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

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2010. године, донела је

1. Скупштина општине Аранђеловац усваја Стратегију
одрживог развоја општине Аранђеловац, у тексту који је
прилог овеОдлуке.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : /2010-01 од 23. 07. 2010. године
ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.,с.р.

На основу члана 22. став 9. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац''
бр. 8

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 7. 2010. године, донела је

1. Скупштина општинеАранђеловац даје сагласност на
Одлуку о измени Статута Смотре уметности ''Мермер и
звуци'' Аранђеловац, коју је донео Управни одбор Смотре
''Мермер и звици'' Аранђеловац, бр. 39/01 од 4. 3. 2010.
године.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-327/2010-01 од 23. 7. 2010. године
ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.,с.р.

На основу члана 22 Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', број 8/08) и
члана 34. Закона о управљању отпадом (''Службени
гласникРепубликеСрбије'', бр. 36/09),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 2010. године, донела је

Оодређивањулокације за изградњуирадпостројења за
складиштење, третман или одлагање грађевинског отпада
и отпада од рушења објеката на територији општине
Аранђеловац.

Члан 1.

Одређује се одлагалиште површинског копа ''Ћиринац''
у Буковику као локација за изградњу и рад постројења за
складиштење, третман или одлагање грађевинског отпада
и отпада од рушења објеката на територији општине
Аранђеловац.

Члан 2.

Налаже се ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац и ЈП за
планирање и изградњу општине Аранђеловац да предузму
све потребне грађевинске и друге радове у циљу припреме
за изградњу и рад постројења за складиштење, третман
или одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења
објеката на локацији одређеној чланом1. овеОдлуке.

Члан 3.

Уговором између општине Аранђеловац и Холдинг
корпорација ''Шамот'' Аранђеловац уредиће се међусобни
односиу вези коришћењалокације из члана 1. овеОдлуке.

Члан 4.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2010. године

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

23. 7.

06-324

/08),

23. 7.

06-325/2010-01 23. 7.

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТА СМОТРЕ УМЕТНОСТИ

''МЕРМЕР И ЗВУЦИ'' АРАНЂЕЛОВАЦ

О Д Л У К У
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На основу члана 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени глласник РС'', бр. 62/06) и члана
22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општинеАранђеловац, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 7. 2010. године, донела је

Члан 1.

У Одлуци о отпису дела доспелог пореског дуга по
основу одређених локалних јавних прихода (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 16/2010), члан 3. мења
се и гласи :

''Отпис доспелог пореског дуга врши се у висини 80%
камате коју је обвезник дуговао по свакомпореском облику
на дан31. 12. 2009. године.

Право на отпис из става 1. овог члана може се
користити у року од 45 дана од дана објављивања ове
Одлуке.

Управа општине Аранђеловац Одељење за пореске
послове покренуће поступак принудне наплате према
пореским обвезницима који не измире обавезе по сваком
пореском облику доспеле до 31. 12. 2009. године у року из
става 2. овог члана''.

Члан 2.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-326/2010-01 од 23. 7. 2010. године

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

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

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 7. 2010. године, донела је

1. Скупштина општинеАранђеловац даје сагласност на
Предлог спровођења инвестиционог програма на

реконструкцији и доградњи постројења за прераду воде
''Букуља'' уАранђеловцу, који је поднело ЈП за планирањеи
изградњу општине Аранђеловац, бр. 02-1438 од 20. 07.
2010. године.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-328/2010-01 од 23. 7. 2010. године

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

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

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 7. 2010. године, донела је

Члан 1.

Скупштина општине Аранђеловац обезбеђује средства
за суфинансирање Пројекта санације и адаптације крова и
фасаде Специјалне болнице ' 'Буковичка бања''
Аранђеловац, у буџету општине Аранђеловац за 2010.
годину , са позиције бр. 519 средстава за финансирање
пројеката.

Члан 2.

Средства се обезбеђују, према условима Јавног позива
Министарства животне средине и просторног планирања
објављеног у Дневном листу ''Политика'' од 26. јуна 2010.
године, у износу од 4.746.236,07 динара, што представља
10% од укупне вредности пројекта која (са ПДВ-ом)
износи47.462.360,71 динара.

Члан 3.

Овлашћује се мр Влада Гајић, председник општине
Аранђеловац, да може предузимати потребне мере за
реализацију овеОдлуке, у складу са условима конкурса.

Члан 4.

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

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-329/2010-01 од 23. 7. 2010. године

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

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ДЕЛА
ДОСПЕЛОГ ПОРЕСКОГ ДУГА ПО ОСНОВУ

ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ
СПРОВОЂЕЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ

ППВ ''БУКУЉА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ

О Д Л У К У

О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И

АДАПТАЦИЈЕ КРОВА И ФАСАДЕ СПЕЦИЈАЛНЕ
БОЛНИЦЕ ''БУКОВИЧКА БАЊА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 7. 2010. године, донела је

Члан 1.

Скупштина општине прихвата обавезу сервисирања
дуга за пројекат санације и адаптациаје крова и фасаде
Специјалне болнице ''Буковичка бања'' Аранђеловац, у
периоду од 5. година од дана повлачења средстава, односно
датума ефектуирањауговора.

Члан 2.

Укупан износ дуга који ће се сервисирати, према
условима конкурса, износи 18.984.944,28 динара, што је
50%од дуга према пословним банкама које ће кредитирати
пројекат.

Члан

Овлашћује се мр Влада Гајић, председник општине
Аранђеловац, да може предузимати потребне мере за
реализацију овеОдлуке, у складу са условима конкурса.

Члан 4.

ОваОдлука ступа на снагу даном добијања сагласности
Министарства финансија Управе за трезор, Сектора за
управљање јавним дугом, а објавиће се у ''Службеном
гласникуопштинеАранђеловац''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-330/2010-01 од 23. 7. 2010. године

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

На основу чл н став . Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана
45. став 2. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08),

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници
одржаној 0. године, донело је

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

ОвимПословником детаљније се уређује организација,
начин рада и одлучивања Општинског већа општине
Аранђеловац (у даљем тексту: Веће), у складу са Законом и
СтатутомОпштине

Члан 2.

Председник Општине организује и усклађује рад Већа,
сазива седнице Већа,предлаже дневни ред и председава
седницом.

У случају одсутности или спречености председника
Општине да остварује своје функције у Већу, замењује га
заменикпредседникаОпштине.

Члан 3.

Члан Већа има право и дужност да учествује у раду
Већа и његових радних тела чији је члан и да о разлозима
евентуалне спречености обавести секретара Већа,
најкасније данпре одржавања седнице.

Чланови Већа имају права и дужности да : предлажу
претресање појединих питања из делокруга Већа и
доношење одговарајућих аката, посебно из области за које
су задужени ; учествују у претресу и одлучивању о
питањима која се расправља на седницама Већа ; дају
иницијативе за припремање одлука и других аката које
доноси Скупштина општине, износе своја мишљења и
предлоге и обављају стручне послове које им одреди
председникОпштине.

. САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

Члан 4.

Општинско веће ради и одлучује о пословима из свог
делокруга на седницама.

Председник Општине сазива седнице Већа према
потреби, а најмање једанпут умесецдана.

Председник Општине дужан је сазвати седницу на
писани образложени захтев председника Скупштине или
већине од укупног броја чланова Већа, у року од 8 дана од
дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице
буде у року од15дана одданаподношења захтева.

Писани захтев за сазивање седницеВећамора садржати
предлог дневног реда седнице у оквирунадлежностиВећа.

Ако захтев за сазивање седнице Већа не испуњава
услове из става 3. и 4. овог члана, председник Општине ће
решењемодбацитипредлог.

Ако председник Општине не сазове седницу Већа на

О Д Л У К У

О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГА
ЗА ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ КРОВА

И ФАСАДЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

''БУКОВИЧКА БАЊА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

П О С Л О В Н И К

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

3.
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захтев који испуњава услове из става 3. и 4. овог члана у
прописаном року, седницу може сазвати подносилац
захтева, у наредном року од 15 дана, а председава члан
Већа кога одредиВеће.

Члан

СедницаВећа сазива се писанимпозивом.
Позив за седницу садржи: датум, место и време

одржавања седницеипредлог дневног реда.
Позив се доставља члановима Већа најкасније 3 дана

пре дана одржавања седнице.
Када постоје оправдани разлози, седница се може

сазватина другиначиниукраћемроку.
У нарочито оправданим и хитним случајевима,

председник Општине може одлучити да се седница Већа
одржи телефонским путем, уз вођење посебног записника
о свимбитнимоколностима.

Члан 6

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 или у другом својству, о чему одлучује
председникОпштине

Члан 7

Уз позив за седницу доставља се материјал који је на
дневномреду, а изузетноматеријалможебитипрезентиран
на самој седници.

. ТОК СЕДНИЦЕ

Члан 8

Пре утврђивања дневног реда председавајући утврђује
да липостоји кворум за пуноважанрадиодлучивањеВећа.

Веће може пуноважно радити и одлучивати ако је
присутно вишеодполовине укупног броја члановаВећа.

Члан 9

Ако се у заказано време одржавања седнице или у току
седнице утврди да не постоји кворум, седница се одлаже за
одређени дан и час, о чему се обавештавају одсутни
члановиВећа.

Члан 10.

Када председавајући утврди да постоји кворум,
приступа се утврђивањудневног реда.

ЧланВећа може предложити да се допуни дневни ред, с
тим што је дужан да образложи хитност разматрања
допуне.

Веће се посебно изјашњава, прво, о сваком предлогу за
измену и допуну предложеног дневног реда, а затим о
предложеномдневномредууцелини.

Веће може у току седнице, без расправе, извршити
измене у редоследу тачка дневног реда, на предлог
председавајућег.

После усвајања дневног реда прелази се на рад по
појединимтачкамадневног редапо утврђеномредоследу.

Члан 11

На седници Већа чланови Већа говоре по добијању
речи одпредседавајућег и то по редоследу пријављивања, а
пријављивање се врши председавајућем до закључења
претреса

Известилац по материјалу који се разматра може одмах
добити реч када то затражи да би објаснио, изменио или
допуниопредлог.

Члан 12

Право да одмах добије реч за реплику има чланВећа ако
се други члан Већа у свом излагању на седници увредљиво
изразио о њему или погрешно протумачио његово
излагање, о чемуодлучује председавајући.

Члан 13

Члану Већа који жели да говори о повредиПословника,
председавајућидаје реч чим је затражи.

Председавајући или секретар Већа дужни су да
после излагања члана Већа о повреди Пословника дају
објашњење.

На захтев члана Већа који није задовољан објашњењем
Веће ће гласати да ли је повређенПословник.

Члан 14

Када се процени да ће претрес о појединим тачкама
дневног реда непримерено дуго трајати, на предлог
председавајућег Веће може ограничити трајање дискусије
свим учесницима седнице и одлучити да сваки учесник у
претресу по истој тачки дневног реда говори само
једанпут.

Члан 1

Веће може одлучити да услед сложености дневног реда
или из других оправданих разлога прекине седницу и
закаже наставак седнице, о чему се обавештавају одсутни
члановиВећа.

Члан 16

Време говора за реплику и повреду Пословника не
може трајати дужеод3минута.

Члан 17

Сваки учесник седнице дужан је да се придржава
дневног редаи одређеног времена за говор.

Председавајући може прекинути и опоменути
говорника који се не придржава одредаба из става 1. овог
члана.

. ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 18

Веће одлучује после завршеног претреса о тачки
дневног реда.

Веће може, пре или после претреса одлучити да се
поједина тачка скине са дневног реда.

5.
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Члан 1

Веће пуноважно ради и одлучује ако седници
присуствује већина одукупног бројаВећа.

Веће одлучује јавним гласањем, ако друкчије није
прописано.

Одлука се сматра донетом ако је зању гласала већина од
укупног броја члановаВећа.
Приликом одлучивања, гласа се најпре о предлозима за
измену и допуну предложеног акта, а потом за предлог акта
уцелини.

Члан 20

Јавно гласање вршисе акламацијом (подизањемруке).
ЧланВећаможе гласати ''за'', ''против'' или ''уздржан''.
Председавајући прво позива да дигну руку чланови

који гласају ''за'', изброји тако дате гласове, затим позива да
дигну руку они који гласају ''против'' и изброји тако дате
гласове и најзад на исти начин утврђује број чланова који
су се уздржалиод гласања.

Након обављеног гласања, председавајући утврђује
резултате гласања и објављује да ли је предлог о коме се
гласа усвојенилиодбијен.

Члан 21

Прво се гласа о предлозима за измене и допуне које
предложе чланови Већа, по редоследу предлагања, а затим
опредлогу каоцелини.

Ако се гласа о алтернативним предлозима, па ни један
предлог не добије потребну већину, гласање се може
поновити.

. ЗАПИСНИК

Члан 22

О седници Већа води се записник, по правилу тонским
снимањемцелокупног тока седнице.

Председавајући формулише закључке и констатације
који се уносе у записник.

Члан 23

У записник се обавезно уносе:
- датум,местои времеодржавања седнице,
- именапредседавајућег и записничара,
- имена присутних и одсутних чланова Већа и других

присутнихучесника седнице,
- утврђенидневниред седнице,
- кратак ток седнице са назнаком питања о којима се
расправљало и одлучивало, имена говорника и кратак
садржајњиховог излагања

- резултат гласањаопојединимпитањима,
- назив свих аката донетих на седници и друге податке

од значаја за ток седнице
Члан Већа има право да захтева да се у записник унесе

његовоиздвојеномишљењеоодређеномпитању.

Члан 24.

Секретар Већа обезбеђује тонско снимање седнице
Већа.

На основу тонског снимка ради се писани текст тока
седнице.

Оригинали записника чувају се у документацији Већа.
Саставни део записника су акта и други материјали
разматранина седнициВећа.

О коришћењу записника, тонског и писаног тока
седнице одлучује председник Општине или лице које он
овласти.

Члан 25

Пре преласка на дневни ред седнице Већа усваја се
записник са претходне седнице.

Сваки члан Већа има право да стави примедбу на текст
записника са претходне седнице. Примедбе које Веће
усвоји уносе се у текст записника.

Записник који је усвојен потписују председавајући и
записничар.

. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 26

Оредуна седнициВећа стара се председавајући.
За повреду реда на седници могу се изрећи

дисциплинскемере:
1. опомена
2. одузимањеречи,
3. удаљење са седнице.

Члан 27

Мере опомене и одузимања речи изриче
председавајући Већа, а меру удаљења са седнице изриче
Веће.

Члан 28

Опомена ће се изрећи учеснику седнице који својим
понашањем или говором на седници нарушава ред или
одредбеПословника односно кршиправилапристојности.

Чл н 29

Учеснику седнице ће се одузети реч ако и после
опомене повреди ред на седници или повреди одредбе
Пословникаиликршиправилапристојности.

Члан 30

Учесник седнице који грубо вређа чланове Већа или
друге учеснике седнице, изазива неред и омета рад на
седници,можебитиудаљен са седнице.

У случају тежег поремећаја рада на седници, ако
председавајући не може да одржи ред, одредиће прекид
седницеи заказатињеннаставак.

. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 31

СедницеВећа су јавне.
Веће може одлучити у циљу чувања тајне, у складу са

законом, да се о појединим питањима расправља и
одлучује без присуства јавности.
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Члан 32

Седници могу присуствовати позвани представници
медија.

Видео и тонско снимање седница врши се у договору са
председавајућим, на начинда се не омета рад седнице.

Члан 33

Веће може одлучити да седници не присуствују
представници медија, а да се изда јавно саопштење о
одлукама са седнице, одржи конференцију за штампу или
на другиначининформише јавност.

. РАДНА ТЕЛА И РЕСОРИ

Члан 34.

Веће може образовати стална и поврмена радна тела за
разматрање, припремањеи давањепредлога о питањимаиз
надлежностиВећа.

Актом о образовању сталних и повремених радних тела
одређиују се њихови задаци, састав, начин рада и друга
питањаод значаја зањихов рад.

Члан 35.

У циљу остваривања функција Већа утврђују се
следећиресори :

- Ресор за буџет, јавнефинансије и јавненабавке,
- Ресор за просветуи социјалнуполитику,
- Ресор за ради социјалнидијалог,
- Ресор за урбанизаам, инфраструктуру и координацију

радамесних заједница,
- Ресор за привреду, предузетништво, саобраћај и теле

комуникације,
- Ресор за заштитуживотне средине,
- Ресор за здравство.
Појединачна ресорна задужења чланова Већа утврђује

решењем председник Општине, а према стручности
члановаВећа.

. ДОНОШЕЊЕ АКАТА

Члан 36.

Веће доноси : Пословник, одлуке, решења, закључке,
препоруке, правилнике, наредбе, упутства и друга акта и
даје аутентична тумачења аката које доноси.

Предлог одлуке и других аката могу да поднесу
председник Општине, сваки члан Већа и Општинска
управа, у складу са Статутом Општине и овим
Пословником.

Предлог одлуке и других аката подноси се у писаном
облику, у тексту у коме се доносиимора битиобразложен.

Образложење мора да садржи правни основ, разлоге за
доношење и садржину, а ако се предлогом акта стварају
финансијске обавезе за буџет Општине, образложење
садржи и процену износа финансијских средства за
спровођење акта.

Предлог одлуке и других аката који је упућен Већу
председникОпштине достављачлановимаВећа.

Ако предлог одлуке и других аката није у складу са
овим Пословником, председник Општине га може вратити
предлагачу ради усклађивања, односно одбацити ако се
предлог не ускладиуостављеномроку.

Члан 37.

Предлагач одлуке и других аката има право да повуче
предлог одлуке и других аката све до завршетка претреса
предлога на седнициВећа.

Члан 38

По хитном поступку може да се донесе акт којим се
регулишу питања и односи за чије уређивање постоји
неодложна потреба, односно ако би доношење таквог акта
у редовномпоступкумоглодаизазовештетнепоследице.

Овлашћени предлагач може поднети образаложени
предлог да се о одређеном питању одлучи по хитном
поступку.

О предлогу за доношење акта о хитном поступку
одлучује се без претреса.

Ако Веће усвоји предлог да се акт донесе по хитном
поступку, предлог акта се уносиудневниредисте седнице.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора
се доставитиВећунајкасније допочетка седнице.

Члан 39.

Предлог за измену и допуну предлога Одлуке и других
аката подноси се у облику амандмана председнику
Општине уписаномтекстуимора битиобразложен.

Амандман садржи : назив предлога акта на који се
амандман односи, текст измена односно допуна предлога
који се предлажу амандманом, образлаожење са разлозима
за подношење амандманаиназивподносиоца амандмана.

Амандман може поднети предлагач аката све до
закључења расправе о том акту, а остали подносиоци
најкасније данпре седницеВећа.

Изузетно, амандман може да се подносе на самој
седници Већа ако се подноси на акт који се доноси по
хитномпоступку.

О амандману се обавезно изјашњава представник
предлагача ипредседникОпштине када онније предлагач.

Члан 40.

Веће одлучује о поднетим амандманима по редоследу
члановапредлога акта.

Ако је поднето више амандмана на исти члан акта, прво
се одлучује о амандману којим се предлаже брисање
одредаба тога члана, а затим о амандману којим се
предлажеизменацелог члана.

Амандман који поднесе предлагач акта, као и амандман
који је прихватио предлагач акта, постаје саставни део акта
и оњему сене гласа.

Члан 41.

Акта донета на седници потписује председник
Општине односнопредседавајући седницом.

Изворник акта потписан од лица из става 1. овог члана и
оверенпечатомчува се у документацијиВећа.

Акта које донесе Веће за која је то одређено објављују
се у ''Службеном гласникуопштинеАранђеловац''.

О објављивању аката које је донело Веће стара се
секретарВећа.

Члан 42.

Акта која Веће предлаже Скупштини општине на
усвајање, на седници Скупштине општине презентира
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председник Општине, његов заменик , члан Већа,
начелник Општинске управе или начелник оделења
Општинске управе, о чему се одлучује приликом
утврђивањапредлога.

Измене предлога аката на седници Скупштине
општине може извршити председникОпштине, а у случају
његове одсутности овлашћенолицеиз става 1. овог члана.

. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан

Захтеви и други поднесци који нису у надлежности
Већане увршћују се у дневниред седницаВећа.

Секретар Већа, уз претходну сагласност председника
Општине или његовог заменика, послаће одговарајуће
обавештење подносиоцима захтева и других поднесака из
става 1. овог члана.

Члан 44.

Стручне, организационе и административно-техничке
послове за Веће врши Општинска управа, односно
Стручна служба органаОпштине.

Служба из става 1. овог члана стара се о изради аката
које доноси Веће и њихових отправка, о чувању изворних
аката, њиховој евиденцији, објављивању и достављању
заинтересованиморганимаиорганизацијама.

Члан 45

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи
Пословник о раду Општинског већа општине
Аранђеловац, бр.06-349-2/2008-01-2 од 18. 11. 2008. године
Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.9 и

Пословник о раду Привременог органа општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр.

Члан 46.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06- -01-2 од 0.г.

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ,
мрВладаГајић

У ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'', бр. 21
од 18. јуна 2010. године уПравилнику о коришћењу јавних
паркиралишта и уклањању непрописно паркираних
возила на територији општине Аранђеловац поткрало се
низ грешака у тексту, па вомприликомвршимо следеће :

1. У члану 13. став 6. после речи ''улицу'' додају се речи
'' или скупулица''.

2. Учлану24. став 5. се брише.

3. У члану 24. у ставу 7. реченица ''уколико се из
информационог система установи да возило које је однето
на депо има неизмирених обавеза по основу раније
издатих доплатних карата, пре преузимања возила мора
измирити све доспеле обавезе по основу доплатних карата''
се брише.

4. У члану 26. у ставу 1. уместо речи ''па све до
спуштања на платформу специјалног возила за уклањање
(паука) и упућивања ка депоу'' треба да стоје речи ''па све
донапуштањалицаместа.

5. У члану 26. у ставу 2. уместо речи ''а пре негошто је
возило спуштено на платформу специјалног возила паук
и упућено ка депоу'' треба да стоје речи ''а пре напуштања
лицаместа специјалногместа (паук).

ГЛАВНИИОДГОВОРНИУРЕДНИК,
Миленко Јовановић, дипл.правник

X

43.

.

('' /08)

14/09).

313-1/2010 16. 7. 201

И С П Р А В К Е

Broj 22 - Aran|elovac, 2. avgust 2010.



8

Osniva~: Redakcija:
Glavni i odgovorni urednik:

Izdava~:
[tampa:

Skup{tina op{tine Aran|elovac; Stru~na slu`ba organa op{tine Aran|elovac,
Venac Slobode 10, telefon (034) 724 935; Milenko Jovanovi} - sekretar

privremenog organa op{tine Aran|elovac; Stru~na slu`ba organa op{tine;
"\ur|evdan", Cara Du{ana 13, 034/712-233

S A D R @ A J

Odluka o usvajawu strategije odr`ivog
razvoja op{tine Aran|elovac.............................................1

Odluka o davawu saglasnosti na odluku o
izmeni statuta smotre umetnosti "Mermer i Zvuci"
Aran|elovac .........................................................................1

Odluka o izmeni odluke o otpisu dospelog
poreskog dua po osnovu odre|enih lokalnih
javnih prihoda......................................................................2

Odluka o davawu saglasnosti na predlog sprovo|ewa
investicionog programa na rekonstrukciji
i dogradwi PPV "Bukuqa" u Aran|elovcu.......................2

Odluka o obezbe|ewu sredstava za sufinansirawe
projekta sanacija i adaptacije krova i fasade
specijalne bolnice "Bukovi~ka bawa"
Aran|elovac..........................................................................2

Odluka o prihvatawu obaveze servisirawa duga za
projekat sanacije i adaptacije krova i fasade
specijalne bolnice "Bukovi~ka bawa"
Aran|elovac..........................................................................3

Poslovnik op{tinskog ve}a op{tine
Aran|elovac..........................................................................3

Ispravke................................................................................7

Broj 22 - Aran|elovac, 2. avgust 2010.


