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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“,бр. 72/09), члана 22. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац „ бр. 8/08) и члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Аранђеловац и образовању
Привременог органа општине Аранђеловац („Службени
гласник РС“,бр. 98/09), по прибављеном Мишљењу
Комисије за планове скупштине општинеАранђеловац,

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14.12.2009. године, донео је

Члан 1.

Приступа се изради Плана генералне регулације
насељеног места Аранђеловац (у даљем тексту: План
генералне регулације).

Члан 2.

ЦиљизрадеПлана генералне регулације је дефинисање
начина уређења простора и коришћења грађевинског
земљишта, преиспитивање решења датих важећим
урбанистичким плановима, дефинисање површина јавне
намене, траса коридора и капацитета за саобраћајну,
енергетску и комуналну инфраструктуру, дефинисање
услова за изградњу објеката у зонама за које није
предвиђена израда планова детаљне регулације,
дефинисање зона за које ће се обавезно доносити планове
детаљне регулације са роковима за њихову израду и
дефинисање локација за које ће се радити урбанистички
пројекти.

Члан 3.

Границом Плана генералне регулације обухваћено је
грађевинскоподручје градског насељаАранђеловац .

Коначна граница Плана генералне регулације ће се
утврдити приликом израде и верификације концепта,
изузетнонацрта плана.

Члан 4.

План генералне регулације садржаће нарочито:
границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу

простора на посебне целине и зоне, претежну намену
земљишта по зонама и целинама, регулационе линије
улица, површина јавне намене и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне регулације,
нивелационе коте раскрсница, улица и површина јавне
намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације, трасе, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и други
инфраструктуру, вертикалну регулацију, правила уређења
и правила грађења по зонама и целинама, зоне за које се
обавезно доносиПландетаљне регулације, локације за које
се ради урбанистички пројекат, рокове за израду Плана
детаљне регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкција постојећих
објеката (изградња објеката или извођење радова којима се
мења стање у простору) до усвајања плана, мере заштите
културно-историјских споменика и заштићених
природних целина, инжењерско-геолошке услове, мере
енергетске ефикасностии графичкидео.

План генералне регулације представљаће плански
основ за израду планова детаљне регулације, издавање
информација о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничкихдокумената.

Члан 5.

Израда Плана генералне регулације повериће се
обрађивачу изабраним у складу са Законом о јавним
набавкама.

Поступак из става 1. овог члана спровешће Општинска
управа.

Члан 6.

Средства за израду Плана генералне регулације
обезбедиће се уБуџету општинеАранђеловац .

Члан 7.

За потребе израде Плана генералне регулације
приступа се изради стратешке процене утицаја
планиранихнаменанаживотну средину.

Члан 8.

Нацрт Плана генералне регулације биће изложен на
јавни увид у просторијама Општине Аранђеловац. Подаци
о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању
јавног увида огласиће се у јавним средствима
информисања.

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Члан 9.
Елаборат плана Генералне регулације израдиће се у 3

(три) примерка оригинала у аналогном и дигиталном
облику.

Члан 10.

Обавештење о доношењу ове Одлуке и изради Плана
генералне регулације огласиће се у средствима дневног
информисања.

Члан 11.

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

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-365/09-01 од 14.12.2009.год.

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАН
МрВладаГајић,с.р.

На основу члана 93.Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члана 2.Правилника о
критеријумима за уређивање накнаде у поступцима
легализације, критеријумима за објекте за које се не може
накнадно издати грађевинска дозвола као и о садржини
техничке документације и садржини и начину издавања
грађевинске и употребне дозволе за објекте који су
предмет легализације (''Службени гласник РС'', бр. 89/09) и
члана 23. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласникопштинеАранђеловац'' бр.8/08),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 12. 2009.године, донео је

Члан 1.

За објекте који су предмет легализације накнада за
уређивање грађевинског земљишта плаћа се у складу са
важећом одлуком о накнади за уређивање грађевинског
земљишта и чланом 2. Правилника о критеријумима за
уређивање накнаде у поступцима легализације,
критеријумима за објекте за које се не може накнадно
издати грађевинска дозвола као и о садржини техничке
документације и садржини и начину издавања грађевинске
и употребне дозволе за објекте који су предмет
легализације (''Службени гласникРС'', бр. 89/09) .

Члан 2.

Престаје да важи Одлука о накнади за уређење
грађевинског земљишта за објекте без грађевинске дозволе
(''Општински слубени гласник'', бр. 18/03), осим за захтеве

поднете по одредбама Закона о планирању и изградњи
(''Службени глласникРС'', бр. 47/03и 34/06).

Члан 3.

Инвеститори који имају закључене уговоре са Јавним
предузећем за планирање и изградњу општине
Аранђеловац о плаћању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, наставиће плаћање у складу са
одредбама тог уговора.

Члан 4.

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

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број :06-366/09-01 од 14. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић, с.р.

На основу члана 187. став 4. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и члана 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању Привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 12.2009. године, доено је

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се услови у погледу
удаљености и спратности објеката на основу којих се може
накнадно издати грађевинска и употребна дозвола за
објекте који су изграђени односно реконструисани или
дограђена без грађевинске дозволе.

Члан 2.

Услови за накнаду издавања грађевинске дозволе у
смислуудаљености објеката су:

- могу се легализовати постојећи индивудуални
стамбени објекти, стамбено-пословни и пословни објекти
на међној линији са суседном парцелом, под условом да
објекат који се легализује на тој страни нема отвора. У
случају да објекат има отворе потребна је сагласност
власника односно корисника суседнепарцеле.

Уколико објекат има отворе ка суседној парцели
минимална удаљеност мора бити 0,50 м од суседне
парцеле.

О Д Л У К У

О НАКНАДИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ

ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ

УДАЉЕНОСТИ СУСЕДНОГ ОБЈЕКТА И

СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ ЛЕГАЛИЗУЈУ

Broj 15 - Aran|elovac, 28. decembar 2009.



3

Члан 3.

У погледу спратности објеката могу се легализовати
стамбени, стамбено-пословни и пословни објекти до
спратностипредвиђене важећимГенералнимпланом.

За легализацију спратности објеката веће од П+3+пот.
неопходна је претходна сагласност Привременог органа
општинеАранђеловац.

Члан 4.

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

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-367/09-01 од 14. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић, с.р.

На основу члана 6. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
општине Аранђеловац (''Службени гласник РС'', бр. 98/09)
и члана 46. Пословника Привременог органа општине
Аранђеловацбр. 06-346/09-01 од 8. 12. 2009. године,

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, донео је

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се образовање, делокуг,
организација и рад радних тела Привременог органа
општине Аранђеловац (у даљем тексту : Привремени
орган).

Члан 2.

За разматрање појединих питања из своје надлежности
Привремениорган образује стална радна тела.

Привремени орган, по потреби, може да образује и
повремена радна тела ради разматрања одређених питања
и извршавања посебних задатака из надлежности
Привременог органа.

Члан 3.

Стална радна телаПривременог органа су комисије.
Стално радно тело има председника, заменика

председникаиодређениброј чланова.
Председник сталног радног тела именује се из реда

чланова Привременог органа, а земеник председника и

чланови сталног радног теламогу битиидруга лица.

Члан 4.

Стална радна телаПривременог органа су :
1. Комисија за кадровске и административнепослове
2. Комисија за прописе
3. Комисија за финансије, привреду, друштвене

делатности, урбанизам, комунално-стамбене делатности и
заштитуживотне средине.

Комисије из тачке 1. и 2. става 1. овог члана имају
председника, заменика председника и три члана, а
Комисија из тачке 3. председника, заменика председника и
пет чланова.

Члан 5.

Стална радна тела разматрају питања која су на
дневном реду седнице Привременог органа, према својој
надлежности.

Стална радна теламогу :
- предложити председнику Привременог органа да у
предлог дневног реда седницеПривременог органа унесе и
питањаизњиховенадлежности,
- инициратиипредлагати доношење аката,
- даватимишљењао актимадругихпредлагача,
- предлагати амандмане на предлоге аката и давати
мишљењео амандманимадругихпредлагача.

Члан 6.

Комисија за кадровске и административне послове
припрема предлоге за избор, именовање, постављење и
разрешење лица које бира, именује или поставља
Привремени орган, предлажеПривременом органу давање
сагласности на именовање и разрешење лица када је то
прописано и предлаже именовање представника Општине
у одређене органе када по закону није предвиђен други
предлагач.

Комисија учествује у припрема и подноси предлоге
аката о зарадама, накнадама и другим примањима чланова
Привременог органа и његових радних тела и изабраних,
именованихипостављенихлица у органимаОпштине.

Комисија доноси појединачна акта о правима и
обавезама по основу рада односно вршења функције
изабраних, именованих и постављених лица у
Привременом органу и другим органима Општине и
обавља друге послове у вези са остваривањем статусних
питањаизабраних, именованихипостављенихлица.

Члан

Комисија за прописе разматра и проучава остваривање
Статута Општине и предлаже отклањање неусклађености
у његовом спровођењу, разматра мишљења и предлоге
статутарне природе које органима општине упуте грађани,
правна лицаилиорганииорганизације.

Комисија разматра предлоге одлука и других аката које
усваја Привремени орган и њихову усклађеност са
Уставом, законом, СтатутомОпштине и другим прописима
идаје своје предлоге имишљењаПривременоморгану.

Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и
других аката.

14. 12.

7.

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНИХ ТЕЛА ПРИВРЕМЕНОГ

ОРГАНА

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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Члан 8.

Комисија за финансије, привреду, друштвене
делатности, урбанизам, комуналне-стамбене делатности и
заштиту животне средине разматра предлог одлуке о
буџету, ребалансу буџета и завршном рачуну Општине и
других аката и друга питања која се односе на
финансирањепословаОпштине; разматра предлоге одлуке
и других аката и друга питања из области пољопривреде,
трговине, угоститељства, туризма, грађевинарства,
саобраћаја, приватног предузетништва и друга питања од
значаја за развој привредних делатности у Општини ;
разматра предлоге одлука и других аката и друга питања из
области образовања, културе, здравства, социјалне
заштите, дечје заштите и друштвене бриге о деци, културе,
спорта, информисања и друга питања из области
друштвених делатности ; разматра предлоге планова,
програма, одлука и других аката и друга питања из области
урбанизма, комунално-стамбене делатности, уређивања и
коришћења грађевинског земљишта и пословног
простора, заштите и унапређивања животне средине,
јавног градског и приграског превоза путника, изградње,
одржавања и коришћења локалних путева, улица и других
јавнихобјеката.

Члан 9.

Привремени орган може образовати своја повремена
радна тела актом којим одређује : задатак радног тела,
састав и број чланова радног тела, време за које се образује
радно тело или рок за завршетак задатака, обављање
стручних и административних послова за радно тело и
друга питањаод значаја за рад радног тела.

Члан 10.

Радна телаПривременог органа раде у седницама.
На рад радних тела Привременог органа сходно се

примењују одредбеПословникаПривременог органа.

Члан 11.

Стручне, организационе, административне и друге
послове за потребе радних тела Привремених органа врши
Општинска управа.

Члан 12.

Стална и повремена радна тела Привременог органа у
свом раду користе печат Скупштине општине
Аранђеловац.

Члан 13.

Ова длука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2009.г.

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић с.р.

На основу члана 6. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Аранђеловац и образовању Привременог органа
општине Аранђеловац (''Службени гласник РС'', бр. 98/09)
и члана 46. Пословника Привременог органа општине
Аранђеловацбр. 06-346/09-01 од 8. 12. 2009. године,

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, донео је

1. Образује се Савет за унапређење рада органа
Општине, јавних предузећа, установа и других правних
лица које оснива општинаАранђеловац, у саставу :
- председник : ЗлаткоМитровић

- чланови : ЈасминаКрсмановић,
СлободанПродановић,
РадисавМатић,
ЗоранХерцег,
ОливераЉубић,
ДанкоПрокић.

2. ЗадатакСавета је :
- да анализира рад органа Општине јавних предузећа,

установа и других правних лица које оснива општина
Аранђеловац и предлаже Привременом органу потребне
мере за унапређењењиховог рада,

- да остварује сарадњу и координацију рада са
државним органима, јавним предузећима чији је оснивач
Република , другим општинама , невладиним
организацијамаи сл.

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

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2009.г.

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић с.р.

O

06-369/09-01 14. 12.

,

14.12.

'' .

06-373/09-01 14.12.

,

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

ОРГАНА ОПШТИНЕ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

УСТАНОВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈЕ

ОСНИВА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
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На основу чл. 7. и 36. Закона о превозу у друмском
саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95 и 66/01),
члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08 и члана 3. Одлуке
о распуштању Скупштине општине Аранђеловац и
образовању Привременог органа општине Аранђеловац
(''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, донео је

Члан 1.

У Одлуци о ауто-превозу путника (''Службени гласник
општинеАранђеловац'', бр. 1/07, 2/07 (испр.), 3/07 и 10/08),
у члану 7. став 2. мења се и гласи :

''Од 1. јануара 2011. године такси возило не може бити
старије од 10. година, осим возила са мотором стандарда
''еуро 3''''.

После става 2. додаје се став 3. који гласи :
''Такси возила која су на дан 1. јануар 2010. године

старија од 15. година морају испуњавати услов о
извршеном тромесечном техничком прегледу возила, а
возила млађа од 15. година о извршеном шестомесечном
прегледу, о чему се обавештава Одељење стављањем на
увид картона техничког прегледа возила''.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а став 3. члана 7. примењиваће се од 1.
јануара 2010. године.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2009. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА
МрВладаГајић с. р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 14. 12. 2009.године, донео је

1. Образује се Штаб за заштиту од зимских непогода, у
саставу :

- председник :мрВладаГајић
заменикпредседника :СлободанБожић

- чланови : др Александар Дамјанић, Срђан
Аранђеловић, Александар Гавриловић, Владимир
ПрековићиМиланСпасић.

2. ЗадатакШтаба је да вршинадзор надСлужбомкоја се
стара о одржавању путева у зимском периоду (зимска
служба), координира активности на заштити од зимских
непогода и предузима друге потребне мере за заштиту од
зимских непогода у циљу нормалног функционисања
јавних службииодвијањадругих редовних активности.

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

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-374/09-01 од 14. 12. 2009. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА
МрВладаГајић с. р.

На основу члана 22.Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и
чллана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, донео је

1. Радови који се у месним заједницама на територији
општине Аранђеловац финансирају у целини или
претежно из средстава буџета општине Аранђеловац
организује и врши надзор ЈП за планирање и изградњу
општинеАранђеловац.

2. Радови у месним заједницама који се финансирању у
целини или претежно из средства буџета општине
Аранђеловац изводиће се у складу са годишњим
Програмом извођења радова у месним заједницама, који
доноси ЈП за планирање и изградњу општине
Аранђеловац, на који сагласност даје Привремени орган
општинеАранђеловац.

Месечне приоритете реализације Програма из става 1.
утврђује Привремени орган општине Аранђеловац, на
предлог ЈП запланирањеиизградњуопштинеАранђелова.

3. За ефикасније извршавање радова предвиђених
Програмом извођења радова у месним заједницама могу

14.12.

06-368/09-01 14. 12.

,

,

18.12.

О Д Л У К У

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ПРЕВОЗУ

ПУТНИКА

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД

ЗИМСКИХ НЕПОГОДА

О Д Л У К У

О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА РАДОВА У МЕСНИМ

ЗАЈЕДНИЦАМА
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бити одређени координатори за остваривање сарадње
између месне заједнице и ЈП за планирање и изградњу
општинеАранђеловац.

4.ОваОдлука ступана снагу даномдоношења.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2009. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић с.р.

На основу члана 22.Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и
чллана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, донео је

Члан 1.

Председницима и члановима радних телаПривременог
органа општине Аранђеловац припада дневница у износу
дневнице прописане за запослене у Општинској управи за
свако присуство седници, а највише у висини пет дневница
месечно.

Члан 2.

Средства за исплату накнада обезбеђују се у буџету
општинеАранђеловац.

Члан 3.

Евиденцију о присуству седницама радних тела
надлежна служба која обавља стручне и административне
послове за потребе радних тела доставља Одељењу за
финансије и рачуноводство, радиисплате.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
примењиваће се од 14. 12. 2009. године.
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2009. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић с.р.

На основу члана 22.Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) и
чллана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Аранђеловац и образовању Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласникРС'', бр. 98/09),

Привремени орган општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2009. године, донео је

Члан 1.

Председницима и члановима радних телаПривременог
органа општине Аранђеловац припада дневница у износу
дневнице прописане за запослене у Општинској управи за
свако присуство седници, а највише у висини пет дневница
месечно.

Члан 2.

Средства за исплату накнада обезбеђују се у буџету
општинеАранђеловац.

Члан 3.

Евиденцију о присуству седницама радних тела
надлежна служба која обавља стручне и административне
послове за потребе радних тела доставља Одељењу за
финансије и рачуноводство, радиисплате.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
примењиваће се од 14. 12. 2009. године.
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац.

ПРИВРЕМЕНИОРГАНОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2009. године

ПРЕДСЕДНИКПРИВРЕМЕНОГОРГАНА,
МрВладаГајић с.р.

06-386/09-01 18. 12.

,

18. 12.

06-387/09-01 18. 12.

,

18. 12.

06-387/09-01 18. 12.

,

О Д Л У К У

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИЦИМА

И ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ

О Д Л У К У

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИЦИМА

И ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ
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