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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС"бр.72/09, и 81/09-исправка) и
члана 22. Статута општине Аранђеловац ("Општински
службени гласник општине Аранђеловац'', бр.8/08),
Скупштина општине Аранђеловац , на седници
одржаној дана 22. 09. 2010. године, донела је
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН "АРАНЂЕЛОВАЦ 2026 "
Члан 1.
Скупштина општине Аранђеловац доноси Генерални
план „Аранђеловац 2026“ (у даљем тексту : Генерални
план).
Члан 2.
Обухват Генералног плана је површина од 2500.6ха,
односно 25.01км², и то цела КО Аранђеловац површине
747.3ха (7.473км2) и делови КО Буковик површине 428.8ха
(4.288км2); КО Врбица површине 1072.9ха (10.729км2);
КО Бања површине 239.8ха (2.398км2); КО Орашац
површине 0.8ха и К.О. Мисача површине 11.0ха.
Члан 3.
Граница Генералног плана „Аранђеловац 2026“ креће
од најсеверније тачке тј. од тромеђе к.п.бр. 814, 815/2 и
816/1 у К.о. Буковик, у смеру казаљке на сату ободом
к.п.бр. 814, затим пресеца пут (к.п.бр. 697), наставља
ободом к.п.бр. 804, 805, 806, 786/2, онда пресеца к.п.бр.
786/2. Граница наставља ободом к.п.бр. 786/5, 785/1, 785/4,
851/1, 852/1, 852/7 852/4, пресеца к.п.бр. 706, онда иде
ободом к.п.бр. 860/4, 860/6, 3266, 864/1, 863/1, затим
пресеца пут (к.п.бр.145), наставља ободом к.п.бр. 953/1,
954/2, 958/1, 966, 968, 970, 948/2, 944/2, 944/1, опет пресеца
пут (к.п.бр. 932), затим граница иде ободом к.п.бр. 928/2,
740, онда пресеца к.п.бр. 740, наставља ободом к.п.бр. 922,
1130, 1153, 1154, 1159, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1151,
1150, 1149, 1147/1, 1146/4, 1145/2, 1145/1, 1142/3, 1141/1,
1204/2, 1214/2, 1215, 1216/1, 1216/2, 1091/1. Граница плана
онда наставља ка североистоку у дужини од око 400 м до
границе са К.о.Мисача, потом граница прелази у
К.о.Мисача и иде ободом к.п. бр. 1331, 1327/7, 1328/1,
1325/2, 1326, 1325/1, 1323/2, 1323/3, 1322/2, 1322/1, 1329/4,
1329/3, 1401/3, 1400/10, 1399/11, 1399/1, 1399/10, 1399/12,
1398/4, 1397/3, 1397/4, 1396/1. Граница затим пресеца пут
к.п.бр. 1392 и прелази у К.о.Орашац где наставља ободом
к.п.бр. 2656/8, 2657/4, 2656/5, 2656/6, затим граница плана
прелази у К.о.Врбица где наставља ободом к.п.бр. 2/2, 2/1,
ломи се и наставља ка југу одвајајући појас од око 55м уз
пут за Пресеку притом пресецајући к.п.бр. 2/1,16, 17/3,
15/1, 15/4, 14/1, 14/3, 13, затим иде ободом к.п.бр. 12/1,
12/4, 12/2, 12/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 96/9, 96/10, 96/7, 96/8,
пресеца к.п.бр. 96/1 ломи се и наставља ободом к.п.бр.
97/1, 98/3, 101, 102/2, 105/3, 107/2, 3883/1 (пут), 76/2, 77/1,

77/2, 77/1, 75, 74/3, 72/9, 72/11, 72/14, 72/13, 72/1, 72/2, 52/2,
52/3, 52/9, 52/10, 52/11, 52/3, 57/13, 57/21, 57/28, 57/1, 57/17,
57/5, 57/7, 57/3, 57/2, 196, 194, 210, 195, затим пресеца пут
к.п.бр. 3893, онда наставља ободом к.п.бр. 258/1, 259/4,
259/3, 259/2, пресеца к.п.бр. 364 (пут), затим граница иде
ободом к.п.бр. 3889 (пут), 294/1, 294/2, 3892 (пут), 3890
(пут), 3887 (пут), 572, 570, 565/1, 562/2, 560. Граница
Генералног плана пресеца пут (к.п. бр. 578) и иде ободом
к.п.бр. 582, 584, 585, 592, 3941 (железничка пруга), 617/3,
617/12, 618, 623, онда пресеца к.п.бр. 3903/1 (Р-202),
наставља ободом к.п. бр. 626/2 пресеца пругу (к.п.бр.
3941), затим иде ободом к.п.бр. 629, 631, 632/1, 632/2, 633/3
(пут), 634/4, 635, 636, 637/1, 642, 434, 436, 438, 441/2, 441/1,
446, 445, 444, 449. Граница плана онда наставља ободом
планиране акумулације воде А8, онда прелази у К.о.Бања и
наставља ободом к.п.бр. 836/1, 834/2, затим пресеца к.п.бр.
3630/1 (пут), онда иде ободом к.п.бр. 856/6, 857/7, 857/8,
899, онда наставља ободом планиране регулације А9,
пресеца к.п.бр. 904/2 и наставља ободом к.п.бр. 984/11,
865/2, 865/5, 872/5, 872/4, 872/3, 982/9, 982/2, 982/3, 982/10,
982/13, 985/4, 984/11, 997/6, 997/5 (пут), 997/4, 992/2, 992/3,
3632 (пут), затим га пресеца и наставља ободом к.п.бр.
957/1, 957/5, 957/4, 957/3, 957/6, 957/7, 960/1, 969/2, 973/1,
973/3, потом пресеца к.п.бр. 977 (пут) и иде ободом к.п.бр.
978/2, 979/7, 979/6, 3640/1 (М-4), затим граница пресеца
магистрални пут и наставља ободом к.п.бр. 1145/1, 1143/2,
онда пресеца реку Кубршницу (к.п.бр. 3665), затим иде
ободом к.п.бр. 1141/4, 1140/11, 1140/41, 1140/40, 1139/2,
1139/5, 1120/3 (пут), 1120/6, 1127/2, 1447/2. Граница
Генералног плана затим пресеца к.п. бр. 3623 (регионални
пут Аранђеловац-Топола), наставља ободом к.п.бр. 1440/2,
1673/2, 1673/4, 1673/1, 1673/3, 1676/2, 1676/1, 1682/1,
1683/1, 1684/3, 1684/2, 1684/1, 1717/2, 1717/9, 1717/8,
1717/3, 1717/1, 1717/4, онда наставља ободом планиране
акумулације воде А14, па ободом к.п.бр. 1715/8, 1714/5,
1712/3, 1709/4, 1707/2, 1707/1, онда пресеца к.п.бр.1707/7
(пут), потом наставља ободом к.п.бр. 1239/1, 1237/1,
1237/4, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1210/3, 1210/1, 1210/8, 1209,
1208, затим граница прелази у К.о.Врбица где наставља
ободом к.п.бр. 3927 (пут), онда пресеца к.п.бр. 3932/2 и
наставља ободом к.п.бр. 1831, 1975, 1974/2, 1974/1, 1973/2,
1971/2, 1971/1, 1969/6, 1969/9, 1969/8, 1969/5, 1969/4, 1970,
2607/2, 2608, 2609/2, 2612/2, 2613, 2616/2, 2615, 2619,
2673/1, 2673/2, 2676/5, 2676/3, затим пресеца к.п.бр. 3918
(пут), наставља ободом к.п.бр. 2692, 2715/2, 2710, 2712,
пресеца к.п.бр. 2762 (пут), потом иде ободом к.п.бр. 2722,
2721, 1512/1, 2564/2, 2554, 2549/1, 2548, 2766/6, 2770/1,
2526/1, 2527/6, 2527/5, 2527/4, 2527/1, 2527/3, 2529 (пут),
опет пресеца пут (к.п.бр. 1505) и наставља ободом к.п.бр.
1443, онда наставља ободом планиране акумулације воде
А12, па ободом к.п.бр. 2517, 1430/1. Граница затим пресеца
к.п.бр. 3914, наставља ободом к.п.бр. 3914, 1423/5, 1423/4,
1423/3, 1423/2, 1423/1, пресеца к.п.бр. 1119/1, потом иде
ободом к.п.бр. 1421, 1373, пресеца к.п.бр. 3909, наставља
ободом к.п.бр.1093/2, 1372, 1084/4, 1084/1, 1083/1, 1075,
1065, онда граница пресеца к.п.бр. 1060, 1061, 1062, затим
иде ободом к.п.бр. 1064, 1050, 1049, 1045/1, 1044, 1043,
наставља пресецајући к.п.бр. 981/1, 981/7, прелази у К.о.
Буковик где пресеца к.п.бр. 3157/1, потом иде ободом
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к.п.бр. 3168, 3160/1, 3160/2, 3160/3, 3152/1, 3152/2,
3152/10, 3149, 3150/3, 3150/2, 3150/1, онда пресеца
државну шуму (к.п.бр. 2431/1), затим се граница плана
поклапа са границом између К . о . Аранђеловац и
К.о.Буковик од око 830 м онда се одваја од границе
катастарске општине и иде ободом к.п.бр. 2486/3, 2486/4,
3238/1 (Р-202), 2485/1, пресеца регионални пут Р-202,
потом иде ободом к.п.бр. 2484/3, пресеца к.п. бр. 2483,
наставља ободом к.п.бр. 2608/1, 2608/2, 2608/3, 2603,
пресеца к.п.бр. 2598, затим иде ободом к.п.бр. 2597,
2585/1, 2594/1, онда пресеца пут к.п.бр. 2613, наставља
ободом кп.бр.2636, 2635, 2642, опет пресеца пут (к.п.бр.
2630), потом наставља ободом к.п.бр. 2630, 2648/2, 2648/1,
2767/1, 2630, 2769/1, 2772/2. Граница Генералног плана
затим пресеца пут к.п.бр. 1868, наставља ободом к.п.бр.
1807/1, 1804/10, 1804/12, пресеца пут к.п.бр. 1864, потом
иде ободом к.п.бр. 1762/3, 1792, 1790, 1775, 1869 (пут),
1785, 1781, 1594/2, 1595/4, 1596/3, 1605/3, 1606/3, 1606/2,
1606/1, 1607, 1608, 1609/1, 1611, 1870 (пут), 1373/1, онда
пресеца реку Пештан (к.п.бр. 514/1) затим наставља
ободом к.п.бр. 1361/4, потом пресеца магистрални пут (М4) и железничку пругу, затим иде ободом к.п.бр. 1026/2,
1015, 1016, 834/1, пресеца к.п.бр. 697 (пут), онда наставља
ободом кп.бр.833/9, 833/8, 832/2, 3092/5, 3092/4, 3092/1,
3092/3, 831/2, 831/4, 811/1, 811/2, 813, 814 где се
предложена граница урбанистичког плана затвара.
Члан 4.
Генерални план се састоји из текстуалног дела,
графичког дела и документације.
Члан 5.
Текстуални део Генералног плана садржи:
Опште одредбе плана
Подручје и граница Генералног плана
Основе дугорочног друштвено - економског и
просторног развоја
Правила уређења простора
Правила и услови заштите
Правила изградње грађевинског земљишта по зонама и
целинама
Спровођење Генералног плана
Прелазне и завршне одредбе.
Члан 6.
Графички део Генералног плана садржи:
Геодетска подлога са границом плана
Подручје плана са основном наменом површина
Саобраћајна инфраструктура
Просторна организација- план намена површина
Просторна организација становање
Објекти за јавну намену и систем центара
Просторна организација - просторне целине и
подцелине
Систем зеленила
Водопривредна инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура
Телекомуникације и гасификација
Заштита простора
Услови спровођења.

Члан 7.
Документација Генералног плана садржи:
Одлуку о приступању изради Генералног плана
Програм за израду Генералног плана
Посебне услове од органа, организација и предузећа
законом овлашћених
Податке о обављеној стручној контроли, јавном увиду,
и другим расправама о плану.
Став обрађивача о примедбама достављеним у току
јавног увида.
Извештај Комисије за планове Скупштине општине
Аранђеловац о примедбама достављеним у току јавног
увида
Извештаји општинске Комисије за планове о стручној
контроли
Одлука о усвајању Генералног плана
Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Стратешка процена утицаја
Генералног плана ''Аранђеловац 2026''
на животну
средину.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у " Службеном гласнику
општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-422/2010-01 од 22. 09. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек.,с.р.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(''службени гласник РС'', бр. 36/91, 33/93, 46/94, 52/96,
29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08) Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 22.09. 2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И
СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА У
ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о правима и социјалној заштити и социјалној
сигурности грађана у општини Аранђеловац, у члану 3.
став 1. тачка 5. брише се, а тачка 6. постаје тачка 5.
Члан 2.
У члану 5. став 5. после алинеје пет додаје се алинеја
шест која гласи:''Плаћање трошкова лечења и.''
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Члан 3.
Члан 8. се брише.
Члан 4.
После члана 5. додаје се члан 5а који гласи:''У
случајевима изузетног угрожавања животног стандарда
грађана због елементарних непогода или болести
председник Општине може одлучити да одобри право на
једнократну новчану помоћ до висине просечне зараде у
Републици у месецу за који се врши исплата.
За утврђивање испуњености услова за одобравање
једнократне новчане помоћи председник општине може
својом одлуком оснивати повремена или стална радна тела
(комисије).
Број чланова и састав радних тела (комисије) одређује
председник општине.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-424/2010-01 од 22. 09. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек. с.р.
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казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из
става 1. овог члана``.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном гласнику општине
Аранђеловац``.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-426/2010-01 од 22. 09. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек.,с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'' бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници на
одржаној 22. 09. 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА
ПОТРЕБЕ ПОЛИТИЧКИХ
СТРАНАКА СА ЧИЈИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА СУ
ИЗАБРАНИ ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.

На основу чл. 7. и 36. Закона о превозу у друмском
с а о б р а ћ а ј у ( ` ` С л у ж б е н и гл а с н и к Р С ` ` , б р .
46/95,66/01,61/05,91/05 и 62/06) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'' бр. 8/08), С к у п ш т и н а о п ш т и н е
Аранђеловац, на седници одржаној 22. 09. 2010. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТОТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу путника (``Службени
гласник општине Аранђеловац``,бр. 1/07, 2/07 (испр.),3/07
и 10/08),члан 24. у Одељку VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
постаје члан 25.
Члан 2.
У члану 25. став 1. Одлуке додаје се тачка 1. која гласи:
``1. не испуњава услове из члана 3. ове Одлуке``,а
досадашње тачке 1-7. постају тачке 2 -8.
У члану 25.Одлуке после става 1. додаје се став 2., који
гласи:
`Новчаном казном од 5.000,00 25.000,00 динара

Овом Одлуком утврђује се право на ангажовање
техничких секретара за потребе политичких странака са
чијих изборних листа су изабрани одборници у
Скупштину општине Аранђеловац, на изборима одржаним
25. 04. и 02. 05. 2010. године.
Члан 2.
Право на ангажовање техничких секретара имају
подносиоци изборних листи, и то :
- Демократска странка Борис Тадић
- Социјалистичка партија Србије Партија уједињених
пензионера Србије Јединствена Србија Ивица Дачић
- Српска напредна странка Томислав Николић.
- Нова Србија Велимир Илић
- Српска радикална странка др Војислав Шешељ
- Демократска странка Србије Војислав Коштуница
- ''Заједно за Аранђеловац - Г17 плус
Социјалдемократска партија Србије- Заједно за Шумадију
др Александар Дамјанић''
- Либерално демократска партија Чедомир Јовановић
Члан 3.
Технички секретари ангажују се појединачним
уговором на период трајања мандата одборника
Скупштине.
Уговор закључују секретар Скупштине општине и лице
одређено Одлуком надлежних органа политичких
странака из члана 2. ове Одлуке.

4

Broj 23 - Aran|elovac, 28. septembar 2010.

Члан 4.
Техничком секретару припада накнада у висини која се
добија множењем основице за обрачун плате запосленим у
Општинској управи утврђене актом Владе Републике
Србије и коефицијента утврђеног чланом 4. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима за
звање референта (са порезима и доприносима).
Средства за исплату обезбеђују се у буџету општине
Аранђеловац.
Члан 5.

На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (''Службени гласник РС'', бр. 41/2009 и 53/2010) и
члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/2008),
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници
одржаној 10.09. 2010. године, донело је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

Политичке странке из члана 2. ове Одлуке обавезне су
да најкасније у року од 8 дана од ступања на снагу ове
Одлуке доставе секретару Скупштине податке о лицу
ангажованом за послове техничког секретара потребне за
закључење Уговора и касније евентуалне промене, у року
од 8 дана од настале промене.

Ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на
путевима из надлежности Општине образује се Савет за
безбедност саобраћаја.

Члан 6.

Члан 2.

Технички секретари обављају послове :
- доставу материјала за седнице Скупштине општине и
њених радних тела,
- административно-техничку помоћ одборницима у
вршењу њихове функције,
- друге послове по налогу овлашћеног лица.
Уговором о ангажовању техничких секретара ближе се
уређује начин вршења послова из става 1. овог члана.

Задаци Савета су да :
1. Анализира стање безбедности саобраћаја на
територији општине Аранђеловац и најмање два пута
годишње подноси извештај Општинском већу.
2. Предлаже мере и акције саобраћајног образовања и
васпитања деце и других ранљивих категорија учесника
саобраћаја.
3. Предлаже посебне мере заштите учесника у
саобрћају, а посебно ранљивих категорија у одређеним
зонама (вртићи, школе, здравствене установе и др.).
4. Анализира постојећа правила о техничком
регулисању саобраћаја и предлаже њихове измене и
допуне у циљу унапређивања безбедности учесника и
омогућавања нормалног одвијања саобраћаја (ограничење
брзина, забрана саобрћаја у појединим зонама за одређене
учеснике, начина регулисања саобраћаја у појединим
раскрсницама итд.).
5. Учествује у изради Стрaтегије и годишњих програма
безбедности саобраћаја на путевима на територији
Општине.
6. Предлаже програм коришћења средстава намењених
за безбедност саобраћаја, а посебно убраних од новчаних
казни.
7. Анализира стање и предлаже мере за побољшање
услова паркирања возила, као и начин и услове обављања
јавног линијског превоза путника (аутобуска стајалишта,
поласци градског и приградског превоза и др.).

Члан 7.
Просторије и средства за рад техничких секретара
обезбеђују политичке странке из члана 2. ове Одлуке.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-427/2010-01 од 22. 09. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милутин Ђурић, дипл. ек., с.р.

Члан 1.

Члан 3.
Савет броји 7 чланова које именује Општинско веће.
У састав Савета поред представника локалне
самоуправе именују се представници полицијске станице
у Аранђеловцу, представници Јавног предузећа за
планирање и изградњу, представници школских установа и
других организација који могу допринети унапређењу
безбедности саобраћаја.
Савет има секретара Савета којег именује Општинско
веће.
Члан 4.
Стручне и административне послове за потребе Савета
врши Општинска управа Одељење за имовинско-правне
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односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
послове.
Члан 5.
За поједине стручне послове и израду појединих
анализа и пројеката Савет може образовати стручне радне
групе.
Члан 6.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о
образовању Савета бр. 06-167/05 од 21. 6. 2005. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-384/2010-01 од 10.09. 2010. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
мр Влада Гајић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/2008), Општинско веће општине
Аранђеловац, на седници одржаној 10.09. 2010. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
I. Именује се Савет за безбедност саобраћаја и у исти
се именују и то:
1. Херцег Зоран, дипл. инг. саобраћаја председник
2. Лазић Мирко, командир полицијске испоставе
Аранђеловац - члан
3. Младеновић Душан, професор на Саобраћајном
факултету - члан
4. Раичевић Милорад, инг. саобраћаја, предст. ЈП за
планирање -члан
5. Николић Ивко, представник образовања - члан
6. Ивовић Миленко, дипл.инг.грађевине - члан
7. Ђурашковић Зорица, дипл.инг. саобраћаја - члан
II. Мандат председника и чланова Савета је 4 године.
III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-385/2010-01 од 10.09. 2010. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
мр Влада Гајић
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08), Општинско веће општине
Аранђеловац, на седници одржаној 10.09.2010. године,
донело је
О Д Л У К У
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
КОРИСНИКА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
I Утврђују се критеријуми за одређивање корисника за
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и то :
1. да се ради о другом покушају вантелесне оплодње,с
тим да је први покушај
обаљен у некој референтној
здравственој установи за ВТО
2. да пацијенткиње имају од 40 до пуних 43. године
старости,
3. да материјално стање брачних другова не прелази
износ од 100.000,00 динара
4. да један од брачних другова има пребивалиште на
територији општине Аранђеловац најмање 5 година
Утврђена накнада трошкова вантелесне оплодње не
обухвата трошкове припреме, односно анализе које су
обавезне у припреми за вантелесну оплодњу.
II Накнада из тачке 1. ове одлуке се исплаћује по
профактури референтне установе за ВТО, с тим да иста не
може бити већа од 250.000,00 динара
III За одређивање корисника за накнаду трошкова
вантелесне оплодње образује се Комисија коју чине два
гинеколога и лекар Фонда за здравствену заштиту
Републике Србије Филијала Аранђеловац.
У свом раду Комисија ће примењивати критеријуме
Републичког завода за здравствено осигурање и
критеријуме из тачке 1. ове Одлуке.
IV Административне послове за Комисију ће обављати
Управа општине- Одељење за привреду и друштвене
делатности.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-393/2010-01 од 10.09. 2010. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Мр Влада Гајић
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