

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

О Д Л У К У

О ДОПУНСКОМ РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
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На основу члана 22. став 9. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац''
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 27. 02. 2009. године,
донела је

1. Даје се сагласност на измену Статута Туристичке
организације општине Аранђеловац, донетог на седници
Управног одбора Туристичке организације, бр. 4. од 16. 01.
2009. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Туристичке организације
општинеАранђеловац.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-46/2009-01 од 27. 02. 2009. године

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

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и
Одлуке образовању Одбора за обележавање 150-те
годишњице Аранђеловца, бр. 06-371/08-01 од 26. 11. 2008.
године,
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 27. 02. 2009. године, донела је

Програм обележавања 150-те годишњице Аранђеловца
обухвата активности које су планиране од стране општине
Аранђеловац, јавних предузећа и установа и других
субјеката, које су усмерене на обележавању овог значајног
јубилеја.Одбор за обележавање је на својој конститутивној
седници донео Закључак да сви културни догађаји буду
уврштениу јединствени календарпрославе.

С тим у вези јавна предузећа, установе, школе,
удружења грађана и др. доставили су план својих

активности за 2009. годину.

Оперативно тело Одбора за прославу дана града на
седници одржаној дана 13. 2. 2009. године, је од
пристиглих предлога и материјала, сачинило календар
активности :

29. јануар 2009. г. Свечана академија поводом 140-те
године од оснивања првог Читалишта
у Аранђеловцу носилац активности :
Народна библиотека ''Свети Сава''
Аранђеловац

14.фебруар 2009. г. С в еч а н а а к а д еми ј а п о в од ом
обележавања205. година П р в о г
српског устанка и 150. година имена
града Аранђеловца н о с и л а ц
активности : Центар за културу и
образовање

15.фебруар 2009. г. Обе л ежавање Сре т ења Дан а
државностиСрбије Ук љ у ч е њ е у
организацију прославеМинистарства
рада и социјалне политике Владе
РепубликеСрбије

Крајмарта 2009. г. Промоција књиге ''Животопис Јаврема
Грујића'' - приређивач Зорица
Петровић, историчар носилац
активностиНароднимузеј

Април2009. г. Свечано отварање поставке у
Народном музеју: стална поставка и
изложба савремене уметничке
керамике. носилац активности :
Народнимузеј

Мај 2009. г. Штампање и промоција зборника
''Шумадијски записи'' н о с и л а ц
активности :Народнимузеј

11 15мај 2009. г. Обележавање30. година одпостојања
ОШ ''Илија Гарашанин'' (предвиђене
активности: маскембал, изложба,
квиз на тему историје града дечје игре
наТргу слободе носилац активности :
ОШ ''ИлијаГарашанин''

7. јуни2009. г. Међународна смотра фолклора и
народног стваралаштва носилац
активности :КУД ''Сретење''

Јуни2009. г. И з л ож б а д е ч и ј е г л и ко в н о г
стваралаштваи предмета од глине на
тему ' ој град некад и сад'' носилац
активности :Дечја установа ''Дуга''

20. јуни2009. г. Свечано отварање реконструисање
пећине Рисовача носилац активности :
Народнимузеј

Крај јуна 2009. г. Обележавање 80. година постојања
ФК ''Шумадија''
- организовање турнира

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ

СТАТУТА

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ

П Р О Г Р А М

ОБЕЛЕЖАВАЊА 150-ТЕ ГОДИШЊИЦЕ ОД

ОСНИВАЊА АРАНЂЕЛОВЦА
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- монографија : 150.година спорта у
Аранђеловцу носиоци активности:
С п о р т с к и с а в е з о п ш т и н е
Аранђеловац и УФК ''Шумадија''
Аранђеловац

25. јули 2009. г. Отварање изложбе разгледница и
фотографија старог Аранђеловца
''Аранђеловац поглед упрошлост''
носилац актвности :Народнимузеј

25. јули 2009. г. Смотра фолклора ''Шумадијски
опанак'' н о сил ац а кт вно с ти :
Културноуметничка друштва и
Центар за културуиобразовање

26. јули 2009. г. Отварање прве фазе реконструисаног
Хотела ''Извор''

26. јули 2009. г. Откривање споменикаКњазуМилошу
Обреновићуоснивачу града

26. јули 2009. г. Промоција градског сувенира
Вечерње културно уметничке
свечаности посвећене 150-тој
годишњициАранђеловца уз учешће
минентних уметника носилац
актвности :Смотра ''Мермери звуци''

Јули 2009.г. у току трајања Организовање књижевних и
м у з и ч к и х м а н и ф е с т а ц и ј а
м а н и ф е с т а ц и ј е С м о т р е
посвећених историји и ствараоцима из
Аранђеловца ''Мермер и звуци''
Позоришни програм посвећен
династијиОбреновић

Септембар 2009. г. Израда скулптуре на тему 150. година
града Аранђеловца-група аутора
учесника симпозијума ''Бели венчац''
носилац активности :Смотра ''Мермер
и звуци''

Септембар 2009. г. Дру ги с а ј ам књиге но силац
активности - Центар за културу и
образовање

3. децембар 2009. г. Обележавање 60-те годишњице
оснивања ДВД Аранђеловац носилац
активности :ДВДАранђеловац

јануар-децембар 2009.г. а к т и вно с т и Тури с тич ке
организације у периоду целе године ће
битиусмерене у обележавање 150 - т е
годишњицеАранђеловца каошто је :
- израда фото мапе Аранђеловац за
сећање
- презентација фото монографије
''Аранђеловац''
- промоција књиге репринт стрипа
''Вампири са Рисоваче''
- манифестација ' 'Аранђеловац
отвореног срца викенд у
Аранђеловцу

- мул тимеди ј а лни про г р ам
''Аранђеловац на четири стране света''
престављањеАранђеловца у другим
градовимаидр.

Отварање објеката дечјих вртића у ул.
Светогорској и Пушкиновој у
зависности од завршетка радова.

Програм активности обележавања 150-те годишњице
Аранђеловца може се допуњавати у складу са
новонасталимпредлозимау току године.
Реализацију Прогрма пратиће Општинско веће

општине Аранђеловац и Одбор за обележавање 150.
годинаАранђеловца.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-44/2009-01 од 27. 02. 2009. године

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

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 27. 02. 2009. године, донела је

Члан 1.

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана
општег уређења за лежиште ''Паун бара Албатрос'' у
Брезовцу (у даљемтексту : Планопштег уређења).

Члан 2.

План општег уређења садржаће: правила уређења,
правила грађењаи графичкидео.
План општег уређења из члана 1. ове Одлуке мора да

садржи све потребне аналитичко-геодетске елем,енте и
пописпарцела које дефинишу јавно графичко земљиште.

Члан 3.

Границом Плана општег уређења обухваћене су
следеће обухвата целе катастарске парцеле број : 29, 619,
620, 621, 622, 623. и 719/3 и делови катастарских парцела
25/1 и 25/2. Све катастарске парцеле припадају КО
Брезовац.
Границом Плана општег уређења обухваћено је

подручје површине око 10,54 ха.

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ОПШТЕГ

УРЕЂЕЊА ЗА ЛЕЖИШТЕ

''ПАУН БАРА АЛБАТРОС'' У БРЕЗОВЦУ
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Члан 4.

За потребе израде Плана општег уређења користиће се
Стратешка процена утицаја на животну средину подручја
апланине ''Венчац'' ( '' август 2006. год.),
сходно члану 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Службени гласникРС'', бр. 135/04).

Члан 5.

Предлог Плана општег уређења биће изложен на јавни
увид. Подаци о начину излагања на јавни увид огласиће се
уДневномлисту ''Новости''.

Члан 6.

За носиоца израде Плана општег уређења одређује се
Предузеће ''Арплан'' изАранђеловца.
Носилац израде дужан је да исти изради у року од

тридесет (30) дана оддана ступањана снагу овеОдлуке.

Члан 7.

Средства за израду Плана општег уређења обезбедиће

Предузеће ''Бања комерц'' д.о.о. изАранђеловца.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је Програм за израду
одговарајућег урбанистичког плана за лежиште ''Паун бара
Албатрос'' у Брезовцу који је разматран и прихваћен на
седници Комисије за планове општине Аранђеловац, која
је одржана 17. 9. 2008. године.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивањау ''Општинскомслужбеном гласнику''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-45/2009-01 од 27. 02. 2009. године

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