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На основу члана 143. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 71/05 - др. закон и 101/05 др.
закон), члана 2. Правилника о мерилима за утврђивање
цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник РС'',
бр. 1/93 и 6/96) и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 28. 04. 2009. године, донела је

. Цена услуга за целодневни боравак за кориснике
услуга износи од 3. 00,00 до 4.500,00 динара месечно по
детету.

1. Висина цене услуга утврђује се у зависности од
висине нето прихода по члану породице корисника
(родитељи и деца) у месецу децмбру 2008. године, према
следећој скали :

Висинаприходапочлану Месечнацена услуга
породице прводете друго дете

у установи уустанови
до5.000,00 3.000,00 2.700,00

преко 5.000,00 до 6.500,00 3.900,00 3.510,00
преко 6.500,00 до 8.500,00 4.200,00 3.780,00
преко 8.500,00 4.500,00 4.050,00

2. За треће дете уУстанови родитељне плаћа се накнада
за услуге.

3. Корисници од којих је један власник приватног
предузећа или радње, није у радном односу или је на
привременом раду у иностранству, као и корисници који не
доставе потврду о заради за захтевани период за услуге
Дечје установе плаћаизнос од 4.500,00 динара.

4. За кориснике који су запослени код приватника,
висина зараде се утврђује у висини минималне зараде у
нетоизносуштоизноси15.312,00 динара

5.Самохраниродитељиимају умањењеод10%.

6. За период изостанка детета дуже од једног дана,
корисник плаћа режијске трошкове у висини 50%утврђене
цене.

Цена услуга за децу у васпитној групи деце ометене у
развоју износи 8.500,00 динара месечно по детету
(трошковиборавка сефинасирају из буџетаРепбулике).

Цена услуга за рад суботом износи 450,00 динара по
дану.

Цена услуга за продужени боравак износи 50,00
динарапо сату.

Цена ужине у групама П.П.П. износи 900,00
месечно.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 01. 04. 2009. године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-150/2009-01 од 28. 04. 2009. године

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

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и
Закључка Владе Републике Србије, бр. 43-1408/2009 од 13.
3. 2009. године,
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној д на 2009. године, донела је

Члан 1.

Отписује се дуг ''Електропорцелан'' Индустрија

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У ДЕЧЈОЈ

УСТАНОВИ ''ДУГА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ

О Д Л У К У

О ОТПИСУ ОБАВЕЗА ''ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН''

ИНДУСТРИЈА ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАНА

АРАНЂЕЛОВАЦ У РЕСТРУКТУИРАЊУ И

ЗАВИСНОМ ДРУШТВУ ''ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН-

КОМЕРЦ'' Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ
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електропорцелана Аранђеловац у реструктуирању и
зависном друштву ''Електропорцелан комерц'' д.о.о.
Аранђеловац по основу директних и уступљених јавних
прихода Буџета општине Аранђеловац у износу од
16.471.866,00 динара.

Члан 2.

Дуг из члана 1. ове Одлуке ће се отписати у случају
успешно окончаног по ступка приватизаци је
''Електропорцелан'' Индустрија електропорцелана
Аранђеловац у реструктуирању и зависном друштву
''Електропорцелан комерц'' д.о.о. Аранђеловац, а у складу
са тачком 4. Закључка Владе Републике Србије, бр. 43-
1408/2009 од13. 3. 2009. године.

Члан 3.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-125/09-01 од 02. 04. 2009. године

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

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

одржаној 2009. године,
донела је

1. Даје се сагласност на Статут Апотеке ''Шумадија''
Аранђеловац, донет на седници Управног одбора Апотеке
''Шумадија'' од 23. 2. 2009. године.

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Апотеке ''Шумадија''
Аранђеловац.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-149/2009-01 од 28. 04. 2009. године

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

28. 04.

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ

АПОТЕКЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
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