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На основу члана 39. тачка 5. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 8/08),ПредседникопштинеАранђеловацдоноси

Члан 1.

Овим Правилником се уређује обим, услови и начин
остваривања права и облика једнократне новчане помоћи, о
чијем обезбеђивању ће се старати председник општине
Аранђеловац.

Члан 2.

Право на једнократну новчану помоћ утврђену овим
Правилником остварују грађани са територије града
Аранђеловца који се нађу у стању социјалнепотребеи то:

1.особа са инвалидитетомихендикепом,
2. самохраниродитељ (једнородитељскапородица),
3.стара лица без адекватног породичног старања,
4.стара лица и породице које се нађу у стању социјалне

угрожености, а остварују приходе испод нивоа просечне
зараде у општиниАранђеловац.

Члан 3.

Грађанин не сноси трошкове поступка за остваривање
права из овогПравилникапред органималокалне самоуправе.

Члан 4.

Право на једнократну новчану помоћ признаје се лицу,
односно породици која се изненада или тренутно нађе у стању
тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално
дапревазиђу.

Једнократна помоћ може бити новчана или у натури или у
виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање у
локалној заједници

Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у
локалној заједници припада радно способним лицима, која се
налазе у стању социјалнепотребе.

Члан 5

Право на једнократну новчану помоћ могу остварити

лица, односно породице, на основу захтева и приложене
медицинске и друге одговарајуће документације, у
случајевима:

1. задовољења основних животних потреба (набавка
прехрамбених намирница и средстава за хигијену, набавка
уџбеника и прибора за децу на редовном школовању, набавка
огрева и зимнице, као и неопходних ствари за домаћинство и
задовољење других потреба изазваних специфичним стањем
или ситуацијом као што су болест, тешка инвалидност,
трудноћаи сл.),

2. отклањања оштећења на стамбеним објектима који су
проузроковани непогодама (пожар, поплава, земљотрес,
еколошко загађењеидруго),

3. смрти једног или више чланова породице, несрећним
случајем,

набавка лекова, лечење и набавка помагала у случају
теже болести једног или више чланова породице (малигна
обољења, шећерна болест, хемофилија, душевна болест и
поремећаји, прогресивна нервно-мишићна обољења,
церебрална парализа, мултиплекс склероза, реуматска
грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске
аутоимуне болести, хронично бубрежна инсуфицијенција и
цистична фиброза и друге болести са тешким последицама),
уз профактуру апотекарске или здравствене установе,

5. у другим изузетно тешким ситуацијама у којима се нађе
појединацилипородица.

Члан 6

Висина једнократне помоћи у новцу или натури утврђује
се у сваком конкретном случају од зависности од материјалне
ситуације и трошкова који су задесили појединца односно
породицу којој се пружапомоћ.

Износ једнократне помоћи у новцу или натури не може
бити већи од просечне нето зараде остварене по запосленом у
РепублициСрбији умесецу за који се вршиисплата.

Помоћ за плаћање трошкова реализује се уплатом на
одговарајућирачун за плаћање трошкова, када је томогуће.

Једном лицу односно породици може се у току године
одобрити највише два пута једнократна новчана помоћ у
новцу или натури, с тим да укупан износ не може бити већи од
износа утврђеног у ставу 2. овог члана

Члан 7

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ
лица, односно породице подносе председнику општине
Аранђеловац, који захтеве прослеђује комисији за социјална
питања, која даје предлог председнику о начину решавања
захтева.

Уз захтев потребно је приложити сву потребну
документацију (решење о инвалидности, потврду о
примањима у последња три месеца, потврду о коришћењу
материјалног обезбеђења, пресуду о разводу брака, потврду о
пријави кодНационалне службе за запошљавање).

На основу обраде и процене захтева од стране комисије, а
по одлуци председника општине, Центар за социјални рад у
Аранђеловцу доноси Решење о остваривању права на
једнократнуновчанупомоћ.
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ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ДОБИЈАЊЕ
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ КОЈУ

ОДОБРАВА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
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ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

З А К Љ У Ч А К

Члан

Поступак за остваривање права из ове Одлуке покреће се
на захтев лица, односно његовог законског заступника или
стараоцаипо службеној дужности.

Када се као корисник права појављује породица, за
носиоца права се одређује један члан породице, на основу
предлогаЦентра за социјалнирадАранђеловац.

Члан

Средства за остваривање права по овом Правилнику,
обезбеђују се у буџету Општине Аранђеловац и преносе се
Центру за социјалнирадАранђеловца.

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласникуопштинеАранђеловац“.

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од године

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ,
МрВладаГајић

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : -492/2010-01 од19. 10. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општинеАранђеловац'', бр.
9/2008),

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући
Извештај Полицијске станице у Аранђеловцу о стању
безбедности саобраћаја на територији општине Аранђеловац
за период јануар септембар 2010. године и Закључака Савета
за безбедност саобраћаја од 15. 10. 2010. године, на седници
одржаној 2010. године, донело је

1. Да се режим саобраћаја у улици Иве Андрића измени
тако да иста и даље буде једносмерна са обавезним смером из
улице Јадранске каОпштини.

2.Да се постави одговарајућа сигнализација којомће се:

- саобраћај усмеритииз Јадранске улице;

- да се поставе знаци обавештења о месту где се налази
паркинг.

у улици Војводе Путника забрањује се скретање лево у
улицу
Љубићку.

3. Задужује се ЈП за планирање и изградњу да изради
пројекат сигнализације за промену режима саобраћаја из
тачке 1. овог Закључка и на основу одобреног пројекта
извршипостављањеодговарајуће сигнализације.

4. Рок за извршење послова из тачке 3. овог Закључка је
19.11.2010.године.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : -492-а/2010-01 од19. 10. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

8.

9.

06-480/2010-01-1 13. 10. 2010.
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-
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/2008),

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући
Извештај Полицијске станице у Аранђеловцу о стању
безбедности саобраћаја на територији општине
Аранђеловац за период јануар септембар 2010. године и
Закључака Савета за безбедност саобраћаја од 15. 10. 2010.
године, на седнициодржаној 2010. године, донело је

Општинско веће општине Аранђеловац прихвата
Извештај Полицијске станице у Аранђеловцу о стању
безбедности саобраћаја на територији општине
Аранђеловац за период јануар септембар 2010. године.

Општинско веће општинеАранђеловац констатује да
је стање безбедности саобраћаја знатно поправљено
доношењем новог Закона о безбедности саобраћаја из
2009. године, али се уочава да се са протеком времена од
ступања на снагу Закона и смањењем медијске кампање
стањебезбедности саобраћаја, полакопогоршава.

3. С тога, Општинско веће општине Аранђеловац
предлажеда се:

- појача медијска кампања на локалном нивоу, кроз
чешћа гостовања представника Савета за безбедност,
полиције и свих других релевантних чинилаца на
средствимаинформисања;

- да се стално спроводи едукација предшколске и
школске деце, колико топрограмидозвољавају;

- да све институције које својим деловањем могу
допринети побољшању безбедности саобраћаја
предузимају активности на истом (побољшање квалитета
с аобраћа ј ница , правовременом по ст ављању
сигнализације, изменом режима саобраћаја где је то
потребно, и сл.).

19. 10.

1.

2.

З А К Љ У Ч А К
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општинеАранђеловац'', бр.
9/2008),

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући
Извештај Полицијске станице у Аранђеловцу о стању
безбедности саобраћаја на територији општине Аранђеловац
за период јануар септембар 2010. године и Закључака Савета
за безбедност саобраћаја од 15. 10. 2010. године, на седници
одржаној 2010. године, донело је

1. Да се под хитно уради пројекат вертикалне и
хоризонталне сигнализације у улици Кнеза Лазара ради
регулисањарежима саобраћаја у истој.

2. Задужује се Јавно предузеће за планирање и изградњу
Општине Аранђеловац да предузме активности на изради
пројекта ипостављањусаобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење послова из тачке 2. овог Закључка је
19.11.2010.године.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : -492-в/2010-01 од19. 10. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општинеАранђеловац'', бр.
9/2008),

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући
Извештај Полицијске станице у Аранђеловцу о стању
безбедности саобраћаја на територији општине Аранђеловац
за период јануар септембар 2010. године и Закључаке Савета
за безбедност саобраћаја од 15. 10. 2010. године, на седници
одржаној 2010. године, донело је

1. Предлаже се промена режима саобраћаја у улици
Војводе Степе од раскрснице са улицом Књаза Милоша до
улицеКраљаПетраПрвог и то такоштоће се:

- забранити паркирање и заустављање возила у овом делу
улице, постављањемодговарајуће саобраћајне сигнализације;

- забранити лево скретање из улице Књаза Милоша у
улицуВојводеСтепе, постављањемсаобраћајног знака.

одређује се време за доставу робе у овој улици од 6 до 9
сати

2. Задужује се ЈП за планирање и изградњу да изради
пројекат сигнализације за промену режима саобраћаја из
тачке 1. овог Закључка и на основу одобреног пројекта
извршипостављањеодговарајуће сигнализације.

3. Рок за извршење послова из тачке 2. овог Закључка је
19.11.2010.године.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : -492-б/2010-01 од19. 10. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општинеАранђеловац'', бр.
9/08),

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници
одржаној 08.10. 2010. године, донело је

Члан 1.

Обезбеђују се повластице у јавном превозу путника на
територији општине Аранђеловац следећим категоријама
становништва, и то :

Без учешћа корисника уценипревоза

а)Лицима старијимод65. година,
б) Инвалидима учесницима ратова 1990 1999. године и

члановимапородицапогинулихуовимратовима,
в)Оболелимодмултиплесклерозе,
г) Инвалидима са укупним телесним оштећењем од

најмање80%, а који немају личнапримања,
д) Ученицима основних и средњих школа из материјално

угрожених породица, уз претходно прибављени предлог
Центра за социјалнирад.

Уз учешће корисника уценипревоза

а) Инвалидским пензионерима са пензијом мањом од
12.000,00 динара (учешће корисника у износу од 200,00
динара и Општине у износу од 300,00 динара по издатој
месечној карти)

б) Ученицима основних школа са учешћем трошкова од
10% од вредности карте уколико је пребивалиште удаљено
преко 4 кмодшколе.

в) Ученицима средњих школа са учешћем од 40% од
вредности карте, (Општина 20%, превозник од 40%) уколико
је пребивалиште удаљенопреко 4 кмодшколе.

Члан 2.

За становнике села повлашћени превоз се обезбеђује од
места пребивалишта до града и у граду , а за становнике града
самоу граду.

Члан 3.

Као доказ за испуњеност услова за коришћење повластица
потребно је приложити следећудокументацију и то :

1. За корисникеиз члана 1. тачка б.
Решењенадлежног органа ,
Фотокопија личне карте.

2. За корисникеиз члана 1. тачка г.
Решењенадлежног органа,
Фотокопија личне карте.

3. За корисникеиз тачке а.
Копија решењаоинвалидности,
Последњичек одпензије,
Фотокопија личне карте.

За лица оболела од мултиплесклерозеУдружење доставља
списак корисника Одељењу за привреду и друштвене
делатностиУправе општине.

19. 10.
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19. 10.

-
.
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З А К Љ У Ч А К

З А К Љ У Ч А К

О Д Л У К У

О ПОВЛАСТИЦАМА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
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Члан 4.

Коначан списак корисника за категорије б, в, г и а
сачињава и оверава Одељење за привреду и друштвене
делатности Управе општине Аранђеловац а на основу
документације из члана 3. ове Одлуке приложене од стране
њиховихудружењаилиличнодонете.

Члан 5.

На основу овереног списка корисника из групе а
дистрибуцију месечних карата и наплату њиховог учешћа
врши Удружење инвалидних пензионера општине
Аранђеловацилипревозник.

Члан 6.

Овлашћује се председник Општине да закључи Уговор о
повластицама из ове Одлуке са званичним превозником у
линијском превозу путника на територији општине
Аранђеловац.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивањау ''Службеном гласникуопштинеАранђеловац''.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-462/2010-01 од08.10. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општинеАранђеловац'', бр.
9/08),

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрање
захтева ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, на седници одржаној
08.10. 2010. године, донело је

1. Општинско веће општине Аранђеловац даје сагласност
ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац за коришћење средстава са
наменског рачуна Каптажа Кубршница у јуну, јулу, августу и
септембру 2010. године, у износу од 11.469,554.00 динара,
радиодржавања текуће ликвидности.

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

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-469/2010-01 од08.10. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

I I I II

II

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП ''БУКУЉА'' ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА СА НАМЕНСКОГ

РАЧУНА

O Д Л У К У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ

ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Радно време у Општинској управи, јавним
предузећима и установама чији је оснивач општина
Аранђеловац утврђује се и то :

- понедељком, уторком, средом, четвртком и петком од
7,30 до 15,30 часова,

- субота инедеља сунераднидани.
Радно време из става 1. ове тачке не односи се на ЈКП

''Букуља'', ЈКП ''Зеленило'' иДечју установу ''Дуга''.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 1. новембра 2010. године.

3. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-460/2010-01 од 08.10. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић
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