
Aran|elovac, 31. decembar 2010. Godina - broj 26III

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09 и 73/10) и члана 22. став 1. тачка 2.

Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 2010. године, донела је24.12.
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. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан

Приходи и примања буџета Општине прикупљају се и

наплаћују у складу са законом и другим прописима,

независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте

приходаипримања.

Члан

Директни корисници буџетских средстава врше

расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру

одобрених апропријација и о томе обавештавају

индиректне кориснике, у складу са законом.
Корисници буџетских средстава који доносе

финансијске планове дужни су да своје финансијске

планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету, а

остали корисници буџетских средстава да донесу план за

коришћење оних апропријација за које обим и намена није

унапред законом одређена, у року од 5 дана од дана

ступањана снагу овеОдлуке.

Члан

Управа општинеАранђеловац Одељење зафинансије и

рачуноводство (у даљем тексту : Одељење) планира

ликвидност, односно готовински део буџета у оквиру

планова за извршењебуџета, у складу са законом.

Члан

Корисник буџетских средстава који одређени расход

извршава из средстава буџета и других прихода, обавезан

је да извршење тог расхода прво врши из прихода из тих

другихизвора.

Члан

Корисници буџетских средстава могу да врше плаћање

до висине расхода које за месечни период одредиОдељење

(квота), о чему обавештава кориснике буџета, најкасније у

року од15данапрепочетка периодана који се односи.

Члан

Обавезе које преузимају корисници буџетских

средстава морају одговарати апропријацији која им је

одобрена за тунаменуу тој буџетској години.

Члан

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на

основу писаног уговора или другог правног акта, ако

законом није друкчије прописано, у складу са смерницама

о роковима и условима плаћања које одређује Одељење и у

складу са прописима који регулишу јавне набавке

Одлуком о начину спровођења поступка јавних набавки у

јавним предузећима и установама број06-389/2010-01 од

10.09.2010.године и Закључком о обавезама јавних

предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач

општина Аранђеловац број 06-390/2010-01 од

10.09.2010.године

Члан

По истеку фискалне године, корисници буџетских

средства вратиће у буџет средства која су им пренета у

складу са овом Одлуком а нису утрошена, у износу и по

поступку који пропишеОдељење.

Члан

Одлуку о промени у апропријацијама и о коришћењу

средства текуће буџетске резерве доносиОпштинско веће.
Директни буџетски корисник, по прибављеном

мишљењу Одељења, може извршити преусмеравање

апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу

до 5% вредности те апропријације, односно преусме

равање средства унутар програма у износу до 10%

вредности апропријације чија се средства умањују.
Ако у току године дође до промена околности која не

угрожава приоритете унутар буџета, Општинско веће

донеће Одлуку да се износ апропријација који није могуће

искористити пренесе у текућу буџетску резерву, с тим да

укупан износ преусмеравања не може бити већи од износа

разлике између буџетом одобрених средстава текуће

буџетске резерве и максимално могућег износа средстава

текуће буџетске резерве, у складу са законом.

Члан

Ако се у току фискалне године расходи повећају или

приходи смање, Општинско веће, на предлог Одељења,

може привремено обуставити извршење појединих

расхода, али не дуже од 45 дана, и о томе обавестити

Скупштинуопштине у року од7дана.

Члан

Средства текуће буџетске резерве користе се за

непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

или за сврхе које се у току године покаже да апропријације

нису биле довољне.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

доносиОпштинско веће на предлог начелникаОпштинске

управе

Члан

Стална буџетска резерева користи се за финансирање

расхода у отклањању последица ванредних околности, као

што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта,

снежни наноси, град, животињеске и биљне болести,

еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,

односно други ванредни догађаји који могу да угрозе

живот и здравље људи или да проузрокују штету већих

размера.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
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доносиОпштинско веће, на предлог начелникаОпштинске

управе

Члан

Функционер односно руководилац корисника

буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза,

њихову верификацију, издавање налога за плаћање које

треба извршити из средстава органа којим руководи и

издавањеналога за уплату средстава која припадају буџету.
Лица из става 1. овог члана одговорна су за закониту,

наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских

апропријација.
Лица из става 1. овог члана могу пренети поједина

овлашћења из става 1. овог члана на друга лица запослена

код корисника буџетских средстава.

Члан

Наредбодавац за извршење буџета је председник

Општине и одговоран је за извршење буџета, у складу са

закономиовомОдлуком.

Члан

Буџетски корисници су дужни да обавесте Општинско

веће о свим променама од значаја за каоришћење

буџетских средстава (промена делатности, броја

запосленихи сл.).
Корисник буџетских средстава не може, без претходне

сагласности председникаОпштине, засновати радни однос

са новимлицимау2011. години

Члан

Начелник Општинске управе доноси план и решење о

награђивању запослених, по прибављеном мишљењу

начленика Одељења и уз сагласност председника

Општине.

Члан

Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'' и доставити Министарству финансија

РепубликеСрбије.
Члан

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2011.

године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2010. годин

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана став 1. Закона о финансирању

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и

члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени

гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08)
Скупштина општине општине Аранђеловац, на

седнициодржаној 24. 12. 2010 .године, донела је

Члан 1.

Комуналне таксе плаћају се за коришћење права,

предмета и услуга, и то:
1. коришћење простора на јавнимповршинама и испред

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје

штампе, књига и других публикација, производа старих и

уметничких заната и дом ће радиности ;
2. заузеће јавнеповршине грађевинскимматеријалом ;
3. држање средстава за игру (''забавнеигре'') ;
4. приређивање музичког програма у угоститељским

објектима ;
5. истицањефирменапословномпростору ;
6. држање моторних друмских и прикључних возила,

осимпољопривредних возилаимашина.

Члан 2.

Висина комуналних такса утврђена је у Таксеној

тарифи, која је саставнидео овеОдлуке.

Члан 3.

Рок за плаћањекомуналне таксе је :
1. за таксу из тар. бр. 1. и 2. при добијању дозволе,

односноодпочетка коришћења, ако дозволаније издата ;
2. за таксу из тар. бр. 3. и 4. до 15. у месецу за претходни

месец ;
3. за таксу из тар.бр. 5., 1/12 месечно до 15 у месецу за

претходнимесец
4. за таксуиз тар. бр. 6. при регистрацији возила.
Сви предузетници и правна лица уписани у регистар

Агенције за привредне регистре који обављају делатност

на територији општине Аранђеловац дужни су да о свакој

промени уписаној у Регистар АПР известе Одељење за

пореске послове у року од 30 дана од дана уписа промене,

као и да пријав сваку промену података у року од 30 дана

оддананастанкапромене. Обавеза плаћања комуналне

таксе из тарифног броја 5 престаје са даном брисања

привредног субјекта из регистраАгенције.

Члан 4.

Комуналне таксе наплаћују :
1. таксуиз тар. бр. 1. и 2. орган који издаје дозволу ;
2. таксу из тар. бр. 5. Општинска управа Одељење за

пореске послове ;
3. таксу из тар. бр. 3, 4. и 6. уплаћују обвезници у

.

17.

18.

19.

.

20.

21.

22.

06-612/2010-01 24.12. e

11.

,

a

e

О Д Л У К У

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
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прописанимроковима.

Организација и органи који су дужни да наплаћују

таксу, воде евиденцију обвезника таксе са подацима о

задужењуинаплати.
Контролу обрачуна и уплате и принудну наплату

комуналне таксе врши Општинска управа Одељење за

пореске послове, у складу са законом.

Члан 5.

Комуналне таксе суприходбуџетаОпштине.

Члан 6.

Ако не обрачуна и уплати комуналну таксу или не

поднесе тачну и потпуну пореску пријаву или не пријави

тачну промену података на начин и у роковима

прописаним овом Одлуком, казниће се за прекршај

новчаномказном :
1. правно лице од10.000 до 50.000 динара,
2. предузетник од2.500 до 25.000 динара,
3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу од

1.000 до 5.000 динара.

Члан 7.

Ступањемна снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука

о комуналним таксама (''Службени гласник општине

Аранђеловац'', бр.16/2010).

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2011.

године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-613/2010-01 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл.ек.

Тарифни број 1.

За коришћење простора на јавним површинама испред

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје

штампе, књига и других публикација, производа старих и

уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса

дневно по једном целом односно започетом квадратном

метру коришћеног простора, и то :

1. за коришћењеиспредпословнихпросторија : динара

а) прва зона : у ул. Књаза Милоша од
''Шарене капије'' до раскрснице са ул. Илије

Миловановића и ул. Војислава Илића до раскрснице
са ул. Кнеза Михајла и ул. Војводе Путника до

раскрснице са ул. Краља Петра Првог

б) друга зона : у делу ул. Књаза Милоша који
није обухваћен тачком 1а., ул. Кнеза Михајла и
ул. Краља Петра Првог, све улице између њих, ул.

Занатлијска, ул. Краља Александра до раскрснице
са ул. Брегалничком и ул. Илије Гарашанина до

раскрснице са ул. Букуљском

в) трећа зона : остале улице на територији
града и у селима Буковик, Врбица, Бања и Даросава
уз магистрални пут М-4 на растојању до 50 м од
ивице коловоза

г) четврта зона : остало подручје Општине

2. за остало коришћење јавних површина у
пословне сврхе

НАПОМЕНА :

Дневним коришћењем јавне површине сматра се

коришћењеу токудана, без обзирана трајање коришћења.
Коришћењем јавне површине не сматра се заузимање

јавне површине неопходно за истовар и утовар робе,

уношењеогрева и сл.
Коришћење јавне површине одобрава се актом

надлежног органа.

Тарифни број 2.

За заузеће јавних површина за смештај грађевинског

материјала плаћа се такса дневно по једном квадратном

метру заузећа јавнеповршине динара.

НАПОМЕНА:

Ова такса не плаћа се за смештај грађевинског

материјала потребног за извођење радова на изградњи,

реконструкцији, оправци и одржавању објеката

инфраструктуре од стране овлашћенихорганизација

Тарифни број 3.

За држање средстава за игру (''забавне игре'') плаћа се

такса умесечномизносуи то :

ТАКСЕНА ТАРИФА

40

25

8

92

58

12
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динара

за томболу, покер апарат, флипер и др.
за билијар

Тарифни број 4.

За приређивање музичког програма у угоститељским

објектимаплаћа се такса у дневномизносу , и то :

1. хотели, баровиимотели
2. осталиугоститељскиобјекти :
- у градуиприградскимнасељима
- у селима

Тарифни број 5.

За истицање фирме или назива на пословном простору

плаћа се такса у годишњемизносу, и то :
динара

1. за делатности банкарства, осигурања
имовине и лица, Електропривреда,поштанских и

телефонских услуга фиксна и мобилна
телефонија

- делатност мобилне телефоније
укључујући продају пакета ТФ. услуга.

- мењачнице зона
зона

- кабловска телевизија
-делатност експлоатације илипрераде

рудног блага

2. за делатност трговине
а) маркети ( продавнице са више

фискалних каса )
б) продавнице у граду :

зона
зона

в) продавнице у сеоском подручју
г) бензинске и друге пумпе са продавницама

прехрамбене или мешовите робе или
угоститељским простором

д) остале бензинске и друге пумпе
ђ) киосциу граду:

зона
зона

е) киосци на сеоском подручју
ж) тезге на '' бувљој пијаци''
з) трговина на велико(гране 515 и 516 по старој

ЈКД, односно гране 46.6 и 46.7 по новој КД
и) друга непоменута трговина на велико

за делатност угоститељства и туризма
а) хотелиимотели
б)ресторани
в) осталиугоститељскиобјекти

зона

зона
г) туристичке агенције

за делатност саобраћаја
а) јавнипревоз путника
- линијскипревоз

- ванлинијскипревоз
б) аутопревозници
в) таксисти

архитектонске и инжењерске активности
(грана 742 по старој ЈКД односно грана 71.1
по новој КД

за делатност грађевинарства
а) припремни радови (грана 451 по старој ЈКД

односно 43.1 по новој КД
б) изградња објеката и њихових делова -

нискоградња (грана 452 по старој ЈКД односно
41.2 по новој КД)

в) инсталациони радови (грана 453 по
старој ЈКД односно 43.2 по новој КД

г) завршни радови (грана 454 по старој
ЈКД односно 43.3 по новој КД

д)друге непоменуте делатности из области 45

7. за стамбено-комуналну делатност

8. за производне делатности (сектор Г-области 15-37 по

старој ЈКД односно секторЦ-области 10-32 по новој КД) за

правна лица која су према Закону о рачуноводству и

ревизији разврстана у
- великаправна лица
- средњаправна лица
-малаправна лица

9. за занатске делатности
а) каменоресци
б) пекари
в) поправка и одржавање моторних возила
д) остали

10. за професионалнеидруштвене делатности
а) адвокати
б) приватне лекарске ординације
в) ветеринарске ординације
г) апотеке
д)медицинске лабораторије
ђ) агенције за вршењеуслуга
е) представништва иностраних правних

субјеката

11. за делатност приређивања игара на срећу

12. делатност информисања

13. за непоменуте услужне делатности

. за остале непоменуте делатности

15. за поште уприградскимнасељимаи селима
плаћа се такса уизносу од

УсмислуТарифног броја 5 :
зона обухвата улицуКњазаМилоша од раскрснице са

улицомЂенералаНедића до раскрснице са улицомВојводе

ПутникаиВојиславаИлића - „Шарена капија“
зона обухвата осталоподручје града

-
-

: I
II

I
II

I
II

)

3.

I

II

4.

5.

)

6.

)

)

)

14

- I

- II

6.355
763

419.760

98.690

4.876

300.000

9.095

3.710
2.000

31.800
25.440

49.680
31.200

9.080

8.160

25.440
9.752
3.498

20.140

43.460

43.460

22.260

22.260
20.140

8.480

216.000
41.000
8.480

30.740
22.000
11.236
5.830

.800
12.800
6.996

15.900
6.996

9.540

97.520

20.988

6.996

5.830

6.996

635

317
156

319.760
45.474
34.980

31.800

96.256

9.646
7.420

59.260

6.996

21.720

12.720
1

3

12

15.900
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Обвезници плаћања комуналне таксе за истицање

фирме на пословном простору су сва правна лица и

предузетници који су уписани у надлежни регистар

Агенције за привредне регистре, а имају седиште на

територији општине Аранђеловац или обављају делатност

на територији општинеАранђеловац.
Фирма у смислу ове Одлуке је сагласно члану 16.

Закона о финансирању локалне самоуправе сваки

истакнути назив или име које упућује на то да правно или

физичко лице обавља одређену делатност (натпис на

вратима стана или куће,поштанском сандучету и друго

сагласно закону).
Пословном просторијом у смислу ове Одлуке ради

плаћања комуналне таксе сматра се сваки простор који је

наведен у регистрационој пријави и регистрован у

Агенцији за привредне регистре као седиште правног лица

илипредузетника.
За други и сваки наредни пословни објекат истог

обвезника такса за истакнуту фирму се умањује за 30%.

Првим објектом сматра се објекат према регистрованој

делатности обвезника .
Ако је седиште обвезника ван територије општине

Аранђеловац првим објектом сматра се онај објекат на

територији општине Аранђеловац који је први наведен у

пријави обвезника, односно онај објекат за који је

прописана највиша такса ако обвезник није поднео

пријаву.

НАПОМЕНА :

Таксу из овог Тарифног броја не плаћају државни

органи и организације, органи и организације Општине,

јавне установе, политичке и друштвене организације и

удружења грађана, лица која се баве старим и уметничким

занатима и домаћом радиношћу, као и правна лица која су у

поступку стечаја илиреструктурирања.
Таксу не плаћају новооснована правна лица и радње за

календарску годину у којој су уписани у одговарајући

регистар
Пословним објектом у смислу овог Тарифног броја не

сматра се тезга и слични продајни објекти који се

повременопостављају ванпијаца.
Таксу из овог Тарифног броја не плаћају предузетници

који су привремено одјављени код Агенције за привредне

регистре

Тарифни број 6.

Годишња комунална такса за држање моторних возила,

која се користи за изградњу, заштиту и одржавање

локалних и некатегорисаних путева и улица, износи за:

динара
1. теретнамоторна возила :
а) до 3 тоненосивости
б) преко 3до8 тонаносивости
в) преко 8 тонаносивости

2. прикључна возила :
а) до 3 тоненосивости
б) преко 3до8 тонаносивости

в) преко 8 тонаносивости

3. аутобусе и комбибусе

4. путничке аутомобилеи комбивозила :
а) до 1150 цм3
б) преко 1150 до 1350 цм3
в) преко 1350 до 1800 цм3
г) преко 1800 до 2500 цм3
д) преко 2500цм3

5.мотоциклеимопеде :
а) мотоцикле и мопеде до 50 цм3
б) мотоцикле преко 50 до 250 цм3
в) мотоцикле преко 250 цм3

6. тракторе
7. специјална возила

На основу члана Закона о планирању и изградњи

(''Службени гласник РС'', бр. ) и члана 6. Закона о

финанисрању локалне самоурпаве (''Службени гласник

општине Аранђеловац'', бр.62/06) и члана 22 Статута

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине

Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 24. 12. 2010. године, донела је

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се ближи критеријуми,

мерила, висина, начин и рокови плаћања накнаде за

коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту :

накнада).

Члан 2.

Грађевинско земљиште је земљиште на којем су

изграђени објекти и земљиште које служи редовној

употреби тих објеката, као и земљиште које је, у складу са

законом, одговарајућим планом предвиђено за изградњу и

редовно коришћењеобјеката.

Члан 3.

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на којем

су изграђени објекти у складу са законом, намењени за

трајну употребу.
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште :
1. на којемнисуизграђениобјекти ,
2. на којем суизграђениобјекти супротно закону,
3. на којем суизграђенипривремениобјекти.

,

.
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Члан 4.

Накнаду плаћа власник, носилац права коришћења,

корисникили закупац, у складу са законом.

Члан 5.

За плаћањенакнаде утврђују се зонеи то :
1. прва зона : ул. Књаза Милоша, Кнеза Михаила и

Краља Петра Првог, укључујући и све улице и делове

улица између њих, ул. Краља Александра, Занатлијска,

Илије Гарашанина и Мишарска до раскрснице са

ул.Сарамандином ;
2. друга зона : грађевинско земљиште које није

обухваћенопрвом зоном.

Члан 6.

` Накнада за изграђено грађевинско земљиште плаћа се у

месечном износу по једном метру квадратном корисне

површине објекта и то :
динара

1. за стамбене зграде, станове ипросторије за
одморирекреацију

2. за помоћне објекте за становање (гараже и сл.)
3. за пословни простор
3.1. финансијске организације (филијале, експозитуре

и друге пословне јединице банака, организација за

осигурање и сл.), електропривредне организације,

организације за промет нафте и нафтних деривата, ПТТ

организације и организације мобилне телефоније и

представништва организација :
- прва зона
- друга зона
3.2. организације из области трговине, угоститељства,
сервиснихидругих услуга :
- прва зона
- друга зона
3.3. производне делатности
- прва зона
- друга зона
3.4.остале непоменуте делатности
- прва зона
- друга зона

пословнипростор у коме се не обављаделатност
- прва зона
- друга зона

За плаћање накнаде обрачунава се и површина

простора око објекта на којој се обављаделатност :
- трговина на мало моторним горивима бензинске

пумпе,
- трговина на велико (гране 515 и 516 по старој ЈКД,

односно по новој КД грана 46.7. остала специјализована

трговина на велико и грана 46.6. трговина на велико

осталиммашинамаопремомиприбором),
- делатност аутобуских станица, и
- производна делатност.
- делатност експлоатације рудног блага
-делатност угоститељства али само за отворене базенеи
-делатност спортских активности за отворене базене,

балон сале, спортске теренена отвореноми сл.

Члан 7.

За неизграђено грађевинско земљиште плаћа се

накнадаи то :
1. за земљиште на којем су изграђени објекти супротно

закону или привремени објекти - применом члана 6. ове

Одлуке ;
2. за остало неизграђено земљиште - динара по

једномметру квадратномповршине земљишта.

Члан 8.

Накнада је приходбуџетаОпштине.

Члан 9.

Утврђивање и наплату накнаде врши Управа општине

Аранђеловац Одељење за пореске послове, сходном

применом прописа о порезу на имовину и пореском

поступку.
Члан 10.

Јавно предузеће за планирање и изградњу општине

Аранђеловац дужно је да Пореском одељењу доставља све

податке од значаја за утврђивањеинаплатунакнаде.

Члан 11.

Обвезници плаћања накнаде дужни су Одељењу за

пореске послове да доставе промену података од значаја за

утврђивање и наплату накнаде, у року од 30 дана од дана

настале промене.

Члан 12.

Ако обвезник плаћања накнаде не пријави промену

података на начин предвиђен овом Одлуком казниће се за

прекршај новчаномказном :
- правно лице од10.000,00 до 50.000,00 динара,
- предузетникод5.000,00 до 25.000,00 динара,
- одговорно лице у правном лицу од 2.500,00 до

10.000,00 динара,
физичко лице од 5.000,00 до 25.000,00 динара.

Члан 13.

Ступањем на снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука

о накнади за коришћење грађевинског земљишта

(''Службени гласникопштинеАранђеловац'' бр. 16/2010).

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. јануара 2011.

године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-614/2010-01 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

3.5.
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На основу члана 87. став 1. Закона о заштити животне

средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36 и

члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени

гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08)
Скупштина општине Аранђеловац, по прибављеном

ишљењу Министарства животне средине и просторног

планирања,бр. 401-00-02182/2010-01од 23.12.2010.године,

на седнициодржаној 24. 12. 2010. године, донела је

Члан 1.

ОвомОдлуком уређује се посебна накнада за заштиту и

унапређење животне средине на територији општине

Аранђеловац (у даљем тексту : накнада), обвезници,

висина, начин утврђивања, плаћања, намена и начин

коришћења средстава однакнаде.

Члан 2.

Средства остварена од накнаде користе се преко

буџетског Фонда за унапређивање и заштиту животне

средине на територији општине Аранђеловац, према

усвојеним програмима коришћења средстава Фонда,

односно локалним акционим и санационим плановима, у

складу са стратешкимдокументима, у складу са законом.
Програмиз става 1. овог члана доносиОпштинско веће,

поприбављеној сагласностинадлежногМинистарства.

Члан 3.

Програм обухвата : подстицајне, превентивне и

санационе програме и пројекте, програме и пројекте

праћења стања животне средине (мониторинг), програме

заштите и развоја заштићених привредних добара,

научноистраживачке програме и пројекте, образовне

активности и јачање свести о потреби заштите животне

средине, информисање и објављивање података о стању и

квалитету животне средине и трошкове реализације

Програма.
За реализацију програма председник општине

Аранђеловац закључује Уговор са корисником средстава,

који нарочито садржи :
- садржај програма односнопројекта,
- међусобнаправа и обавезе уговорних страна,
- износ средстава иначинплаћања,
- рокове за извршењеуговорнихобавеза,
- надзорнадизвршавањемуговорнихобавеза.

Члан 4.

Накнаду су обавезнидаплаћају :
1. власници, односно корисници стамбених зграда,

станова, просторија за одмор и рекреацију и њихових

делова, у месечном износу од 0,6 динара/м2 стамбеног

простора,
2. власници, односно корисници пословног простора,

умесечномизносу од1, динара/м2пословног простора.

Члан 5.

Накнада се плаћа на основу решења Управе општине

Аранђеловац Одељење за пореске послове, које се доноси

сходномприменомпрописа за плаћањепореза наимовину.

Члан 6.

Ступањем на снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука

о накнади за заштиту и унапређење животне средине

(''Службени гласникопштинеАранђеловац'', бр.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'', а примењиваће се од 01. 01. 2011. године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-633/2010-01 од24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана 104. став 1. Закона о туризму

(''Службени гласник РС'', бр.36/09), члана 22. Статута

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине

Аранђеловац'',бр.8/08)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној године, донела је

Члан 1.

Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка изван

свог пребивалишта у угоститељском објекту за смештај на

територији општинеАранђеловац.

Члан 2.

Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматра

се хотел, мотел, одмаралиште, пансион, камп, собе које

грађани користе за пружање услуга смештаја и сваки други

објекат у коме се пружају услуге смештаја.

Члан 3.

Такса се плаћа у дневномизносу од70,00 динара .

/ 09)

M

5

30

16/2010).

24. 12. 2010.

О Д Л У К У

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О Д Л У К У

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
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Члан 4.

Таксунеплаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење,

односно специјализовану рехабилитацију од стране

надлежнелекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од

најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе,

цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица,

лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и

неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије,

церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, као и

пратилацнаведенихособа;
4) ученици и студенти који организовано бораве у

угоститељском објекту за смештај ради извођења

спортско-рекреативних и других активности по програму

министарства надлежног за послове просвете, студенти

који организовано бораве у угоститељском објекту за

смештај ради извођења обавезне наставе у складу са

наставним планом образовне установе, као и учесници

републичких и регионалних такмичења у знању и

вештинама;
5) страни држављани који су по међународним

конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе плаћања

таксе;
6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај

дужеод30дана.
Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15

година старости.
Лица из става1.овог члана не плаћају таксу ако поднесу

доказ о испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог члана

(чланска карта, потврда школе, односно образовне

установе, упут лекарске комисије и друго.).

Члан 5.

Наплату таксе врше привредни субјекти и лица која

пружају услуге смештаја (у даљем тексту: давалац

смештаја).
Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са

наплатомуслуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати таксу, дужан је да на свој

терет уплатиизносненаплаћене таксе.

Члан 6.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу

смештаја посебно искаже износ таксе, а у случају из члана

4.ове Одлуке, да наведе основ ослобађања односно

умањења таксе.

Члан 7.

Средства од наплаћене таксе давалац смештаја

уплаћује у року од пет дана, по истеку сваких 15 дана у

месецу.

Члан 8.

Средства таксе су приход буџета општинеАранђеловац

и користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног

материјала којим се промовишу туристичке вредности и

културно наслеђе, за обезбеђивање туристичке

сигнализације и рад туристичко-информативних центара у

општиниАранђеловац.

Члан 9.

Надзор над применом ове Одлуке врши туристичка

инспекција.

Члан 10.

Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће

се за прекршај предузеће илидругоправно лице ако:
1) не наплати таксу истовремено са наплатом услуге

смештаја (члан 5.став1.)
2) у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно

износ таксе (члан 6.);
3) не уплати средства таксе у буџет општине

Аранђеловац упрописаномроку (члан 7.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и

одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном

казномод1.000 до 3.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се

предузетникновчаномказномод10.000 до 50.000 динара.

Члан 11.

Ступањем на снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука

о боравишној такси (''Службени гласник општине

Аранђеловац'', бр.16/10).

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'', а примењиваће се од 1.јануара 201 .године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : -615/2010-1 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ
МилутинЂурић, дипл.ек.

1

06
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На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и

изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 81/09-

исправка) и члана 22. Статута општине Аранђеловац

("Службени гласник општине Ааранђеловац" бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној

2010. године, донела је

Члан 1.

Овом одлуком уређују се критеријуми и мерила за

утврђивање висине и елементи за уговарање накнаде за

уређивање грађевинског земљишта на територији

општинеАранђеловац.

Члан 2.

Послове обезбеђивања услова за уређивање, употребу,

унапређивање и заштиту грађевинског земљишта на

територији општине обавља

(у даљем

тексту: ), у име и за рачун општине

Аранђеловац.

Члан 3.

је земљиште одређено

законом и планским документом као грађевинско, које је

предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката,

као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са

законом и земљиште које служи за редовну употребу тих

објеката.

Члан 4.

Грађевинско земљиштеможебити :
1. Градско грађевинско земљиште,
2. Грађевинско земљиште ван граница градског

грађевинског земљишта.

земљиште јесте земљиште у

грађевинском подручју насељеног места, које је као такво

одређено планским документом, који се доноси за

општинуАранђеловац, у складу са законом.

јесте земљиште у грађевинском

подручју изваннасељеногместа, које је као такво одређено
планским документом, који се доноси за општину

Аранђеловац, у складу са законом.

Члан 5.

Грађевинско земљиште може бити и

грађевинско земљиште јесте земљиште на

којем су изграђени објекти у складу са законом, намењени

за трајну употребу.
грађевинско земљиште јесте земљиште:

- на којемнисуизграђениобјекти,
- на којем суизграђениобјекти супротно законуи
- на коме су изграђени само објекти привременог

карактера.

Члан 6.

Грађевинско земљиште може бити и

грађевинско земљиште је земљиште које је

комунално опремљено за грађење, у складу са важећим

планским документом (изграђен приступни пут,

обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други посебни

услови).

Члан 7.

грађевинског земљишта обухвата његово

и е
грађевинског земљишта обухвата

истражне радове, израду геодетских, геолошких и других

подлога, израду планске и техничке документације,

програма за уређивање земљишта, расељавање, рушење

објеката, санирање теренаидруге радове.
грађевинског земљишта обухвата изградњу

објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење

површина јавненамене.

Члан 8.

уређивања грађевинског земљишта

обезбеђује се из средства остварениход:
за уређивање грађевинског земљишта,
за грађевинско земљиште,

грађевинског земљишта,
права коришћења, односно права закупа, у

складу са законом,
- другихизвора у складу са законом.

Члан 9.

За уређење грађевинског земљишта инвеститори

плаћају накнаду општиниАранђеловац.

Члан 10.

Ради регулисања међусобних права и обавеза у погледу

уређивања грађевинског земљишта и плаћања накнаде,

Јавно предузеће и инвеститор закључују

24. 12.

.

-
-
-
-

.

О Д Л У К У
О НАКНАДИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јавно предузеће за

планирање и изградњу општине Аранђеловац

Јавно предузеће

Грађевинско земљиште

Градско грађевинско

Грађевинско земљиште ван граница градског

грађевинског земљишта

изграђено

неизграђено.
Изграђено

Неизграђено

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

уређено

неуређено
Уређено

Уређивање

припремање опремањ
Припремање

Опремање

Финансирање

накнаде
закупнине
отуђења
конверзије

.ВИСИНА И УГОВАРАЊЕ НАКНАДЕ ЗА

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Уговор о

накнади за уређење грађевинског земљишта

II

.

III
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Члан 11.

р из претходног става садржи:
- износнакнаде за уређење грађевинског земљишта
- начинплаћањанакнаде,
- обим, структуру и рокове извођења радова на уређењу

грађевинског земљишта до места прикључка грађевинске

парцелена комуналне објекте,
- поступак и услове измене уговора (у случају промене

наменеи капацитета објекта и др.).

Члан 12.

Висину накнаде за уређење грађевинског земљишта

утврђује се Одлуком на основу просечних трошкова за

комунално опремање или на основу посебног Програма

уређења.

Члан 13.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

утврђује се на основу:
објеката,
објеката,

и
који се изводе на објекту за

који је издата грађевинска дозвола

Члан 14.

за које се утврђује накнада може

бити:
: стамбени објекти, стамбени простор у

стамбно-пословнимобјектима, пратећи гаражнипростор у

стамбенимобјектимаиобјекти за одмор,
: пословни објекти,

трговински објекти са пратећим простором, пословно-

стамбени апартмани, атељеи, објекти спорта, рекреације и

разоноде, објекти услужног занатства, канцеларије, видео

клубови и остали простори комерцијалног карактера у

оквиру стамбено-пословних, привредно-производних и

осталих објеката, као и гаражни и пратећи простор у овим

објектима;
: привредно-производни

објекти, складишта, наткривена производна постројења,

стоваришта, магацини, пијаце, гаража као посебан објекат

као и објекти производног занатства, индустрије и

грађевинарства, комунални објекти, пољопривредни

објектии гаражнипростор у овимобјектима,
: објекти простори намењени

обављању делатности државних органа и организација,

органа и организација локалне самоуправе и органа који

обављају јавне службе, станови за социјално угрожена

лица, објекти образовања, социјалне и дечје заштите,

здравства, културе, уметности и заштите животне средине,

објекти традиционалних цркава и традиционалних

верских заједницаи војни објекти.
: објекти-простори

намењени за мењачнице, кладионице, коцкарнице, банке,

осигуравајућа друштва, бензинске пумпе са и без

надстрешнице као и гаражни и пратећи простор у овим

објектима;
: хотели, мотели, пансиони са

капацитетом од најмање 5 апартмана за издавање,

ресторани, посластичарнице, каф терије и гаражни

простор у оквиру тихобјеката.
који се користи за пословну

делатност је:
стовариштаираднипросторна отвореном,
простор за вршење сервиснихуслуга,
паркиралишта
објекти и простор за смештај течне, гасовите и

расутематерије (подземниинадземни

Члан 15.

У зависности од локације објекти су сврстани у следеће

зоне:

:
Улица Илије Гарашанина од раскрснице са улицом

Вожда Карађорђа до раскрснице са улицама Војводе

ПутникаиВојиславаИлића
УлицаВојиславаИлића
Улица Кнеза Михаила од раскрснице са улицом

ВојиславаИлића до раскрснице са улицом Јадранском
Улица Јадранска од раскрснице са улицом Кнеза

Михаила до раскрснице са улицомКраљаПетраПрвог
Улица Књаза Милоша од раскрснице са улицом

ВојводеПутника до улицеВојводеСтепе
Улица Војводе Степе од раскрснице са улицом

Књаза Милоша до раскрснице са улицом Краља Петра

Првог
Улица Краља Петра Првог од раскрснице са улицом

ВојводеСтепе до раскрснице са улицомВојводеПутника
Улица Војводе Путника од раскрснице са ул. Књаза

Милошадораскрснице са улицомХиландарском
Граница парка „Буковичке Бање“ до улице

Кубршничке
Улица Кубршничка од границе парка „Буковичке

Бање“ до улицеМишарске
Улица Мишарска до раскрснице са улицом Илије

Гарашанина

Улица Вожда Карађорђа од раскрснице са улицом

Илије Гарашанина до раскрснице са улицома Качерском и

ЦараНиколе
Улица Качерска од раскрснице са улицом Вожда

Карађорђа до раскрснице са улицомСтефанаНемање
Улица Стефана Немање од раскрснице са улицом

Качерском до раскрснице са улицама Јанка Катића и

МилошаЦрњанског
Улица Милоша Црњанског од раскрснице са

улицама Јанка Катића и Стефана Немање до раскрснице са

улицомЦараДушана
Улица Цара Душана од раскрснице са улицом

Милоша Црњанског до раскрснице са улицом Кнеза

Михаила
Улица Кнеза Михаила од раскрснице са улицом

Цара Душана до раскрснице са улицом Илије

Миловановића

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

)

Угово

Намене
Локације
Степенакомуналнеопремљености
Врсте накнадних радова

Намена објеката

становање

комерцијална делатност

производна делатност

објекти јавне намене

објекти посебне намене

туристички објекти

простор око објеката

Екстра зона

зона:

e

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
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-

-

-

-

-

-

-

-

II
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
- I

-

-

-

-

-

I

I II

I, II III

.

Улица Илије Миловановића од раскрснице са

улицом Кнеза Михаила до раскрснице са улицом Књаза

Милоша
Улица Књаза Милоша од раскрснице са улицом

Илије Миловановића до раскрснице са улицама

Радничком, ЗанатлијскомиКраљаАлександра
Улица Краља Александра од раскрснице са улицама

Књаза Милоша, Радничком и Занатлијском до раскрснице

са улицомКраљаПетраПрвог
Улица Краља Петра Првог од раскрснице са улицом

КраљаАлександра до раскрснице са улицомВојводеСтепе
Улица Војводе Степе од раскрснице са улицом

Краља Петра Првог до раскрснице са улицом Књегиње

Љубице
Улица Књегиње Љубице од раскрснице са улицом

Војводе Степе до раскрснице са улицама Цвијићевом и

СтахињићаБана
Улица Цвијићева од раскрснице са улицама

Књегиње Љубице и Страхињића Бана до раскрсницом са

улицомВојводеПутника
Улица Војводе Путника од границе Екстра зоне до

границе зоне рачунајућипарцеле са обе стране улице
Улица Илије Гарашанина од раскрснице са улицама

Мишарском и Вожда Карађорђа до раскрснице са улицом

ВасеСавића рачунајућипарцеле са обе стране улице
Улица Васе Савића од раскрснице са улицом Илије

Гарашанине до раскрснице са улицом Букуљском

рачунајућипарцеле са обе стране улице

:
Улица Илије Гарашанина од раскрснице са улицом

Букуљскомдораскрснице са улицомНиколеПашића
Улица Николе Пашића од раскрснице са улицом

ИлијеГарашанина дораскрснице са улицомКосовском
Улица Косовска од раскрснице са улицом Николе

Пашићадораскрснице са улицомШумадијском
Улица Гундулићева од раскрснице са улицом

Шумадијскомдораскрснице са улицомСтефанаНемање
Улица Стефана Немање од раскрснице са улицом

Гундулићевомдораскрснице са улицомМилованаРистића
Улица Милована Ристића од раскрснице са улицом

СтефанаНемањедораскрснице са улицомКнезаЛазара
Улица Кнеза Ларара од раскрснице са улицом

МилованаРистића допутаКПбр. 2739/2КОАранђеловац
Пут између улица Кнеза Лазара и Браће Југовића

дужКПбр. 2739/1 и 2739/2КОАранђеловац
Улица Браће Југовића од раскрснице са путем КП

бр. 2739/1 КО Аранђеловац до раскрснице са улицом

Ђурђевданском
УлицаЂурђевданска од раскрснице са улицомБраће

Југовића до раскрснице са улицама Кнеза Михаила и

Рардничком
Улица Кнеза Михаила од раскрснице са улицма

Ђурђевданско и Радничком до раскрснице са улицом

Занатлијском
Улица Занатлијска од раскрснице са улицом Кнеза

Михаила до граница зоне
Границом зоне од улице Занатлијске до улице

ЂенералаМиланаНедића
Улица Ђенерала Милана Недића од раскрснице са

улицомКраљаПетраПрвог до раскрснице са улицомМеше

Селимовића
Улица Меше Селимовића од раскрснице са улицом

Ђенерала Милана Недића до раскрснице са улицом

ВојводеСтепе
Улица Војводе Степе од раскрснице са улицом

Меше Селимовића до раскрснице са улицом Војводе

Путника
Од раскрснице улица Војводе Путника и Војводе

Степе правим углом до улице Букуљске и од ове тачке

улицом Букуљском до раскрснице са улицом Илије

Гарашанина
Све парцеле које имају регулациону линију

одређену према напред побројаним улицама изузев

парцела које се налазе уЕкстра и зони

:
Све парцеле које се налазе у КО Аранђеловац изузев

парцела које се налазе уЕкстра, и зони

:
Све парцеле које се налазе у оквиру граница ГП-а

изузев парцела које се налазе уЕкстра, и зони

:
Парцеле које се налазе ван граница ГП-а, у појасу

ширине 200 м са обе стране магистралних и регионалних

путева.

Члан 16.

У улици која предваја две зоне или ако се објекат налази

на углу улица које припадају различитим зонама, висина

накнаде одређује се према зони у којој је висина накнаде

већа.
За утврђивање зонске припадности парцеле меродаван

је графичкиприлог који је саставнидео овеОдлуке.

Члан 17.

подразумева

степен изграђено сти мреже инфраструктуре

(саобраћајнице, водовод, канализација и друго).
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не

обухвата трошкове инфраструктуре (електроди

стрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа,

кабловски дистрибутивни систем, гасификација и друго),

које инвеститор посебно уговара са надлежним

предузећима, уколико са Јавним предузећем није другачије

уговорено.
Радови на изградњи инфраструктуре, који нису

садржани у плану детаљне регулације, а налазе се у

граници пројекта препарцелације и парцелације, односно

комплекса инвеститора и изводе се у циљу повезивања тих

об ј екат а с а одговара јућим системом мреже

инфраструктуре, изводе се у оквиру изградње објеката

којима служе, а трошковеистих сносиинвеститор

Члан 18.

Површина објекта за који се утврђује накнада за

II

III

IV

V

зона

зона

зона

зона

Степен комуналне опремљености
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уређивање грађевинског земљишта, једнака је нето

површини из главног, односно идејног пројекта, а према

Члан 19.

Инвеститор који гради објекат на уређеном

грађевинском земљишту, плаћа следећиизноснакнаде.
Вредност бода из дате табеле једнака је вредности

једногЕура по средњемкурсуНародне банкеСрбије на дан

склапањауговора.

Члан 20.

За подземне и надземне инсталације инфраструктуре

накнада се плаћа по дужномметру инталација без обзира у

којој се зониналазииизноси:
За надземнеинсталације 0,7 бод/
За подземнеинсталације 0,5 бод/

Члан 21.

За изградњу

који се користе за пословну делатност утврђује се

накнада у висини 50% од износа одређеног овом Одлуком

за изградњу стамбенихобјеката.

Подпомоћнимобјектима се подразумевају
а) објекти који служе коришћењу и налазе се уз

стамбене објекте наистој грађевинској парцели;
б) економски објекти на селу уз стамбене објекте на

истој грађевинској парцели

Члан 22.

За туристичке објекте плаћа се накнада у износу

прописаном за стамбене објекте

Члан 23.

Члан

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта за

објекте и радове који су од значаја за целу општину или

насељено место органи локалне самоуправе и

организације које обављају јавну службу чији је оснивач

Општина за објекте који су по намени у функцији њихове

делатности.

За изградњу објеката који су директно у функцији

обављања комуналних делатности и објеката који су део

инфраструктурне мреже и постројења, а које гради Јавно

предузеће, односно локална самопурава или који се граде

претежнооддонација, накнада се не уговара инеплаћа

Члан

SRPS.U.C2100:2002.

m1,
m1.

:

.

24

.

25

-
-
-

.

.

.

помоћних објеката и простора око

објеката

не плаћају

Za otvorene sportske terene naknada se pla}a po

kvadratnom metru povr{ine i to 20% od cene za
proizvodne objekte u zoni u kojoj se tereni grade.

Investitoru koji gradi objekat na neure|enom
gradskom gra|evinskom zemqi{tu, naknada za ure|ewe
gra|evinskog zemli{ta u zavisnosti od postoje}e
komunalne infrastrukture do granice gra|evinske
parcele }e se umawiti u slede}em procentu od naknade za
ure|eno gra|evinsko zemqi{te utvr|ene ovom Odlukom i
to:

- 10% za nedostaju}u fekalnu kanalizaciju
- 10% za nedostaju}u vodovodnu mre`u
- 10% za nedostaju}u niskonaponsku mre`u
- 10% za ulicu bez tvrde podloge

^lan 26.

radove koje se izvode na
objektu za koji je izdata gra|evinska dozvola utvr|uje se u
procentualnom iznosu na slede}i na~in od iznosa
naknade koji je utvr|en ovom Odlukom:

- 100% za dogradwu, nadgradwu i privremene
objekte

- 70% za nadzi|ivawe ravnih krovova
- 50% za promenu namene tavanskog prostora bez

nadzi|ivawa i promene izgleda krovne konstrukcije u
kolektivnoj i individualnoj stambenoj zgradi.

Visina naknada za naknadne
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^lan 27.

Visina naknade kod promene namene objekata utvr|uje
se na osnovu razlike izme|u visine naknade koja je
pla}ena za namenu koju objekat ima i naknade za namenu
koju objekat promenom dobija.

Kod pretvarawa privremenih objekata u trajne za koje
je po ranije va`e}im odlukama napla}ena naknada u
mawem procentu od 100%, visina naknade se utvr|uje kao
razlika u procentu (do 100%).

^lan 28.

Ukoliko vlasnik objekta ima gra|evinsku dozvolu za
privremeni objekat, sti~e pravo da mu se pla}ena
naknada obra~una i prizna na drugoj lokaciji ukoliko se
taj objekat mora ukloniti zbog privo|ewa zemqi{ta
planiranoj nameni.

^lan 29.

Naknada za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta ne
obuhvata naknadu za promenu namene poqoprivrednog
zemqi{ta. Ovu naknadu pla}a investitor prilikom
podno{ewa zahteva za dobijawe odobrewa za gradwu.

^lan 30.

Obaveza pla}awa naknade ugovara se jednokratno ili
u ratama.

U slu~aju kada se naknada izmiruje jednokratno
uplatom u roku od korisnik ima pravo na
umawewe naknade za

^lan

^lan

Stupawem na snagu ove Odluke prestaje da va`i
Odluka o kriterijumina i merilima za utvr|ivawe
visine naknade za ure|ivawe i visine zakupnine za
gra|evinsko zemqi{te (Op{tinski slu`beni glasnik
br. 10/04, 22/04 (ispr.) i 7/05)

^lan 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benom glasniku Op{tine
Aran|elovac".

SKUP[TINA OP[TINE ARAN\ELOVAC
Broj:06-617/2010-01 od 24. 12. 2010. godine

PREDSEDNIK SKUP[TINE,
Milutin \uri},15 dana

10%.

,

-

-

-

-

.

.

.

Уколико се плаћање накнаде уговара у ратама износ

прве рате мора бити најамање од обрачунатог износа

а остатак семожеразложитинанајвише

Број рата се утврђује на следећиначин :
за износ накнаде до 1.000.000 динара - највише 3

рате
за износ накнаде од 1.000.000 до 3.000.000 динара -

највише6рата
за износ накнаде од 3.000.000 до 5.000.000 динара -

највише9рата
за износ накнаде преко 5.000.000 динара - највише

12рата

У случају плаћања накнаде за уређивање грађевинског

земљишта на рате, прва рата доспева у року од осамдана од

дана закључења уговора, а остале рате доспевају сваког 15-

ог. умесецу.
За период кашњења у плаћању рата на начин уређен у

претходном ставу, обвезнику се обрачунава камата у

складу са Законом о пореском поступку и пореској

администрацији.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде, у ратама,

обвезник је дужан да приликом закључења уговора,

достави један од инструмената обезбеђивања плаћања, и

то: доказ о праву својине на непокретности и сагласност за

стављање хипотеке на исту; неопозиву банкарску

гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив“;

неопозиво уговорноовлашћењеилиличнуменицу.

За објекте који су предмет легализације накнада ће се

плаћати по критеријумима и мерилима из ове Одлуке уз

умањења која су предвиђена Законом о планирању и

изградњи.

Члан

дипл.ек.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

(''Службени гласник РС'',бр.129/07), члана Закона о

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',бр,72/09 и

81/09) и члана 22. Статута општине Аранђеловац

(''Службени гласникопштинеАранђеловац'',бр.8/08),
Скуштина општине Аранђеловац, на седници одржаној

2010.године, донела је

. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се поступак и начин отуђења и

давању у закуп грађевинског земљишта на којем је уписано

право јавне својине у корист општине Аранђеловац (у

даљем тексту : грађевинско земљиште), критеријуми за

утврђивање цене грађевинског земљишта које се отуђује,

односно закупнине грађевинског земљишта, поништај

решења о отуђењу грађевинског земљишта и престанак

закупа грађевинског земљишта.

Члан 2.

Постојеће и планиране површине јавне намене не могу

се отуђитииз јавне својине.

20%

12 .рата

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

О Д Л У К У

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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Члан

Грађевинско земљиште се отуђује ради изградње

објеката, у складу са планским документом на основу кога

се издаје локацијска дозвола.
Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње

објекта са краћим роком амортизације, у складу са

планским документом на основу кога се издаје локацијска

дозвола.
Рок амортизације објекта у смислу претходног става

утврђује Општинска управа општине Аранђеловац

Одељења за имовинско-правне односе, урбанизам,

грађевинарство и стамбено комуналне послове ( у даљем

тексту: Одељење) на основу података из планске

документације о грађевинском земљишту и објектима који

се нањемумогу градити.
Рок трајања закупа грађевинско земљиште из става 2.

Ове Одлуке је најдуже 50. година у зависности од врсте

објекта.

Члан 4.

Рок за привођењенамени земљиштаиз члана 3. став 1. и

2. ове Одлуке је три године од дана закључења Уговора о

отуђењу, односно закупу грађевинског земљишта.
Под привођењем земљишта намени у смислу

претходног става подразумева се прибављање грађевинске

дозволеиизградњаобјекта.
По истеку рока из става 1. овог члана, односно

наступања услова из уговора о отуђењу власник односно

закупац предаје грађевинско земљиште Општини

слободноодлицаи ствари.

Члан 5.

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као

неизграђеноиуређено.
Изузетно од става 1. овог члана, може се давати у закуп

неизграђено грађевинско земљиште које није уређено, под

условом да лице коме се то грађевинско земљиште даје

прихвати прописане услове за уређивање грађевинског

земљишта садржане у јавном огласу и уговором преузме

обавезу да о свом трошку изврши опремање грађевинског

земљишта.

Члан 6.

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп

јавнимнадметањем.
Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити или

дати у закуп непосредном погодбом у случајевима

предвиђенимЗаконом.

Члан 7.

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује или

даје у закуп лицу које понуди највишу цену или највиши

износ закупнине за то земљиште, која се не може накнадно

умањивати.

Члан 8.

Општина може отуђити или дати у закуп грађевинско

земљиште по цени, односно закупнини, која је мања од

тржишне цене, односно закупнине, или отуђити или дати у

закуп грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно

прибављену сагласност Владе Републике Србије, а у

складу са условима и начином отуђења, односно давања у

закуп, прописаномод странеВладе.
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно

надметање ради отуђења или давања у закуп грађевинског

земљишта доноси Председник општине, на предлог

Општинског већа
Јавни оглас се објављује у дневном листу који се

објављује на територији Републике Србије, локалним

средствима јавног информисања и на званичном сајту

Општине.

Члан 9.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за

спровођење поступка располагања грађевинским

земљиштем (у даљем тексту:Комисија), у складу са

Закономиовомодлуком.
Комисија има председника, заменика председника, два

чланаињихове заменике.
Комисију именујеОпштинско веће.
Мандат члановаКомисије траје четири године.
Комисија радииодлучује у пуномсаставу.
Стручне и административне послове за Комисију

обављаОдељење.

Члан 10.

Решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског

земљиштадоносиПредседникопштине.
Решење из става 1. овог члана доставља се Јавном

правобраниоцуопштинеАранђеловац.
Против решења из става 1. овог члана може се

покренути управни спор пред надлежним судом, у року од

30дана оддана достављањарешења.

Члан 11.

Уговор о отуђењу или давању у закуп грађевинског

земљишта закључује се између лица које прибавља

грађевинско земљиште у својину, односно лица коме се

грађевинско земљиште даје у закуп и Председника

општине, у року од 30 дана од дана правоснажности

решењаиз члана 10. овеОдлуке.
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у

својину или закуп не приступи закључењу уговора из става

1. овог члана у прописаном року, Председник општине ће

поништитирешењеиз члана 10. овеОдлуке.
Против решења из става 2. овог члана може се

покретнути управни спор, у року од 30 дана од дана

достављањарешења.

3.

.

II. ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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Члан 12.

Јавни оглас, расписан ради отуђења, односно давања у

закуп грађевинског земљишта јавнимнадметањем, садржи

нарочито :
1. податке Службе за катастар непокретности за

грађевинско земљиште које се отуђује, односно даје у

закуп,
2. податке из планске документације о грађевинском

земљиштуиобјектима који се нањемумогу градити,
3. податке о уређености земљишта, а за неуређено

грађевинско земљиште обавештење да је лице коме се

грађевинско земљиште даје у закуп обавезно да о свом

трошку изврши одређене радове на уређивању тог

грађевинског земљишта,
4. почетну цену грађевинског земљишта, односно

почетниизнос закупнине,
5. дужину трајања закупа,
6. гарантни износ за учешће у поступку и рок за

повраћај гарантног износа учесницима који не понуде

најповољнију цену,
7. обавештење коме, на који начин, до ког датума и до

колико сати семогуподноситипријаве,
8. обавештење о документацији која се мора

приложитиприликомпријављивањана јавниоглас,
9. местои времеодржавања јавног надметања.

Гарантни износ из става 1. тачка 6. овог члана утврђује се у

висини од 20% од почетне цене грађевинског земљишта

односно закупнине.
Оглас траје најмање30дана.

Члан 13.

Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем

тексту : пријава) садржи :
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени

матичниброј грађанаи адресу становања,
2. за правна лица и предузетнике: назив, односно

пословно име, порески идентификациони број и седиште,

потпис овлашћеног лицаипечат,
3. видљиву ознаку на коју катастарску парцелу се

односи,
4. изјаву оприхватањууслова огласа.
Уз пријаву се доставља :
1. доказ о уплаћеном гарантномизносу,
2. уредноовлашћење за заступање,
3. фотокопија личне карте зафизичка лица, и
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката

илидруги одговарајућирегистар.
Правно лице на јавном надметању може заступати

директор или друго лице које је уписано у одговарајаући

регистар као заступник, или лице које је овлашћено за

заступањена основу овереног пуномоћја.
Предузетник и физичко лице у поступку јавног

надметања могу учествовати лично или их може заступати

лице које је овлашћено за заступање на основу овереног

пуномоћја.
Документа потребна за заступање предају се Комисији

препочетка поступка јавног надметања.

Члан 14.

Пријава се достављаКомисији.
Ако се уз пријаву не достави потпуна и уредна

документација из члана 13. ове Одлуке, Комисија

обавештава подносиоца пријаве да је допуни или измени у

току рока одређеног за пријем пријава. Ако подносилац

пријаве не отклони недостатке у складу са обавештењем

Комисије, неможеучествовати у јавномнадметању.
До одржавања јавног надметања не могу се давати

обавештењаоподносиоцимапријава.

Члан 15.

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија

проверава индентит подносиоца уредних пријава или

њихових овлашћених заступника, издаје нумерисане

картицеиутврђује листу учесника јавног надметања.

Члан 1

Услови за спровођење поступка јавног надметања

испуњени су кад једном надметању приступи један

учесник, односноњегов овлашћени заступник.
Поступак јавног надметања је јаван и могу да

присуствују сва заинтересована лица.

Члан 1

Отокупоступка јавног надметања води се записник.
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија

проверава идентитет подносилаца уредних пријава или

њиховиховлашћених заступника.
Јавно надметање отвара председник Комисије и

утврђује ко је поднео пријаве и ко је од подносилаца

пријаве присутан са овлашћењем да учествује у јавном

надметању.
Председник Комисије објављује почетак јавног

надметања и наводи катастарску парцелу која је предмет

јавног надметања и почетну цену грађевинског земљишта,

односнопочетниизнос закупнине.
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих

учесника за катастарску парцелу која је предмет јавног

надметања и ко нуди почетну цену грађевинског

земљишта, односнопочетниизнос закупнине.
Председник Комисије затим пита учееснике јавног

надметања да ли неко нуди већи износ од понуђеног.

Поступак се понавља све док има учесника јавног

надметањакоји нуди већиизнос одпоследњепонуде.
Када на трећи позив председника Комисије нико од

присутних учесника не понуди већу цену грађевинског

земљишта, односно већи износ закупнине од последње

понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у

записник и председник Комисије објављује да је јавно

надметање за ту катастарскупарцелу завршено.
Председник Комисије објављује да је јавно надметање

за предметну катастарску парцелу завршено и у случају

када после његовог трећег позива нико од присутних

учесника не понуди ни почетну цену грађевинског

земљишта, односнопочетниизнос закупнине.

6.

7.
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Након објављивања завршетка јавног надметања у складу

са ст. 7. и 8. овог члана не могу се подносити накнадне

понуде.

Члан 18.

к у поступку јавног надметања за предметну

катастарску парцелу учествује један учесник, јавно

надметање се завршава када учесник прихвати почетну

цену грађевинског земљиштаодносно закупнине.
Почетна цена грађевинског земљишта односно

закупнине, у случају из става 1. овог члана, утврђује се као

најповољнија понуда.
Уколико на јавно надметање не приступи ниједан

учесник или јавно надметање не успе, поступак

оглашавања ће се поновити по истеку рока од најмање 15

дана на коме почетна цена грађевинског земљишта,

односно почетни износ закупнине, поОдлуциОпштинског

већа, можебитинижаодпроцењенајвишедо30%.

Члан 19.

Председник Комисије може да изрекне опомену лицу

које омета радКомисије.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да

омета рад Комисије, Комисија ће изрећи меру удаљења тог

лица из просторије у којој се врши јавнонадметањеипосле

удаљењалицаиз просторије наставити са радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење

поступка и поред изречених мера опомене и удаљења,

Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање и

у том случају одређује датум и време када ће се поступак

наставити.

Члан 20.

На почетку поступка јавног надметања у записник се

уноси место и време јавног надметања, лични подаци

члановаКомисије иподацио катастарској парцели.
Поред података из става 1. овог члана у записник се

уносе иподаци :

број пријављенихучесника
почетна цена грађевинског земљишта, односно

закупнине
листа учесника са понуђеним ценама, односно

износом закупнине
примедбе учесника јавног надметања
цена грађевинског земљишта, односно износ

закупнине који је утврђен као најповољнији и податке о

учеснику са најповољнијомпонудом
датум и време почетка и завршетка поступка јавног

надметања
околности у вези са чланом19. овеОдлуке
друге податке од значаја за радКомисије.

Записник потписују сви члановиКомисије и лице које води

записник.
Члан 21.

По обављеном поступку јавног надметања, Комисија је

дужна, да у року од 8 дана, достави Председнику општине

Записник о раду и предлог Решења о отуђењу или давању у

закуп грађевинског земљиштау јавној својини.

Члан 22.

Решење о отуђењу, односно давању у закуп

грађевинског земљишта у јавној својини доноси

Председник општине, у року од 8 дана од дана пријема

записникаипредлогаКомисије из члана 21. овеОдлуке.

Члан 23.

Решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског

земљиштау јавној својини садржи:
1. податке о купцу, односно закупцу,
2. описиближеподатке опарцели,
3. опис и ближе податке о објекту који се гради

(намена, величинаидр.)
4. висину купопродајне цене, односно закупнине,
5. висину, рок и начин плаћања накнаде за уређивање

земљишта,
6. рок трајања закупа,
7. рокпривођења земљиштанамени,
8. обавезу купца, односно закупца да у року од 30 дана

од дана правоснажности решења, закључи са

Председником општинеУговор о отуђењу, односно давању

у закуп и Уговор о накнади за уређивање грађевинског

земљишта,
9. напомену да се губи гарантни износ за учешће у

поступку, уколико се не закључе уговори из претходне

тачке,
10. поуку оправномлеку.

Члан 24.

На питања у вези спровођења поступка непосредном

погодбом која нису посебно уређена овомОдлуком, сходно

се примењују одредбе ове Одлуке које се односе на

поступак јавнимнадметањем.

Члан 25.

Цену грађевинског зенмљишта, односно ззакупнину

плаћа лице које је прибавило грађевинско земљиште у

својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп у

поступку утврђеномовомОдлуком.
Почетну цену за отуђење грађевинског земљишта

јавним надметањем, односно непосредном погодбом

утврђује Општинско веће, у складу са прибављеним

подацима о тржишној цени земљишта од стране

Републичке Управе јавних прихода и прибављеном

мишљењуОдељења.

Члан 26.

Почетни износ закупнине одређује се као 1,5% почетне

вредности за отуђење грађвинског земљишта за сваку
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III. ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И

ЗАКУПНИНА
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годину трајања закупа.

Члан 27.

Лице које је у складу са Законом и овом Одлуком

прибавило грађевинско земљиште у својину, дужно је да

исплати утврђену цену грађевинског земљишта у целости,

у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу

грађевинског земљишта.
Изузетно, ако је власник бесправно саграђеног објекта

за породично становање прибавио грађевинско земљиште

у својину непосредном погодбом, цену грађевинског

земљишта може платити у ратама и то: прва рата у износу

од 5% у року од 15 дана од дана закључења Уговора, а

преостали износ у највише 12 месечне рате које се

усклађују са растомценанамало уРепублициСрбији.
Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп,

закупнину може платити у целости у року од 15 дана од

дана закључења Уговора о закупу или у ратама, и то : прва

рата у износу од 25% у року од 15 дана од дана закључења

Уговора, а преостали износ су највише месечних рата,

које се усклађују са растом цена на маао у Републици

Србији.

Број рата се утврђује на следећиначин :
за износ накнаде преко 300.000 1.000.000 динара -

највише3рате
за износ накнаде преко 1.000.000 - 3.000.000 динара -

највише6рата
за износ накнаде преко 3.000.000 - 5.000.000 динара -

највише9рата
за износпреко 5.000.000 динара - највише12рата

Члан 28.

Ради обезбеђења плаћања цене отуђења из члана 27.

став 2. Ове Одлуке, односно закупнине, на рате, купац,

односно закупац дужан је да приликом закључења уговора,

достави једно од средстава обезбеђења плаћања и то: доказ

о праву својине на непокретности и сагласност за

стављање хипотеке на исту; неопозиву банкарску

гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив“;

неопозиво уговорноовлашћење; личнуменицу.

Поред једног од средстава обезбеђења из става 1. овог

члана купац, односно закупац који је правно лице обавезан

да достави и следеће оверене копије: решење о упису у

Регистар привредних субјеката или други надлежни

регистар, потписе лица овлашћених за заступање оверених

од стране Суда, обавештење о разврставању извод из

регистра Републичког завода за статистику и депо картон

од организације овлашћене за плаћање за сваки текући

рачункоји правно лицеима.

Члан 29.

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у

својину не изврши своју уговорну обавезу плаћања

утврђене цене грађевинског земљишта у прописаном року,

уговор о отуђењу се једнострано раскида и Председник

општине покреће поступак за поништај Решења о отуђењу

грађевинског земљиштана основу кога је закљученУговор.
У случају раскида уговора из става1.овог члана, не врши се

повраћај средстава гарантног износа.

Члан 30.

Закуп грађевинског земљишта престаје истеком

уговореног рока.
Закуп грађевинског земљишта престаје пре уговореног

рока, ако закупац:
1. у уговореном року не плати закупнину или део

закупнинена уговорениначин
2. не плати накнаду за уређивање грађевинског

земљишта или је неплати у уговореномроку,
3. користи грађевинско земљиште противно намени за

којему је дато,
4. у року од 3 године од дана закључења уговора о

давању у закуп грађевинског земљишта не приведе намени

или не изврши знатније радове (''стављање објекта под

кров'') за које је грађевинско земљиштедато, или
5. одустане од изградње објекта пре истека рока од 3

године оддана закључењауговора о закупу.
Решење о престанку закупа у случајевима из става 2.

овог члана доносиПредседникопштине.
Против решења из става 2. овог члана може се

покренути управни спор, у року од 30 дана од дана

достављањарешења.
Члан 31.

Ако закуп престане на основу члана 29. став 2. ове

Одлуке закупац има право на повраћај уплаћеног износа

закупнине, умањеног за 20% на име трошкова поступка

давања у закуп грађевинског земљишта, у износу који

утврђује Општинско веће, по прибављеном мишљењу

Одељења.
О повраћају средстава из става 1. овог члана закључује

се посебан Уговор између закупца и Председника општине

накондоношењарешењаиз члана 29. став 3. овеОдлуке.
У случају одустајања из става 1. овог члана не врши се

повраћај средстава која су дата на име гарантног износа за

учешће у поступку давања у закуп грађевинског

земљишта.

Члан 32.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи

Одлука о грађевинском земљишту (''Општински службени

гласник'', бр. 18/03и 6/05).
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Члан 33.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана

22. Статута општине Аранђеловац ('''Службени гласник

општине Аранђеловац'', бр. 8/08), у складу са Програмом

ванредне подршке грађенској индустрији Србије у

условима светске економске кризе у 2010. години, а у вези

са Јавним позивом за кандидовање пројеката за

финансирање изградње, реконструкције, односно

адаптације објеката од јавног значаја расписанимод стране

Министарстваживотне срединеипросторног планирања,
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној

2010. године, донела је

1. Општина Аранђеловац прихвата обавезу

сервисирања дуга насталог по одобреном Пројекту :

адаптација и санација крова и фасаде објекта Специјалне

болнице за рехабилитацију ''Буковичка бања'' у

Аранђеловцу, чија предрачунска вредност износи

47.462.360,71 динара, а по Јавном позиву за кандидовање

пројеката за финансирање изградње, реконструкције,

односно адаптације објекта од јавног значаја

Министарства животне средине и просторног планирања

РепубликеСрбије.

2. За Пројекат из тачке 1. ове Одлуке општина

Аранђеловац обезбеђује учешће од 10% и Репбулика

Србија учешћеод10%вредностиПројекта.
Домаће пословне банке обезбедиће финансирање

преосталих80%вредностиПројекта (саПДВ-ом).
Средства обезбеђена из кредита пословних банака

отплаћују се од стране Републике Србије и општине

Аранђеловац у односу 50%:50% .

3. Општина Аранђеловац ће обавезу из тачке 2. ове

Одлуке сервисирати у року од 5 година, почев од дана

повлачења средстава, односно датума ефектуирања

Уговора о кредиту, са каматном стопом која је једнака

референтној каматној стопи Народне банке Србије,

увећаној за 2,5% и то након истека периода почека од једне

године.

4. Овлашћује се председник општине Аранђеловац да

закључује све правне послове у циљу реализације ове

Одлуке.

5. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи

Одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга за

Пројекат санације и адаптације крова и фасаде Специјалне

болнице ''Буковичка бања'' Аранђеловац (''Службени

гласникопштинеАранђеловац'', бр. 22/10).

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине

Аранђеловац''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. -619/2010-01 од 24. 12. 2010. г.

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана став 3. Закона о финснсијској

подршци породици са децом (''Службени гласник РС'', бр.

16/02, 115/05 и 107/09) и члана 22. Статута општине

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',

бр. 8/08
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 2010. године, донела је

Члан 1.

Допунски родитељски додатак (у даљем тексту :

родитељски додатак) остварује мајка за свако рођено дете,

под условомда је држављанинСрбије, има пребивалиште у

општини Аранђеловац и нема привремени боравак у

иностранству.

Члан 2.

Право на родитељски додатак остварује мајка која

непосредно брине о детету за које је поднела захтев и која

није лишена родитељског права у односу на децу

претходног реда рођења.
Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак

мајка подноси потребну документацију : фотокопију личне

карте, уверење о држављанству, уверење о пребивалишту,

извод из матичне књиге рођених за свако дете, изјаву да се

непосредно стара о детету, изјаву да нема привремени

боравак у иностранству и другу документацију коју
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ЗА ПРОЈЕКАТ : АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА

КРОВА И ФАСАДЕ ОБЈЕКТА СПЕЦИЈАЛНЕ

БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ''БУКОВИЧКА

БАЊА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ
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О ДОПУНСКОМ РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
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затражинадлежниорган.
Право на родитељски додатак, ако испуњава услове

прописане овом Одлуком, може остварити и отац детета,

ако мајка детета није жива, ако је напустила дете или је из

објективних разлога спречена да непосредно брине о

детету.
Одредбе овог члана сходно се односе и на друго лице

које се непосредно стара о детету.

Члан 3.

Родитељскидодатакисплаћује се једнократно уизносу:
за прво и друго дете по редоследу рођења 14.000,00

динара,
за треће и сваконареднодете 17.000,00 динара.

Члан 4.

Услови за остваривање права на родитељски додатак

утврђују се у односуна данподношења захтева.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак са

потребном документацијом подноси се Управи општине

Аранђеловац Одељењу за привреду и друштвене

делатности (у даљем тексту : Одељење), најкасније до

навршених 6 месеци живота детета. Пропуштањем овог

рока губи се правона родитељскидодатак.

Члан 5.

Право на родитељски додатак, у износу прописаном

овом Одлуком, остварује се за децу рођену после 31. 12.

2010. године.
Члан 6.

О признавању права на родитељски дод так у првом

степену решава Одељење, у року од 30 дана од дана

подношења захтева.
Против првостепеног решења подносилац захтева

може поднети жалбу Општинском већу општине

Аранђеловац, у року од 15 дана од пријема првостепеног

решења, а преко Одељења. Одлука Општинског већа по

жалби је коначна.

Члан 7.

Исплату родитељског додатка врши Одељење уплатом

на текући рачун или штедну књижицу лица коме је

признатоправона родитељскидодатак.
Средства за исплату родитељског додтака обезбеђују се

у буџету општинеАранђеловац

Члан 8.

Ступањемна снагу овеОдлуке престаје да важиОдлука

о допунском родитељском додатку (''Службени гласник

општинеАранђеловац'', бр. 12/09и 17/10).

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'' а примењиваће се од 1. јануара 2011. године.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 620/2010-01 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи

(«Службени гласник РС» број 72/2009 и 81/2009) и члана

22. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник

општинеАранђеловац“, бр
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 24. 12. 2010. године, донела је

План детаљне регулације за површински коп

«ВИНОГРАДИ 1» и «ВИНОГРАДИ 2» у општини

Аранђеловац (у даљем тексту: ПЛАН ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ) се састоји од:
СВЕСКЕ1. правила уређењаиправила грађења;
СВЕСКЕ2. графичког дела, и
СВЕСКЕ3. документационог дела

СВЕСКА3. документациони део се не објављује али се

стављана јавниувид.

за израду и доношење ПЛАНА

ДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕ је:
Закон о планирању и изградњи («Службени гласник

РС»број 72/2009и81/2009);
Правилник о садржини, начину и поступку израде

планских докумената («Службени гласник РС» број

31/2010);
Одлука о изради плана детаљне регулације за

површински коп «Виногради 1» и «Виногради 2», број 06-

89/2010-01 од 01.02.2010.године.

за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ је:
Просторни план Републике Србије («Службени

гласникРС», број 13/96).

-

-

-

-

a

.

06-

.8/08),

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за површински коп
«ВИНОГРАДИ 1» и «ВИНОГРАДИ 2» у општини

Аранђеловац

1. УВОДНИ ДЕО

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И
ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Правни основ

Плански основ
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1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У ГРАНИЦИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1.3. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ

1.4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ

2.ГРАНИЦАПЛАНАДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕ
ИГРАЂЕВИНСКОГПОДРУЧЈА

2.1. ГраницаПланадетаљнерегулације

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Подручје обухваћено ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ обухвата простор површине

који се налази у југоисточном делу територије општине

Аранђеловац и северозападном делу територије општине

Топола.
Од градског насеља Аранђеловац је удаљено око 8 km,

од градског насеља Топола је удаљено око 10 km, а од

погона прераде предузећа «Мермер тим» је удаљено око 6

km.
Самрежомпостојећих саобраћајница је повезано преко

некатегорисаног пута (кп.бр. 3684 КО Бања општина

Аранђеловац, односно кп.бр. 1887 КО Липовац општина

Топола) и локалног пута Аранђеловац село Бања село

Брезовац Топола, који се прикључује на државни пут

реда (регионалнипут) Р 215 а.
У предметној зони је, у дужем временском периоду,

заступљена експлоатација ипрерадамермера.
Обзиром на традицију овог краја у експлоатацији

мермера, у ближој иширој околини ради неколико копова и

то лежишта «Забрежје», «Кречана», «Каменити врх» и

«Цанцар». Тренутно је експлоатација обустављена на

лежиштима «Албатрос» и «Брезовац - розе» а у припреми

је отварање нових лежишта «Бакића врело» и «Брезовац

Најближи стамбени објекти у општиниАранђеловац се

налазе на око 300 удаљености ваздушном линијом у

правцу североистока у насељу Бања од северне границе

планског подручја а од јужне границе планског подручја,

на око 350 удаљености ваздушном линијом је манастир у

Брезовцу.
Наближи извор је «Партизанска чесма» на око 1

удаљености од предметног подручја. На основу података о

геолошкој грађи предметног подручја и на основу

конфигурације терена, истраживани, обухваћени простор

је безводан и у хидрогеолошком погледу повољан, са

аспекта планиране експлотације.
Према конфигурацији терена, лежиште се налази у

распону од око 550 у северозападном и југозападном

делу планског подручја до око 390 у источном делу

планског подручја.
Према постојећој намени, земљиште у оквиру границе

планског подручја, припада шумском земљишту, на

источними североисточнимобронцимапланинеВенчац.
Јавни, некатегорисани пут долази до источне границе

планског подручја, а у наставку се налази фактички пут

који скреће у правцу севера а потом се рачва на пут који иде

у правцу запада до локалитета «Виногради 1» и пут који

иде у правцу северозапада који води до површинског копа

«Кречана».
У предметном подручју, ни у ближој околини нема

изграђенихобјеката комуналнеинфраструктуре.

Постојећи власнички статус земљишта је следећи:
корисник кп.бр. 3407/1 КО Бања (општина

Аранђеловац) и кп.бр. 1 КО Липовац (општина Топола) је

ЈП«СРБИЈАШУМЕ»;

власник кп.бр. 6/2 КО Липовац (општина Топола) је

предузеће «МЕРМЕРТИМ»Д.О.О.

За израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ урађен је

катастарско топографски план, у размери 1:1.000 израђен

од стране Геодетског бироа « » из Аранђеловца (март

2010. година).

ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ се дефинише

грађевинско земљиште са поделом на јавне и остале

намене, ближе одређује намена површина, сагледава

постојеће стање инфраструктуре и услови прикључења

планираних објеката, даје нивелационо и регулационо

решење саправилимауређењаи грађења.
Непосредни циљеви уређења и грађења у предметном

простору односно, циљеви израде овог ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су стварање правног и планског

основа за:
омогућавање експлоатације, уз несметано

функционисањенепосредног окружења;
дефинисањепотребнихповршина за јавненамене;
рационално искоришћавање рудног богатства и

заштита однепланске изградњеизнад лежишта;
смањење деградације животне средине, у процесу

експлоатације, уз поштовање прописаних мера, санација и

рекултивација деградираног земљишта;
адекватну заштиту животне средине, тако да не буду

угрожениквалитет вода, земљиштаи ваздуха.

Граница ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухвата

следеће:
део кп.бр. 3407/1 КО Бања,

површине и
- део кп.бр. КО Липовац,

површине 7,65 и кп.бр. 6/2 КО Липовац, површине

0,12.40 односно укупно на територији општине Топола

у границипланског обухвата је површина од7,77.40
Укупно на територији обе општине, границом планског

обухвата обухваћена је површина од

Подручје обухваћено границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ приказано је на графичком прилогу број 1. -

«Катастарско топографски план са границом обухвата

плана», а на истом графичком приказу дат је и списак

координата којима је дефинисана граница планског

обухвата.

11,75.10 ha,

II

II».

m

m

km

mnm

mnm

GEOS

3,97.70 ha
1

ha

ha,

ha.

општина Аранђеловац

општина Топола

11,75.10ha.
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2.2. Граница грађевинскогподручја

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

.1. Подела простора на карактеристичне целине и

карактерпростора

.2.Урбанистичкиуслови за јавнеповршине

.2.1. Јавне саобраћајнеповрши

-

-

-

-

-

Граница грађевинског подручја је идентична са

границомПлана детаљнерегулације.

Планско подручје припада грађевинском земљишту,

које је овим ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

подељенона земљиште за јавнеи остале намене.
Подела на карактеристичне целине није извршена,

пошто предметни простор, у целини припада зони са

истим правила грађења, обзиром на планирану претежну

намену земљишта експлоатација доломитских кречњака и

мермера.
Планирани површински коп «ВИНОГРАДИ 1» и

«ВИНОГРАДИ 2» је саобраћајно ослоњен на постојећи,

јавни, некатегорисани пут (кп.бр. 3684 КО Бања општина

Аранђеловац, односно кп.бр. 1887 КО Липовац општина

Топола). До локалитета «ВИНОГРАДИ 1» се може

приступити и преко макадамског фактичког пута који води

ка површинском копу «Кречана», од кога се одваја

приступни пут који води до локалитета «ВИНОГРАДИ 1».

До локалитета «ВИНОГРАДИ 2» се долази преко

саобраћајнице пута на кп.бр. 6/2 КО Липовац, општина

Топола.
На основу Елабората о резервама доломитичног

кречњака као техничко грађевинског камена у лежишту

«Виногради 1» (обрађивач: -Београд, јул

2008.), утврђено је, да се на предметном простору налазе

значајне количине доломитичног кречњака, који има

широкемогућности за применуу грађевинарству.
На основуПројекта детаљних геолошких истраживања

мермера и доломита као калцијум карбонатне сировине на

локалности «Виногради 2» на Венчацу, код Аранђеловца

(предузеће « » из Београда, мај 2009. година), у

предметној зони треба наставити истраживања, ради

обезбеђења довољних количина резерви мермера за

експлоатацију, а које би задовољиле квалитативне

карактеристикепроизводапредузећа.
На основу решења број 310-02-0467/2009-06 од

31.08.2009. године, којим је одобрена експлоатација

доломитских кречњака као техничко грађевинског

камена, са експлоатационог поља 523, одређен је рок на

који се даје минерална сировина од 16 година, а годишњи

капацитет према билансним резервама износи 50000 тона

годишње.
На површинском копу вршиће се само експлоатација,

док ће се прерада и припрема кречњака вршити у

изграђеном погону у Аранђеловцу насеље Врбица.

Технолошки процес екплоатације обухватаће следеће фазе

рада: бушење и минирање, припрему за утовар, утовар

одминираног материјала и транспорт јаловине на

одлагалиштеиломљеног камена упогонуВрбици.
На површинскомкопу, за потребе запосленихизвршиће

се постављање монтажног објекта контејнерског типа,

стандардних димензија, као и мобилни санитарни систем и

одговарајући пратећи садржаји (по потреби мобилни

приручнимагацин експлозива).

Основне карактеристике технолошког процеса

експлоатације су следеће:
технолошки процес експлоатације прилагођен је

физичко механичким својствима минералне сировине која

се експлоатише, рударско геолошким условима

експлоатације и капацитетупроизводње;
радна средина представља чврсту стену, у којој је

експлоатација дисконтинуалним системом, уз претходну

фрагментацијуминирањем, јединомогућа;
одабрана опрема на експлоатацији по капацитету

одговара капацитету површинског копа од 50.000

годишње;
примена неелектричног система за иницирање

експлозивних пуњења, у односу на детонирајући штапин

има више предности као што су: мања бука и мање

разлетање комада, као и већа поузданост и уситњени

материјал;
квалитет примењених технолошких решења састоји

се у избору најповољнијег система минирања, који са

усвојеном геометријом бушења са једним хидрауличним

разбијачем обезбеђују добијене одговарајуће гранулације

минералне сировине потребне за постројење у Врбици, без

посебних мобилних или стабилних постројења за

примарно дробљење, чиме су избегнути и сви објекти

инфраструктуре који карактеришу класична индустријска

постројења која могу да неповољно утичу на животну

средину.

На графичком прилогу број 2. - «План намене

површина са границом површина јавних намена»,

приказана је планирана намена површина у граници

ПЛАНАДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕ.

не

Саобраћајни приступ планираном површинском копу

«ВИНОГРАДИ 1» и «ВИНОГРАДИ 2» је са постојећег

јавног, некатегорисаног пута (кп.бр. 3684 КО

Бањаопштина Аранђеловац, односно кп.бр. 1887 КО

Липовац општина Топола). У наставку овог пута, преко

кп.бр. 6/2 КО Липовац, општина Топола (која је у

постојећем стању путно земљиште), предвиђена је јавна

саобраћајница пут, односно промена режима грађевинског

земљиштаиз остале намене у јавнунамену.
Саобраћајни приступ за северни део површинског копа

је планиран преко новог интерног, шумског приступног

пута, који се одваја од постојећег интерног, шумског пута

који води ка површинском копу «Кречана». Планирани

приступни пут је трасиран преко кп.бр. 3407/1 КО Бања

(општина Аранђеловац) и кп.бр. 1 КО Липовац (општина

Топола), на основу уговора о закупу шумског земљишта,

склопљеног између предузећа «МЕРМЕР ТИМ» Д.О.О. и

ЈП за газдовање шумама «СРБИЈАШУМЕ». На Главни

пројекат овог приступног, шумског пута издата је

3

3

3

«Contractor»

Geostim

t/
nonel
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сагласност ЈП «СРБИЈАШУМЕ», број 3310/1 од

12.04.2010. године.Ууговору о закупушумског земљишта,

наведене су координате поља «Виногради 1», док се за

поље «Виногради 2» приступ може обезбедити преко

планираног јавног пута (кп.бр. 6/2 КО Липовац), који се

надовезује на некатегорисани, јавни пут, који је заједнички

за КО Бања (општина Аранђеловац и КО Липовац

(општинаТопола).
На графичком прилогу број 3. - «План саобраћајница са

регулационим и нивелационим решењима и аналитичко

геодетским елементима за јавне саобраћајнице», у размери

1:1.000, приказане су трасе планираних саобраћајница, са

потребним аналитичко геодетским елементима и

оријентационимнивелационимелементима.

Обзиром на планирану намену површина, није

потребно планирати развој капацитета комуналне

инфраструктуре.
Снабдевање пијаћом водом се може обезбедити помоћу

специјалних бидона, а потребно је обезбедити и мању

количину техничке воде за повремено обарање прашине,

односно поливање саобраћајница ће се повремено вршити

из аутоцистерне.
Оријентационе количине воде за потребе овог

радилишта на бази просечно 4 - 5 радника у смени износи

око 180 дневно
Обзиром на сезонски карактер рада као и да ће се

одвијати за време дневног светла, не постоји потреба за

обезбеђењем електричне енергије. За ангажовану опрему

на површинском копу, као погонска енергија користиће се

дизел гориво.

Обзиром на карактер простора и обим инвестиција,

потребна средстава за уређивање грађевинског земљишта

неће се обезбеђивати из буџета општина Аранђеловац и

Топола, већ ће учествовати заинтересованиинвеститор.

Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ је Стратешка процена утицаја подручја

планине Венчац, општина Аранђеловац, на животну

средину Извештај о стратешкој процени утицаја

(обрађивач: Агенција «ECOlogica Urbo» из Крагујевца,

2006. година). Начела и критеријуми за одрживо

коришћење и уређење постора и интеграција у ширу

просторну целину у складу са обавезујућим смерницама

Просторног плана Републике Србије, Просторног плана

општине Топола и Стратешке процене утицаја подручја

планине Венчац на животну средину, су основа за

планирање са мерама превенције, спречавања, отклањања

и минимизирања штетних утицаја на животну средину,

природне ресурсе, становништво, природне вредности,

природна и културна добра, са мерама рекултивације

простора, мерама заштитеживотне средине имониторинга

стања. Мере за спречавање и ограничавање негативних

утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну

средину:
Обавезно је стриктно поштовање важеће законске-

3.2.2.

3.2.3.

3.3.1.

Комуналнаинфраструктура

Уређивање грађевинског земљишта јавних

намена

3.3. Урбанистичкеопштеипосебнемере заштите

Урбанистичке мере за заштиту животне

средине

l/ .
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регулативе (закона и подзаконских аката - уредби,

правилника, упутстава, одлука) која регулише заштиту

животне средине, експлоатацију и коришћење природних

ресурса, заштиту природних и културних добара и

изградњуобјеката;
Обавезна је Процена утицаја за реализацију

Пројекта, узрока нарушавања и деградације простора и

животне средине, природних вредности и културних

добараиприменамерапрописанихунаведеномпоступку;
У поступку имплементације Плана и реализације

планиране намене, функција, садржаја, радова,

интервенција и активности на простору у границама

Плана, обавезно је исходовање услова и сагласности

надлежнх органа, организација и предузећа (посебно

Завода за заштиту природе Србије, Завода за заштиту

споменика културе, надлежног водопривредног органа);
Обавезно је поштовање прописаних урбанистичких

правила, правила уређења и правила грађења при

реализацији планиранихнамена;
Обезбеђивање водоснабдевања, у складу са

технологиј м рада и обавезним мерама заштите простора

на експлоатационом пољу као и пројектном

документацијомиводопривреднимусловима;
Обавезно је каналисање и пречишћавање отпадних

воданаподручјуПлана детаљнерегулације;
Мрежа планираних саобраћајница, паркинг

простора и платоа, мора бити реализована у складу са

рангом и коловозним застором за захтевано саобраћајно

оптерећење;
Обавезно је сакупљање, организовано и

контролисана евакуација свих врста насталог отпада на

експлоатациономпољу;
Обавезна је санација, ревитализација и

рекултивација деградираних површина, антиерозиона

заштита и унапређење стања, у складу са пројектом

рекултивације и условиманадлежнихинституција;
Обавезно успостављање система контроле и

мониторинга при имплементацији Плана и реализације

Пројекта у циљу заштите животне средине, здравља

локалног становништва, природних ресурса, природних и

културнихдобара.

дате су на основу циљева

постојећих и и планираних намена и Пројеката, као и

расположивих података о простору и животној средини

еколошкецелине „Венчац”:
за реализацију планираних Пројеката зона

експлоатације обавезно је поштовање смерница

Стратешке процене утицаја подручја планинеВенчац као и

Стратешке процене утицаја Плана детљне регулације за

површински коп „Виногради 1” и „Виногради 2”, у циљу

спречавања прекорачења дозвољених капацитета

еколошке целине „Венчац” и еколошке зоне „Венчац 1” и

остваривања еколошке заштитепростора;
обавезна је Процена утицаја на животну средину за

све Пројекте планиране експлоатационе површине,

погоне за обраду и прераду камена и постојеће Пројекте у

случају захтева за променама у простору и капацитетима

као инструмената за превенирање могућих значајних

утицаја потенцијалног угрожавања и деградације животне

средине;
Пројекти, могући извори загађивања, деградације и

штетних утицаја на окружење морају бити дефинисани

проценом утицаја на животну средину (садржајем,

процедуром,мерама заштитеживотне средине);
обавезне су мере управљања простором

(капацитетом простора) и природним ресурсима

(капацитетом могућег коришћења и експлоатације) и

спречавање штетних утицаја при уређивању простора,

реализацији, редовном раду и у случају акцидената

појединачних Пројеката у захвату Стратешке процене

утицаја;
успостављање мониторинга животне средине за

Законом предвиђене параметре, према Процени утицаја на

животну средину за појединачне пројекте са аспекта

контролеи спречавања значајних утицаја,
контролу кавалитета ваздуха и степена загађености

на простору еколошке целине „Венчац” организовати

преко локацлнемрежемониторнига;
обавеза Носиоца Пројекта је ажурирање битних

параметара за постојеће пројекте, локације и зоне могућих

значајних утицаја са аспекта испуњености еколошких

услова и захтева, у складу са Проценом утицаја затечаног

стања;
На основу обавезујућих смерница Стратешке процене

утицаја подручја планинеВенчац:
обавезна је процена утицаја Пројекта експлоатације

камена за локације - површински коп „Виногради 1” и

„Виногради2”;
обавезан је пројекат рекултивације за површински

коп „Виногради1”и „Виногради2”;
обавезан јемониторинг стањаживотне средине;

Реализација Планом предвиђене намене простора -

експлоатација природног ресурса и комуналне

инфраструктуре одвијаће се у дужем временском периоду.

У циљу праћења стања животне средине и промена у

простору (негативни утицаји на стање и квалитет ваздуха,

стање и квалитет површинских и подземних вода, стање и

квалитет земљишта, стање шума и степен шумовитости,

стање биљног и животињског света и биодиверзитета,

појаву буке и вибрација), промене пејзажа и предела,

дефинисани су индикатори за праћење стања животне

средине. Успостављање система мониторинга је један од

приоритетних задатака како би се предложене мере

заштите свих вредностиживотне средине уПлану детаљне

регулације могле успешно пратити и контролисати при

имплементацији Плана. Програм праћења стања животне

средине у току спровођења Плана садржи, према Закону о

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.

гласникРС”бр. 135/04), следеће ставке:
описциљеваПлана детаљнерегулације,
општеипосебнециљевеСтратешкепроцене утицаја,
индикаторе за праћење стањаживотне средине,
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Еколошке смернице

Програм праћења стања животне средине и

мониторинг у поступку имплементације Плана

детаљнерегулације за коп „Виногради 1”и „Виногради

2”
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права и обавезе надлежнихоргана,
поступање у случају појаве неочекиваних негативних

утицаја;
За предметно подручје није успостављен мониторинг

животне средине, те је основнициљ:
формирање мониторинг система-утврђивање

мернихместа за праћење стањаживотне средине;
обезбеђивање правовременог реаговања и

упозорења на могуће негативне последице и акцидентне

ситуације;
увид у стање природних вредности животне

средине-доступност информација о стању животне

срединена локацијии зони експлоатације и окружењу;
праћење свих врста могућих загађења у животној

средини;
Из тих разлога потребно је:

обезбедити континуирано праћење стања квалитета

животне средине и активности у простору, што ствара

услове за рационално и еколошки прихватљиво

управљањеживотномсредином;
успостављени мониторинг мониторска мрежа за

предметну зону мора бити део мониторске мреже општина

ТополаиАранђеловац;
Према Закону о заштитиживотне средине („Сл. гласник

РС” бр. 135/04, 36/09 и 72/09) локална Управа - општина

Аранђеловац, у оквиру своје надлежности обезбеђује

конинуирану контролу ипраћење стањаживотне средине у

складу са свимпосебнимЗаконима.

1. обезбеђивање мониторинга животне средине

(контрола квалитета ваздуха, буке и вибрација, стања

заступљених екосистема, степена ерозије и фазне

рекултивације);
2. дефинисање садржаја и начина вршења

мониторнига животне средине у складу са мерама

прописаним у Студији о процени утицаја Пројекта на

животну средину;
3. од р е ђи вање о вл ашћених ор г ани з а ци ј а

(институција) замониторингживотне средине;
4. дефинисањемониторнига загађивача;
5. успостављање информационог система и

дефинисање начина презентације података за вођење

јединственог интегралног катастра загађивача на

подручју планине Венчац и општина Аранђеловац и

Топола;
6. увођење обавезе извештавања о стању животне

средине према прописаном садржају Извештаја о стању

животне средине;

Надлежни орган за спровођење, имплементацију и

реализацију Плана детаљне регулације обавезан је да

поштује смернице Стратешке процене утицаја. Програм

заштитеживотне средине може бити локално организован,

али мора бити саставни део Програма мониторинга који

доноси локална Управа - општина Аранђеловац. Орган

надлежан за заштиту животне средине у циљу интегралне

контроле животне средине, доноси Одлуку о интегралној

контроли и управљању квалитетом животне средине на

локалномнивоу.

ОбавезеНосиоцаПланаиПројеката је да:
I. спроводе мере превенције, по захтеву и мере

санације, спречавања, отклањања и минимизирања свих

штетних утицаја и ефеката наживотну средину и простор у

целини у циљу еколошке одрживости и прихватљивости

планираног пројекта;
II. спроводе и контролише примену мера заштите

животне средине у свим фазама реализације Плана и

пројекта;
III. успоставе мониторниг у границама Плана, али и

праћења стањаживотне средине унепосредномокружењу;

На основу просторног обухвата, просторно-

положајних карактеристика подручја Плана детаљне

регулације за површински коп „Виногради 1” и

„Виногради 2”, стања животне средине, статуса и стања

заштићених природних и културних добара и вредности,

могућих утицаја и извора деградације и загађења,

мониторинг се, пре свега, односина следећепоказатеље:
контролу квалитета површинских и подземних

вода,
праћењеквалитета и степена загађености ваздуха,
контролунивоа букеи вибрација,
контролу квалитета земљишта-појава ерозионих

процеса,
контролу стањаприроднихдобараи ресурса,
контролу стањакултурног наслеђа,
мониторинг отпадаи отпадних вода,
контролу стањаи степена рекутивације простора.

Простор вреднује са аспекта одрживог развоја -

заштите животне средине и економски прихватљивог

развоја подручја планине Венчац и локалне самоуправе -

општинеАранђеловац
Простор вреднује са аспекта ублажавања и

максималног спречавања конфликата и грешака у

простору, избегавања непотребних трошкова и самим тим

представља инструмент превентивне заштите још у фази

израдепланског документа;
Даје смернице, мере и услове за еколошко-

економски оправдано, одговорно, прихватљиво, развојно,

одрживо планирање и управљање простором у границама

Плана детаљнерегулације;
Обрађивачима Плана даје потребне податке,

информације о стању и могућностима у простору,

потенцијалима и ограничењима, могућим конфликтима и

друге важнеподатке оживотној средини;
Даје матрицу са обавезујућим смерницама и

мерама, препорукама и условима за ниже хијерархијске

нивое;
Прописује нивое процене утицаја за пројекте

(објекте, постројења, технологије, радове и активности у

простору);

Циљевипрограмапраћењастањаживотне средине:
Закључци о Стратешкој процени утицаја Плана

детаљнерегулације заповршинскикоп„Виногради” 1

и„Виногради2”наживотну средину

Стратешка процена утицаја Плана на животну

средину је важан процес, али и важан документ из

следећихразлога:

;

-
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Даје приказ процене стања према поставкама

планираног развоја и даје механизме контроле кроз

обавезујуће смернице, мере и услове заштите и

унапређења стања животне средине и правила уређења и

грађења;
Омогућава да се дугорочним управљањем и

контролом реализације планираног развоја могу узети у

обзир импликације планских решења на природне

вредности, ресурсе и животну средину, природна и

културна добра уПлануиокружењу;

На нивоуПлана детаљне регулације за површински коп

„Виногради 1” и „Виногради 2”, процењени су сви

потенцијални утицаји планиране намене-експлоатације

природног ресурса и ефекти на животну срдину, простор и

предео, укључена је јавност и заинтересоване институције

у процес одлучивања, а приликом доношења коначне

одлуке биће узети у обзир добијени резултати и укључени

уИзвештај оСтратешкој процениутицајаПлана.
На основу вредновања Нацрта Плана процењује се да

ће планирана намена и имплементација Плана

импликовати битне неповољне ефекте по природне

вредности, предео и пејзаж, животну средину и простор у

целини, а који се могу делимично контролисати. Такође,

имплементацију Плана детаљне регулације и реализацију

пројекта експлоатације ресурса пратиће обавезна:

процена утицаја на животну средину са мерама за

спречавање, минимизирање свих негативних утицаја и

ефеката у простору и животној средини, мерама заштите и

мониторинга и контроле стањаживотне средине;
рекултивација простора;

Стратешка процена утицаја је интегрисана у План

детаљне регулације за површински коп „Виногради 1” и

„Виногради 2” у поступку израде Плана, а у циљу

максималне заштите природних вредности и животне

средине, као и оптимизације управљања простором и

ресурсима, како би се планирана намена реализовала на

одржив и еколошки прихватљив начин. Најбоље понуђена

варијанта са еколошког аспекта је реализација планиране

намене у Плану детаљне регулације за површински коп

„Виногради1”и „Виногради2”, уз обавезнемере за:

очување интегритета и еколошког капацитета

простора применом смерница и мера датим проценом

стратешкихутицаја на просториживотну средину;
заштиту природних вредности (квалитета ваздуха,

површинских и подземних вода, сегмената шумских

екосистема);
рекултивацију деградираног простора (фазну

рекултивацију) у циљу ублажавања и поправљања

пејзажних вредностинарушеног предела;
сталну контролу токапроцеса рекултивације;
обавезно учешће надлежних органа, институција,

овлашћених органа и организација у поступку и процесу

реализацији Пројекта и активности у простору и

спровођењуконтролеимониторингаживотне средине.

Стратешка процена утицаја подручја планине Венчац,

општина Аранђеловац, на животну средину Извештај о

стратешкој процени утицаја представља саставни део

Плана детаљне регулације за површински коп „Виногради

1”и „Виногради2”
Услови заштите животне средине прописани

Стратешком проценом утицаја су саставни део Локацијске

дозволе.

На основу услова Завода за заштиту споменика културе

из Крагујевца, број 311/1 од 20.04.2010. године, у подручју

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ни у непосредној

околини, нема утврђенених споменика културе, добара

који уживају претходну заштиту и регистрованих

археолошкихлокалитета.
На основу члана 109. Закона о културним добрима

(«Службени гласник РС» број 71/94), обавеза извођача

радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или

археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести

надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети,

не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је

откривен.

Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕсу следећииздати услови:

услови, Завод за заштиту споменика културе, број

311/1 од 20.04.2010. године;
сагласност (за извођење детаљних геолошких

истраживања за локалитет «Виногради 2»), Завод за

заштиту споменика културе Крагујевац, број 439/1 од

04.06.2009. године;
сагласност (за предузимање мера техничке заштите

при експлоатацији доломитичног кречњака на локалитету

«Виногради»), Завод за заштиту споменика културе

Крагујевац, број 465/1 од 04.06.2009. године;
услови (за израду урбанистичког плана), Завод за

заштиту споменика културе из Крагујевца, број 614/1 од

31.07.2008. године;
извештај (о надзору над извођењем земљаних

радова у оквиру геолошких истраживања мермера), Завод

за заштиту споменика културе Крагујевац, број 78/4 од

15.04.2008. године;
решење (о мерама техничке заштите у фази

геолошких истраживања мермера на локалитету

«Виногради»), Завод за заштиту споменика кулутуре

Крагујевац, број 768/1 од 12.12.2007. године;

У подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ нема

заштићенихприроднихдобара.
Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у

току извођења радова наиђе на природно добро које је

геолошко палеонтолошког или минералошко

петрографског порекла, а за које се претпоставља да има

својство споменика природе, о томе обавести Завод за

заштиту природе Србије и да предузме све мере како се

.

3 .3 .2 . Урбанистички услови за заштиту

археолошкогнаслеђа

.Урбанистичкемере за заштитуприроде3.3.3
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природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног

лица.
Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕсу следећииздати услови:
услови заштите природе и животне средине (за

детаљна геолошка истраживања мермера и доломита на

простору «Виногради 2»), Завод за заштиту природе

Србије, Нови Београд, број 03-1141/3 од 04.06.2009.

године;
услови заштите природе и животне средине (за

експлоатацију доломитичног кречњака на локалитету

«Виногради»), Завод за заштиту природе Србије, Нови

Београд, број 03-1218/3 од 10.06.2009. године;
услови заштите природе и животне средине (за

израду урбанистичког плана), Завод за заштиту природе

Србије, број 03 1949/2 од 14.08.2008. године;
услови заштите природе и животне средине (за

детаљна геолошка истраживања мермера на локалитету

«Виногради»), Завод за заштиту природе Србије, Нови

Београд, број 03-2568/5 од 03.01.2008. године.

Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену

важећих сеизмичких прописа за изградњу нових објеката и

кроз трасирање главних коридора комуналне

инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина

на одговарајућемрастојањуодобјеката.
Подручја општина Аранђеловац и Топола се налази у

зониод7 - 8 скале.
Обзиром на карактер планиране намене простора, није

потребно спровођење посебних мера заштите од

земљотреса.

У циљу испуњења грађевинско техничких,

технолошких и других услова, планирани објекти треба да

се реализују према Закону о заштити од пожара

(«Службени гласник РС», број 111/2009) и осталим

законскимпрописима који регулишупредметнуматерију.
Приликом даље разраде, при изради пројектне

документације, у зависности од врсте објекта, неопходно је

прибавити сагласност надлежног Сектора за ванредне

ситуације.

Градска насеља Аранђеловац и Топола општински

центри, а самим тим и насеља на територијама општина

Аранђеловац и Топола, на основуУредбе о организовању и

функционисању цивилне заштите («Службени гласник

РС» број 21/92), сврстани су, у односу на степен

угрожености становништва и материјалних добара, у

трећи степен угрожености. То подразумева планирање

заштите становништва у склоништима допунске заштите

(подрумске и друге погодне просторије обим заштите 30

), као иизградњурововскихобјеката.
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих

објеката и просторних и урбанистичких планова значајних

за одбрану земље («Службени лист СРЈ», број 39 , за

израду овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

прибављени су услови од Министарства одбране, Управе

за инфраструктуру (Инт.број 3123 2), према коме нена

посебних захтева и услова за прилагођавање потребама

одбране земље.

Комунални отпад ће се сакупљати у посебни контејнер

и уступати овлашћеној организацији. На површинском

копу треба поставити један контејнер. Евакуацију осталог

отпада спровести у складу са мерама из Студије о процени

утицаја наживотну средину.

Предузеће МЕРМЕР ТИМ» је започело активности на

истраживању предметног локалитета након прибављања

Решења о одобравању извођења геолошких истраживања

мермера као карбонатне сировине у локалитету

«Виногради» на Венчацу (Министарство рударства и

енергетике, број 310 02 00852 06 од 18.01.2008.

године). Даље активности су се одвијале, у складу са

Законом о геолошким истраживањима ( Службени

гласник РС , број 44/95 и 101/2005) и Законом о рударству

( Службени гласник РС , број 44/1995 и 104/2009) које су

резултирале:
решењем о одобравању извођења геолошких

истраживања мермера и доломита као калцијум

карбонатне сировине, број 310-02- -06 од

. године;
решењем о експлоатацији доломитских кречњака

као техничко грађевински камен, број 310-02-0467/2009-

06 од 31.08.2009. године;
потврдом о резервама, број 310-02-00176/2009-06 од

07.05.2009. године.

Прва истраживања подручја планине Венчац су

забележена у 19. веку. Од 80 их година прошлог века,

истраживања је вршио «Геозавод неметали», са аспекта

архитектонског, техничко грађевинског камена и калцијум

карбонатне сировине. Предметна истраживања су

обухватала претежно северне падине Венчаца, локалност

«Забрежје» и «Кречане». Том приликом је утврђено да је

забрешкомермерно сочиво, дебљинеи до 270m, да семоже

пратити по пружању 1,6 km и по паду до 400 m. У

предметном делу, доломитски кречњаци су слабо

заступљени. На ширем подручју, према југозападу, преко

«Бакића врела», «Каменитог врха» и «Албатроса»,

дебљина калцитских мермера је око 70 100 m. У подини и

повлати овог мермера налазе се доломити, доломитски

мермери и доломитични кречњаци, чија дебљина прелази

150m.
Током 1998./99. «Геоинститут» Београд је извршио

детаљна истраживања на ужем подручју Брезовца и

утврдио знатне резервемермера, као карбонатне сировине.
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После 2000. године, период је карактеристичан по

истраживању нових простора за потребе приватног

сектора. Низ локалности на којима се појављују мермери

су истражене да би се мермер користио као Ca карбонатна

сировинаи као техничко грађевински камен.

Геолошке карактеристикеширег подручја

Генерално посматрано, међу стенама палеозојске

старости издвајају се два комплекса: шкриљави и

карбонатни. Изграђују сам масив Венчаца као и венац ка

Букуљи, чинећи непосредан контакт букуљског

гранитоидног батолита на његовом источном и западном

делу.
- Мермери заузимају велико пространство

градећи веће или мање стенске масе под називима:

Забрешкамаса,Паунбаре,Црквиште,Кречанаиостали.
Експлоатација мермера се врши већ пун век и углавном

интензитет експлоатације стално расте.
Заједничка карактеристика мермерних маса је да

њихове дуже осе имају оријентацију североисток

југозапад, а залежу генерално ка југоистоку под углом од

40 Највећа маса мермера се налази, почев од Кречане, на

северним падинамаВенчаца преко самог врха (659 а

затим ка југозападу до околине села Брезовац. Дужина ове

зоне износи око 2,3 . У оквиру стенскихмаса мермера се

налазе и кристаластидоломитичнимермериидоломити.
- Представљају

просторно врло распрострањене литолошке чланове

палеозојске серије метаморфита, међу којима се издвајају

кварцити, серицитски шкриљци, филити и шкриљци

нижег кристалинитета.
- Присутне су само стене кредне

старости, намаломпростору, у обликуореола окоВенчаца.
- Ови седименти су незнатно заступљени и

представљениупесковитимишљунковитим глинама.
- Квартарне творевине покривају ниже делове

источних падинаВенчаца и застуљене су црвеним имрким

шљунковитим глинама.

Геолошке карактеристике ужег подручја

Лежиште

доломитског кречањака «Виногради 1» изграђују

искључиво слабо метаморфисане стене горње креде.

Истражним радовима, сем кречњака шкриљавог доломита

и делувијалног наноса, није набушена друга литолошка

јединица. Међутим, обзиром да је детаљно истражен део

веома мале површине, он очигледно припада делу веће

карбонатне масе на овој локалности, односно лежиште

«Виногради 1» са његовом ближом околином је изграђено

од кредних, контактно метаморфисаних стена различитог

састава и делувијалног наноса. У томподручју утврђени су

следећи карбонатни чланови: бречасти доломитски

мермери, мермери, шкриљасти доломити, доломитични

кречњациикречњаци.

- Са

различитим учешћем констатовано је присуство: мермера

(масивни, тракасти, катаклизирани, бречасти, млечно

бели, светло сиви, розикасти), циполински мермери

(циполини), доломити, доломитични мермери,

мермерисани доломити, мермерисани кречњаци,

ушкриљени кречњаци, спаритски кречњаци, кварцити.

Мермери чине основну истраживану стенску масу,

односнопредстављају корисну сировину.

На графичком прилогу број План

саобраћајница са регулационим и нивелационим

решењима и аналитичко геодетским елементима за јавне

саобраћајнице», у размери 1:1.000, приказане су парцеле

намењене за јавне намене (за које се утврђује општи

интерес, у складу са посебним законом), са потребним

аналитичко геодетскимелементима.
У складу са прописима о експропријацији

земљишта, у планском подручју је потребно променити

режим грађевинског земљишта из остале намене у јавну

намену за кп.бр. 6/2КОЛиповац, општинаТопола.

Координате темених и осовинских тачака,

елементи кривина и нивелациони елементи дати су на

графичком прилогу број 3. - «План саобраћајница са

регулационим и нивелационим решењима» су

оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују у

идејноми главномпројекту.
Елементе саобраћајница и геометрију у

потпуности прецизирати приликом израде Главног

пројекта.
Јавна саобраћајница је предвиђена за

двосмерни саобраћај (у складу са шематски приказаним

попречнимпрофиломна графичкомприлогу број 3.).
Коловозну констукцију саобраћајница

димензионисати за тежак саобраћај (транспорт теретних

возила).
Рачунска брзина је 50
Хоризонтална и вертикална сигнализација у

подручју се решава израдом одговарајућих пројеката, у

складу са законскимпрописима.

На осталом грађевинском земљишту, обзиром

на планирану намену површина експлоатација мермера и

доломитичних кречања, није потребно формирати

грађевинскупарцелу.

-

º.

-

Мермери

Кристаласти шкриљци и кварцити

Мезозоик (креда)

Терцијар

Квартар

Геолошка грађа лежишта «Виногради 1»

Геолошка грађа лежишта «Виногради 2»

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА И

ПОВРШИНАЈАВНИХНАМЕНА

4.1.1.Правила заформирањеграђевинскихпарцела
јавнихнамена

4.1.2. Правила грађења за јавне саобраћајнице

4.2. ПРАВИЛАГРАЂЕЊАНАГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУОСТАЛИХНАМЕНА

4.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела

осталихнамена

mnm),

km

3. - «

(Vrac) km/h.

4.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2.4.

4.1.2.5.
4.1.2.6.

4.2.1.1.
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4.2.2.Правила грађења заповршинскикоп

. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

.1.Садржај графичкогдела

.2.Садржај документације

.3. Смернице за примену и спровођење Плана

детаљнерегулације

5.4.Остало

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

º.

.

.
.

4.2.2.1.

4.2.2.2.

4.2.2.3.

4.2.2.4.

4.2.2.5.

4.2.2.6.

4 .2 .2 .7

5

5

5

5

1)

2)

Сви радови на експлоатацији мора да се

одвијају у складу са Законом о рударству («Службени

гласник РС», број 44/95 и 34/2006) и Правилником о

нормативима за површинску експлоатацију лежишта

минералних сировина («Службени лист СФРЈ», број

94/86).
Откопавање се може вршити у складу са

пројектом, тако да се обезбеди стабилност радних и

завршнихкосина, каоиносивост подлоге одлагалишта.
На основу физичко механичких својстава

одређени су следећи конструктивни параметри: висина

етаже 15 нагиб радне етаже нагиб завршне

косине
При скидању јаловине, хумусни слој издвојити,

депоноватии касније користитипри санацији терена.
За депоновање јаловине одредити локацију

унутар подручја обухваћеног ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ а депоновање вршити тако да депонија и

терен уцелостибуду стабилни.
Након завршене експлоатације обавезна је

рекултивација терена.
. Неопходно је постављање објекта

контејнерског типа за смештај радника, мобилног

санитарног система, осталих пратећих садржаја (по

потреби мобилни приручни магацин контејнерског типа).

Санитарне отпадне воде из мобилног санитарног чвора

треба да се одстрањује путем специјалног возила, које

може на сигуран начин, да обезбеди пражњење и

дезинфекцију мобилних тоалетних кабина и транспорт

фекалних вода. Пијаћа вода ће се обезбеђивати

специјалнимбидонима.

Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је

свеска 2. графички део, која се састоји од следећих

графичкихприказа:
1. Катастарско топографски план са границом

плана детаљне регулације........................... ..............1:1.000
2. План намене површина са границом површина

јавних намена.................................
3. План саобраћајница са регулационим и

нивелационим решењима и аналитичко геодетским
елементима за јавне саобраћајнице................. ........1:1.000
4. Правила грађења .....................

Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је

свеска 3. - документационидео, која садржи:
I. Концепт плана детаљне регулације (текстуални део,

графички део, захтеви поднети надлежним институцијама,

услови, сагласностиимишљењанадлежнихинституција)
II. Оверен катастарско топографскиплан
III. Документација Општинске управе о току израде

Плана детаљнерегулације
IV. Образложењеплана

V. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну

средину.

Овај ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ представља

основ за издавање Информације о локацији, Локацијске

дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу

формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке

граница суседних парцела, у складу са одредбама Закона о

планирању и изградњи («Службени гласник РС», број

72/2009и81/2009).
Обавезан је поступак процене утицаја на животну

средину, израда Студије о процени утицаја на животну

средину и имплементација мера прописаних Студијом о

процениутицаја.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је урађен у три (3)

истоветна примерака у аналогном облику и четири (4)

истоветна примерка у дигиталним облику, од којих се:

један (1) примерак у аналогномобликуи један (1) примерак

у дигиталном облику налазе у архиви Општинске управе

општине Аранђеловац; два (2) примерка у аналогном

облику и два (2) примерка у дигиталном облику се налазе у

Општинској управи општине Аранђеловац, Одељењу за

имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство и

стамбено комуналне послове и 3) један (1) примерак у

дигиталном облику се налази у Министарству животне

срединеипросторног планирања.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ступа на снагу осмог

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општинеАранђеловац“

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-621/2010-01 од24. 12. 2010.године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл.ек.

На основу чл. 7. и 36. Закона о превозу у друмском

саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95 и 66/01) и

члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени

гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 0. године, донела је

Члан 1.

У Одлуци о ауто-превозу путника (''Службени гласник

општине Аранђеловац'', бр. 1/07, 2/07 (испр.), 3/07, 10/08 и

m;

.............................1:1.000

................. ...........1:1.000

.

24. 12. 201

α=75°;

β=58
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15/09), у члану 4.после става 3. додаје се став 4., који гласи :
''Надлежно Одељење Општинске управе, на основу

решења општинског саобраћајног инспектора да

регистровани ауто-такси превозник не испуњава више

услове за обављање ауто-такси превоза, може покренути

поступак код Агенције за привредне регистре за брисање

тог превозникаизРегистра''.

Члан 2.

У члану 7. став 2. Одлуке датум : ''1. јануара

2011.године'' замењује се датумом : ''1. јануара 2012.

године''.
У члану 7. став 3. Одлуке датум : ''1. јануар 2010.

године'' замењује се речима : ''1. јануара 2011. године'', и на

крају истог става д дају речи : ''у противном ауто-такси

превознику неће бити издата ауто-такси дозвола за

возило''.
Члан 3.

Члан9. став 1.Одлукемења сеи гласи :
''Ауто-такси превозник је дужан да, на основу Решења о

упису у надлежни Регистар и приложених доказа о

испуњавању услова прописаних овом Одлуком поднесе

захтев Управи општине Аранђеловац Одељењу за

привреду и друштвене делатности (у даљем тексту :

Одељење) захтев за издавање такси легитимације возача и

такси дозволу за возило којима се обавља ауто-такси

превоз''.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац'',

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац(

„Службени гласник општине Аранђеловац бр.8/08“) и

члана 5. Статута Сталне конференције градова и општина

Савеза градова и општина Србије, а у складу са чланом 89.

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

РепубликеСрбије бр.129/07“)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 24. 12. 2010.године, донела је

Члан 1.

Скупштина општине Аранђеловац потврђује да је

општина Аранђеловац члан Сталне конференције градова

и општина -Савеза градова и општинаСрбије, са седиштем

уБеограду,Македонска 22. (у даљемтексту:СКГО)

Члан 2.

Скупштина општине Аранђеловац потврђује да

прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38.

СкупштинаСКГО, одржана 7. децембра 2010.године.

Члан 3.

Скупштина општине Аранђеловац потврђује да у

складу са Статутом СКГО, општина Аранђеловац

преузимаобавезу:

да активнодоприносиостваривањуциљеваСКГО
да учествује, у складу са интересовањем, у

активностимаСКГО
да обезбеди да њени представници обављају

функцију у органу СКГО на коју је изабрана општина

Аранђеловац
да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком

СкупштинеСКГО
и да обавља друге активности које му повере

СкупштинаиПредседништвоСКГО.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику општине

Аранђеловац

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана 13. Закона о јавним службама

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 22.

Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник

општинеАранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 2010. године, донела је

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе за спортско-

рекреативну делатност ''Шумадија'' у Аранђеловцу, бр. 06-

164/91-01 од 27. 12. 1991. године и 06-92/92-01 од 10. 7.

1992. године, члан 3.мења се и гласи :
''ПретежнаделатностУстанове је :

o

06-626/2010-01 24. 12.

- ,
-

,
-

-

-

“.

06-627/2010-01

24. 12.

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

ГРАДОВА И ОПШТИНА САВЕЗУ ГРАДОВА И

ОПШТИНА

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

УСТАНОВЕ ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНУ

ДЕЛАТНОСТ ''ШУМАДИЈА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ
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93.11 делатност спортскихобјеката.
Установа може обављати и друге делатности утврђене

СтатутомУстанове''.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће

се у „Службеном гласникуопштинеАранђеловац“.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : -622/2010-01 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана 13. Закона о јавним службама

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 22.

Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник

општинеАранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 24. 12. 2010. године, донела је

1. Скупштина општинеАранђеловац даје сагласност на

Статут Установе Спортско-рекреативни центар

''Шумадија'' Аранђеловац, бр. 02-398/2 од 24. 09. 2010.

године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику општине

Аранђеловац“.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-623/2010-01 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

На основу члана 46., члана 50. став 6. и члана 102. став

1. тачка 5. Закона о заштити природе (''Службени гласник

РС'', бр. 36/09)) и члана 7. Правилника о регистру

заштићених природних добара (''Службени гласник РС'',

бр. 30/92) и члана 22. Статута општине Аранђеловац

(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), а на

предлог Завода за заштитуприродеСрбије,
Скупштина општинеАранђеловац, на седници одржној

24. 12. 2010. године, донела је

1. Овом Одлуком престаје заштита Споменика природе

''Храст цер Загус запис'' као природног добра и брише из

регистра заштићенихприроднихдобара.

2. Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге

Одлука Скупштине општине Аранђеловац бр. 06-23/2005-

01 од 28. 2. 2005. године, о заштити Споменика природе

''Храст цер Загус запис''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-625/2010-01 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ
МилутинЂурић, дипл.ек.

На основу члана 38. Одлуке о Управи општине

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',

бр. 9/08),
начелникУправе општинеАранђеловац, доноси

1.Запослени у Управи општине Аранђеловац (у даљем

тексту : запослени) радно време од 7,30 до 15,30 сати

користе за обављање својих послова у службеним

просторијама, ако немају налог од руководиоца да послове

обављају ван службенихпросторија.

2. Дневни одмор за запослене у трајању од 30 минута

користи се у интервалу од 8,30 до 9,30 сати, на начин да и у

том интервалу у канцеларији буде присутан бар један

запослени.
У интервалу дневног одмора запослени може излазити

ван зградеСкупштине општине без пропуснице, с тимда се

06

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ

УСТАНОВЕ СПОРТСКО-РЕКРАТИВНИ ЦЕНТАР

''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

О Д Л У К У

О ПРЕСТАНКУ И БРИСАЊУ ЗАШТИТЕ

СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ''ХРАСТ ЦЕР ЗАГУС

ЗАПИС''

Н А Р Е Д Б У

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА

ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ
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вратинајкасније до 9,30 сати.

3. Запослени може напустити зграду Скупштине

општине (осим у интервалу од 8,30 до 9,30 сати) само уз

пропусницу коју му издаје начелник Одељења или

начелник Општинске управе или секретар Скупштине

општине,каои лице које ониовласте.
Пропусница садржи име и презиме запосленог, време и

сврхудозвољеног изласка.
Запослени је дужан да приликом изласка покаже на

увид пропусницу портиру, а ако то не уради, портир ће о

томеобавеститињеговог непосреднопретпостављеног.
Приликом повратка запослени је дужан показати

пропусницупретпостављеномкојиму је одобриоизлазак.
Начелник Општинске управе прописаће образац и

обезбедити пропуснице за примену овог члана, у року од 7

дана оддана доношењаовеНаредбе.

4. Ова Наредба ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђе

ловац''.
Наредба ће се објавити и на огласној табли општине

Аранђеловац.

УПРАВАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2010. године

НАЧЕЛНИЦАОПШТИНСКЕУПРАВЕ,
Снежана Јовчић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине

Аранђеловац'', бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници

одржаној . године, донело је

Члан 1.

У Одлуци о повластицама у јавном превозу путника на

територији општине Аранђеловац у члану 1. тачка . се

мењаи гласи :
- ''Инвалидским пензионерима са пензијом мањом од

18.000,00 динара,
- Инвалидима рада са инвалидношћу преко 80% без

обзира на висину пензије уколико имају право на туђу негу

ипомоћилипратиоца,
- Инвалидима рада уколико су једини издржаваоци

породице, а примања по члану породице не прелазе износ

од 12.000,00 динара.
(Учешће корисника у износу од 200,00 динара и Општине

уизносу од300,00 динарапоиздатојмесечној карти)

Члан 2.

Учлану3. став 1. тачка 3. семењаи гласи :
За корисникеиз тачке а.
Копија решењаоинвалидности,
Последњичек одпензије,
Фотокопија личне карте.

За кориснике под алинејом 2. члана 1. ове Одлуке и

РешењеЦентра за социјалнирадилиПИОФонда.
За кориснике под алинејом 3. члана 1. ове Одлуке и

Уверење о кућној заједници и Изјаву корисника којом

потврђује да једини има примања у породици оверену од

странеУдружењаинвалида

Члан 3.

Остале одредбеОдлуке остају непромењене.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац''.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. /2010-01 од 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

На основу члана 7.Одлуке оОпштинскомвећу општине

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',

бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници

одржаној 2010. године, донело је

Члан 1.

Циљ овог Кодекса је да ближе утврди стандарде и

правила понашања запослених у Управи општине

Аранђеловац (у даљем тексту : Општинска управа) и да

обавести јавност о понашању које има право да очекује од

запослених.

Члан 2.

Запослени је дужан да се придржава одредаба овог

-

06-535/2010-01-4 15. 11.

15.12 2010

IIa

''.

'' II
-
-
-

''.

06-588-01-2 15.12

15.12.

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЛАСТИЦАМА У

ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ

К О Д Е К С

ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЦИЉ КОДЕКСА

ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА
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Кодекса.
Понашање запосленог супротно одредбама овог

Кодекса представља лакшу повреду радне дужности, осим

ако је законом или другим прописом одређено као тежа

повреда радне дужности.

Члан 3.

Запослени је дужан да се понаша на начин који

доприноси очувању и подстицају поверења јавности у

интегритет , непристрасност и ефикасност Општинске

управе.
Запослени обавља своју дужност у оквиру датог

овлашћења у складу са законом и другим прописима и

поступапоправилима струкеи одредбама овогКодекса.

Члан 4.

Запослени се придржава у вршењу своје дужности

начелаполитичкенеутралности.
У службеним просторијама запослени не сме да носи и

истиче обележја политичких странака, нити њихов

пропагандниматеријал.
Запослени не сме да утиче на политичко опредељење

других запосленихуОпштинској управи.

Члан 5.

При доношењу одлука и вршењу дискреционих

овлашћења запослени је дужан да води рачуна о јавном

интересу и релевантним чињеницама и не сме да делује на

начина који га доводи у положај враћања услуге неком

физичкомилиправномлицу.

Члан 6.

Запослени је дужан да води рачуна о стварном или

могућем сукобу интереса и предузме мере предвиђене

закономрадиизбегавања сукобинтереса.
Запослени у Општинској управи који руководи

кадровским пословима дужан је да лице које се прима у

радни однос у Општинску управу, пре ступања на рад

упозна са законом предвиђеним ограничењима и

забранама које имају за циљспречавања сукобаинтереса.

Члан 7.

Запослени не сме да прими поклон нити било какву

услугу за себе или друга лица у вршењу своје дужности

осим протоколарног или пригодног поклона мање

вредности сагласно прописима којима се уређује

спречавање сукобаинтереса при вршењу јавнихфункција.
Ако је запосленом понуђен поклон или нека друга

корист, у циљу противуслуге у оквиру вршења послова

запосленог, дужан је да поклон или другу корист одбије,

односно уручен поклон врати, да предузме радње ради

идентификације лица и уколико је могуће пронађе сведоке

и да одмах, а најкасније у року од 24 сати о томе сачини

службену забелешку и обавести непосредно претпо

ствљеног.
Ако је запослени у недоумици да ли се понуђени поклон

може сматрати пригодним поклоном мање вредности

дужан је да о томе затражи мишљење од непосредно

претпостављеног.

Члан 8.

Запослени је дужан да канцеларију, материјална и

финансијска средства која су му поверена у вршењу

послова користи наменски, економично и ефикасно,

искључиво за обављање послова и да их не користи за

приватне сврхе.

Члан 9.

У вршењу својих послова запослени не може захтевати

приступ информацијама које му нису потребне за

обављање послова, а информације које су му доступне

користинапрописаниначин.
Запослени не сме да неовлашћено саопштава

информације до којих је дошаоуобављањусвојихпослова.
У обављању приватних послова запослени не сме да

користи информације које су му службено доступне ради

стицањапогодноси за себе или сањимповезана лица.

Члан 10.

У циљу заштите приватности, запослени не сме да

износи личне податке из евиденција које се воде о другом

запосленом, осиму закономпредвиђенимслучајевима.

Члан 11.

У опхођењу са странкама запослени је дужан да :

поступа професионално, љубазно и пристојно ; покаже

заинтересованост и стрпљење, посебно са неуком

странком ; благовремено и тачно даје податке и

информације, у складу са законом и другим прописом ;

ПОВЕРЕЊЕ ЈАВНОСТИ

ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ

ЗАШТИТА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА

ПОСТУПАЊЕ СА ПОКЛОНОМ

ПОСТУПАЊЕ СА ПОВЕРЕНИМ СРЕДСТВИМА

ПОСТУПАЊЕ СА ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ

ОПХОЂЕЊЕ СА СТРАНКАМА

-
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пружа помоћ и даје информације о надлежним органима за

поступање по захтевима, као и о правним средствима за

заштиту права и интереса ; руководи се начелом једнакости

и не даје привилегије зависно од било каквих својстава и

личних особина странке ; са посебном пажњом поступа

према особама са инвалидитетом и другим особама с

посебним потребама ; поштује личност и достојанство

странке.

Члан 12.

У односима са претпостављеним, подређенимидругим

запосленим, запослени поступа с дужном пажњом и

поштовањем.
Запослени је дужан да у односу са другим запосленим

обезбеди потребну сарадњу, не омета процес рада,

поспешује професионалне односе и радну атмосферу и да

избегава радње које би имале штетне последице по углед

органаОпштине.

Члан 13.

Запослени дужан је да води рачуна да понашањем на

јавном месту не умањи углед органа Општине и поверење

грађана у рад тих органа.

Члан 14.

Забрањено је сексуално узнемиравање, вербално и

невербално нежељено понашање из сфере полног живота

којим се вређа личниинтегритет запосленог.
Пријаве за сексуално узнемиравање подносе се лицу

које је непосредно претпостављено ономе од кога потиче

узнемиравање.

Члан 15.

Запослени је дужан да буде прикладно и уредно одевен,

примерено пословима запосленог и да својим начином

одевања на радном месту не нарушава углед Општинске

управе нити изражава своју политичку, верску или другу

личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову

непристрасност инеутралност.
Неприкладном одећом сматрају се нарочито :

непримерено кратке сукње, блузе са великим деколтеом

или танким бретелама, изразито кратке или провидне

блузе, мушке мајице без рукава, кратке панталоне и

папуче.

Неприкладну одећу која није наведена у ставу 2. овог

члана за запослене на појединим радним местима може

одредитинепореднопретпостављени.
Запосленог који је неприкладно одевен непосредни

руководилац упозориће на обавезу поштовања овог

Кодекса у погледу одевања на радномместу и намогућност

покретања дисциплинског поступка у случају поновљене

повредеКодекса.

Члан 16.

Запослени који сматра да се од њега или другог

запосленог тражи да поступа на начин који није у складу са

овим Кодексом о томе писмено обавештава нечелника

Општинске управе.
Запослени због тога не сме бити стављен у

неповољнији положај у односу на друге запослене, нити

изложен злостављању (мобинг) приликом обављања

својих дужности и остваривања права у Општинској

управи.

Члан 17.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђе

ловац''.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА
мрВладаГајић

На основу члана 38. Одлуке о Управи општине

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',

бр. 9/08),
НачелникУправе општинеАранђеловац, доноси

Члан 1.

Службу, у смислу овог Правилника, сачињавају портир

идруга лица која обављају послове обезбеђења.

Члан 2.

Служба обезбеђује улазак и излазак из зграде

-

ОПХОЂЕЊЕ СА ПРЕТПОСТАВЉЕНИМА,

ПОДРЕЂЕНИМ И ДРУГИМ ЗАПОСЛЕНИМ

ОЧУВАЊЕ УГЛЕДА ОРГАНА ОПШТИНЕ

ЗАБРАНА СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА

СТАНДАРДИ ОДЕВАЊА НА РАДУ

ЗАШТИТА СТАНДАРДА ПОНАШАЊА И ЗАБРАНА

МОБИНГА

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

П Р А В И Л Н И К
О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

06-569/2010-01-2 15.12.
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Скупштине општине Аранђеловац, ул. Венац слободе

бр.10. и услове за несметан рад у службеним просторијама

зграде.

Члан 3.

Послови обезбеђења врше се у оквиру радног времена

Општинске управе, а ван радног времена по налогу

начелника Општинске управе или начелника Одељења за

општууправуи заједничкепослове.

Члан 4.

Служба је дужнада :
спречи улазак у зграду лица са оружјемили опасним

оруђем (осим припадника Министарства унутрашњих

послова, ВојскеСрбије и других лица који имају дозволу за

ношење службеног оружја
спречи улазак у зграду лица у алкохолисаном стању

иподдејствомопојних средстава,
спречиулазак у зграду лицима која нисуприкладнои

уредно одевена , у складу са одговарајућим одредбама

Кодекса понашања запослених у Управи општине

Аранђеловац,
одржава ред у згради,
спречиоштећење зградеиимовине уњој,
спречи неовлашћено задржавање лица у згради по

истеку радног временаОпштинске управе,
спречи паркирање других возила на службеном

паркингуиспред зграде,
врши физичко обезбеђење функционера општине

Аранђеловац и других лица по налогу председника

ОпштинеиначелникаОпштинске управе.

Члан 5.

Портир је дужан да од сваког лица које жели да уђе у

зграду у својству странке затражи информацију код кога

жели да иде, да провери да ли то лице може да прими

странку и да зависно од тога дозволи односно не дозволи

улазак у зграду.
Лице коме се дозвољава улазак у зграду дужно је да

портиру преда личну карту, пасош или други лични

документ на основу кога се може извршити

идентификација лица, а портир ће му дати пропусницу у

којој је назначено лице и број спрата и канцеларије код кога

странкажелидаиде.
После завршетка боравка код лица које прима странку,

то лице потписује странци пропусницу, у смислу потврде

да је странка била кодњега.
Приликом напуштања зграде странка предаје

потписану пропусницу портиру и преузима документ који

је предао радиидентификације.
Портир води евиденцију о странкама којима је издата

пропусница, која садржи име и презиме, јединствен

матични број грађана, време издавања пропуснице и време

напуштања зграде, као и име и презиме лица код кога је

странка била.
Начелник Општинске управе прописаће и обезбедити

потребне обрасце за примену овог члана, у року од седам

дана оддана доношењаовогПравилника.

Одредбе овог члана не примењују се за странке које се

обраћајуматичној служби, писарниции архиви.

Члан 6.

У циљу спречавања уласка у зграду лица са оружјем и

опасним оруђем, портир ће затражити од лица које носи

оружје или опасно оруђе да исто одложиупортирници, а на

захтев тог лица даће му реверс о привременом преузимању

оружја односно оруђа. Приликом напуштања зграде лице

предаје реверс портиру и преузима своје оружје односно

оруђе.
У случају сумње да лице које улази у зграду носи оружје

или опасно оруђе, портирможеизвршитипретрес тог лица.

Лицу које одбије да преда оружје односно оруђе или одбије

претрес, портирнеће дозволитиулазак у зграду.

Члан 7.

У циљу одржавања реда у згради Служба ће спречити

галаму, свађу, недолично понашање и свако друго

понашање којим се нарушава јавни ред и мир и ометају

запослениу вршењуњиховог посла.
Служба је дужна пружити помоћ запосленима у згради

у случају ометањау вршењуњиховог посла.

Члан 8.

По истеку радног времена Општинске управе, Служба

је дужна удаљити из зграде лица која немају овлашћења од

надлежног лица да остану у згради.

Члан 9.

О вршењу обезбеђења Служба ће лице које се не

понаша у складу са прописима, најпре опоменути, а ако се

обезбеђење не може постићи опоменом, односно у случају

упорног одбијања лица да поступи по налогу Службе,

примениће сефизичкапринуданапримерениначин.

Члан 10.

Запослени који обављају послове обезбеђења могу

носити ватрено оружје, ако имају дозволу за ношење

службеног оружја издату однадлежног органа.
У вршењу обезбеђења запослени може употребити

ватрено оружје само у случају нужне самоодбране и крајње

нужде.

Члан 11.

У случају физичке принуде Служба подноси писани

извештај начелнику Општинске управе, најкасније у року

од24часа одизвршењапринуде.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о лицу

према коме је извршена физичка принуда, разлоге и начин

извршења физичке принуде, податке о присутним

сведоцима и друге релевантне податке за оцену

целисходностиприменефизичкепринуде.
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Члан 12.

У случају потребе Служба ће затражити помоћ

Полицијске станице уАранђеловцу.

Члан 13.

Служба је дужна да о својим запажањима од значаја за

обезбеђење зграде обавести благовремено начелника

Општинске управе.

Члан 14.

Овај Правилник сматра се донетим када на њега да

сагласностОпштинско веће општинеАранђеловац.

Члан 15.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи

Правилник о раду Службе за физичко-техничко

обезбеђење зградеСкупштине општинеАранђеловац.

Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине

Аранђеловац''.
Правилник ће се објавити и на огласној табли општине

Аранђеловац.

УПРАВАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. од 2010. године

НАЧЕЛНИЦАОПШТИНСКЕУПРАВЕ,
Снежана Јовчић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине

Аранђеловац'',бр,9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници

одржаној 15 12.2010 године, донело је

1. Да се позиција 49.економска класификација 03945-

499121-00-01-130 текућа буџетска резерва,умањи за износ

од 199.868,40 динара, а да се за исти износ увећа позиција

80,дотације осталим друштвеним организацијама,

економска класификација 03945-481941-00-01-840, на име

помоћи градуКраљеву,пострадаломод земљотреса.

Средства уплатити на рачун предузећа '' Универзум-

КубршницаАД''
премаприложенимпредрачунима.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за финансије

и рачуноводство.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-592/2010-01-2 од 15.12.2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА
Мр.ВладаГајић

На основу члана 7.Одлуке оОпштинскомвећу општине

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',

бр. 9/08) и члана 12. Одлуке о стипендирању студената са

територије општине Аранђеловац бр. 06-33/98-01 од 10. 4.

1998. године,
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници

одржаној 23. 12. 2010. године, донело је

1. Висина студентске стипендије коју додељује

општина Аранђеловац износи 7.000,00 динара за

кориснике стипендије који нису обновили ниједну годину

студија и имају просечну оцену у току студија најмање 8,5

а за остале кориснике 4.000,00 динара.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у

„Службеном гласнику општине Аранђеловац“, а

примењиваће се од 1. јануара 2011. године.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-601/2010-01-2 од 23. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

06-560/2010-01-4 16.12.
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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 23. 12. 2010. године, донело је

1. У Одлуци о критеријумима за одређивање корисника

за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу став 1. тачка 1.

семењаи гласи :
„да је први покушај урађен под окриљемМинистарства

здравља Републике Србије, у складу са његовим

критеријумима и о трошкуФонда здравственог осигурања

РепубликеСрбије“.

2. Остале одредбе Одлуке о критријумима за

одређивање корисника за накнаду трошкова за вантелесну

оплодњуостају непромењене.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у

„Службеном гласникуопштинеАранђеловац“.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-604/2010-01-2 од 23. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

На основу члана Одлуке о Општинском већу

општине Аранђеловац (''Службени гласник општине

Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац на седници

одржаној 23. 12. 2010. године, донело је

1. Општина Аранђеловац ће учествовати са

средствима из буџета општине Аранђеловац у

финансирању археолошких истраживања у делу порте и

унутрашњости цркве Св. Архангела Гаврила у Буковику, у

износу од 50% од предрачунске вредности радова коју је

израдио Завод за заштиту споменика културе Крагујевац,

штономиналноизноси541.400,00 динара.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику општине

Аранђеловац“.

ОПШТИНСКОВЕЋЕОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-607/2010-01-2 од 23. 12. 2010.г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИВЕЋА,
МрВладаГајић

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац

(''Службени гласникопштинеАранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници

одржаној 24. 12. 2010. године, донела је

1. Одборници Скупштине општине Аранђеловац

једногласно су сагласни да се једна њихова одборничка

дневница издвоји за помоћ настрадалим од земљотреса у

Краљеву.

2. Одељење за финансије и рачуноводство ће извршити

уплату средстава у складу са тачком 1. ове Одлуке на рачун

бр. 840-2390740-88- град Краљево средства за

елементарненепогоде земљотрес 2010. године.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине

Аранђеловац''.

СКУПШТИНАОПШТИНЕАРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-567/2010-01 од 24. 12. 2010. године

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ,
МилутинЂурић, дипл. ек.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА

ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА ЗА НАКНАДУ

ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

О Д Л У К У
О УЧЕШЋУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ У

ТРОШКОВИМА
АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У ЦРКВИ
СВ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У БУКОВИКУ

О Д Л У К У

О ИЗДВАЈАЊУ ОДБОРНИЧКИХ ДНЕВНИЦА ЗА

ПОМОЋ НАСТРАДАЛИМ ОД ЗЕМЉОТРЕСА У

КРАЉЕВУ

7.

,
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