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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину ЈП за планирање и
изградњу општине Аранђеловац, који је усвојио Управни
одбор на седници од 30. 5. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-234/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ЈКП ''БУКУЉА''
АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину ЈКП ''Букуља''
Аранђеловац, који је усвојио Управни одбор на седници од
22. 5. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ЈП ''ГАС'' АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину ЈП ''Гас'' Аранђеловац,
који је усвојио Управни одбор на седници од 21. 2.
2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-236/2012-01 од 8.6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО''
АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину ЈКП ''Зеленило''
Аранђеловац, који је усвојио Управни одбор на седници од
5. 4. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-235/2012-01 од 8. 6. 2012.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-237/2012-01 од 8. 6. 2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

ОДЛУКУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештаја о раду за 2011.годину ЈП за информисање
''Шумадија'' Аранђеловац, који је усвојио Управни одбор
на седници од 2. 2. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА
ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, , даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину Центра за социјални рад
''Сава Илић'' Аранђеловац за општину Аранђеловац, који је
усвојио Управни одбор на седници од 5. 3. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-238/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-240/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ОДЛУКУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину Туристичке
организације Аранђеловац, који је усвојио Управни одбор
на седници од 10. 5. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-239/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину Центра за културу и
образовање општине Аранђеловац, који је усвојио
Управни одбор на седници од 9. 5. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-241/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ СМОТРЕ УМЕТНОСТИ
''МЕРМЕР И ЗВУЦИ'' АРАНЂЕЛОВАЦ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ УСТАНОВЕ СРЦ
''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину Смотре уметности
''Мермер и звуци'' Аранђеловац, који је усвојио Управни
одбор на седници од 14. 5. 2012.године.

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину Установе СРЦ
''Шумадија'' Аранђеловац, који је усвојио Управни одбор
на седници од 28. 2. 2012.године
.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-244/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-246/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ ФОНДА ''ПРВИ СРПСКИ
УСТАНАК'' АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину Фонда ''Први српски
устанак'' Аранђеловац, који је усвојио Управни одбор на
седници од 10. 5. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-245/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ЗА 2011.ГОДИНУ УФК ''ШУМАДИЈА''
АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје сагласност
на Извештај о раду за 2011.годину УФК ''Шумадија''
Аранђеловац, који је усвојио Управни одбор на седници од
9. 5. 2012.године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-247/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 15. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
НА КП. БР. 1934/3 КО АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.
Општина Аранђеловац прихвата пренос права јавне
својине на непокретности у јавној својини Републике
Србије са досадашњег носиоца јавне својине Републике
Србије на општину Аранђеловац, а коју чини објекат на
локацији у Аранђеловцу, ул. Илије Гарашанина, постојећи
на кп. бр. 1934/3 КО Аранђеловац, површине 1 а 88 м2,
уписан у ЛН бр. 7125 КО Аранђеловац, као ''зграда бр. 1.,
остале зграде – топлана, Илије Гарашанина, као државна
својина, корисника Републике Србије''.
Општина Аранђеловац прихвата пренос права јавне
својине на непокретности из става 1. овог члана, без
накнаде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-253/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА НАМЕНЕ И
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈАНИХ СРЕДСТАВА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2012.ГОДИНИ
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________________________________________________
ред.бр. Подстиицајна мера – намена издатака Укупно
3.
Субвенција 70% камате краткорочних
и дугорочних пољопривредних
кредита, за кредите вредности до
20.000 еура односно
2.350.000,00 динара
1.200.000,00 дин.
_________________________________________________
Члан 2.
У члану 5. став 4. врше се следеће измене и допуне :
- у тачки 3. на крају текста додају се речи :
''и за куповину пољопривредног земљишта на
територији општине Аранђеловац''
- тачка 4. мења се и гласи :
''кредитна средства се могу користити и за
рефинансирање постојећих кредита под условом да је
намена основног кредита из области утврђених тачком 3.
овог члана''.
- тачке 5. се мења и гласи :
''износ кредита не прелази 20.000 еура, односно
2.350.000,00 динара''.
Члан 3.
Остале одредбе Програма остају непромењене.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-254/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 и 123/07др.закон) и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

Члан 1.

У Програму намени и коришћења подстицајаних
средстава за развој пољопривреде у 2012.години у члану 2.
– табела тачка 3. се мења и гласи :

Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о
о снивању КРО ''Букуља'' као Јавно предузеће
(''Општински службени гласник'', бр. 11/89 и 2/91).
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Члан 2.

Члан 7.

Назив и седиште Оснивача : Општина Аранђеловац,
Венац Слободе 10.

Оснивач за обавезе Предузећа одговара до висине
оснивачких средстава.
Члан 8.

Члан 3.
Предузеће заступа директор Предузећа, без
ограничења, односно лице које он овласти, у границама
овлашћења.
Члан 9.

Пословно име Предузећа је : Јавно комунално
предузеће ''Букуља'' Аранђеловац.
Скраћено пословно име Предузећа је : ЈКП ''Букуља''
Аранђеловац.
Седиште Предузећа је у Аранђеловцу, ул. Бранислава
Нушића бр. 1.

Средства Предузећа су у јавној својини,односно
својини Предузећа,у складу са законом.

Члан 4.

Члан 10.

Делатност Предузећа :
- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- одржавање јавних зелених површина,
- одржавање улица и путева,
- управљање јавним паркиралиштима,
- управљање комуналним отпадом,
- управљање гробљима и погребне услуге,
- управљање пијацама ,
- делатност зоохигијене,
- димничарске услуге.
- остале комуналне делатности које Оснивач повери
Предузећу.
Предузеће може обављати и друге делатности
прописане Статутом Предузећа.

Орган управљања Предузећем је Управни одбор.
Управни одбор има председника, заменика
председника и пет чланова које именује и разрешава
Оснивач, с тим да су два члана представници запослених.
Мандат председника, заменика председника и чланова
Управног одбора је 4 године, а могу бити разрешени и пре
истека мандата.
Члан 11.
Орган надзора у Предузећу је Надзорни одбор.
Надзорни одбор има председника и два члана које
именује и разрешава Оснивач, с тим да је један члан
представник запослених.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора је 4
године, а могу бити разрешени и пре истека мандата.
Члан 12.

Члан 5.
Скупштина општине :
- даје сагласност на Статут Предузећа, дугорочне и
средњорочне планове рада и развоја и годишњи програм
пословања Предузећа,
- разматра годишње извештаје о пословању
Предузећа,
- даје сагласност на статусне промене, акт о процени
јавне имовине и исказивање тог капитала у акцијама, као и
на програм и одлуку о својинској трансформацији,
- даје сагласност на прибављање и отуђење
непокретности и имовине вредности веће од 1.000.000,00
динара,
- утврђује минимум процеса рада за време штрајка.
Скупштина општине, односно други надлежни орган
Општине даје сагласност и на друга акта Предузећа у
случају прописаним законом или општим актом
надлежног органа, закључује Колективни уговор и
предузима потребне мере у случају поремећаја у
пословању Предузећа.
Општина и Предузеће могу закључити Уговор којим се
ближе уређују међусобна права и обавезе. Председник
Општине закључује Уговор у име Општине.
Члан 6.
Одлуку о условима и начину расподеле добити доноси
Управни одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача.

Орган пословођења је директор Предузећа.
Директора именује и разрешава Оснивач.
Мандат директора је 4 године, а може бити разрешен
пре истека мандата у случајевима прописаним Статутом
Предузећа.
Члан 13.
Статут и друга општа акта Предузећа ускладиће се са
овом одлуком у року од 60 дана од дана објављивања ове
одлуке.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе
одредбе Одлуке о оснивању КРО ''Букуља'' Аранђеловац
као јавно предузеће (''Општински службени гласник'', бр.
11/89 и 2/91), које нису у сагласности са овом одлуком.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-255/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац,
(''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац,
(''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУКУЉА''
АРАНЂЕЛОВАЦ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА'' У
АРАНЂЕЛОВЦУ

1. Скупштина општине Аранђеловац даје сагласност
на Статут Јавног комуналног предузећа ''Букуља''
А р а н ђ е л о в а ц , ко ј и ј е д о н е о Уп р а в н и од б о р
22.05.2012.године,бр.03-1218/16.

1. Скупштина општине Аранђеловац даје сагласност
на Статут Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац,
који је донео Управни одбор 20. 03. 2012.године.
2. Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења.

2. Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-258/2012-01 од 8. 6. 2012.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-256/2012-01 од 8. 6. 2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац,
(''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ''
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Скупштина општине Аранђеловац даје сагласност на
Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа
''Зеленило Аранђеловац'' Аранђеловац, коју је донео
Управни одбор 24. 05. 2012.године, бр. 1200/1.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-257/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 10. став 1. Закона о задужбинама и
фондацијама (''Службени гласник РС'', бр. 88/10) и члана
22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 8. 6. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ
СТВАРАЛАШТВА У НАУЦИ, УМЕТНОСТИ И
КУЛТУРИ
Члан 1.
Општина Аранђеловац (у даљем тексту : Оснивач),
оснива Фондацију за подстицај стваралаштва у науци,
уметности и култури у општини Аранђеловац.
Члан 2.
Назив Оснивача : Општина Аранђеловац.
Седиште Оснивача : Аранђеловац, Венац слободе 10.
Матични број Оснивача : 07184549.
Члан 3.
Назив Фондације је: Фондација за подстицај
стваралаштва у науци, уметности и култури у општини
Аранђеловац (у даљем тексту : Фондација).
Седиште Фондације је у Аранђеловцу, Венац слободе
бр.10.
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Члан 4.

Начин учешћа суоснивача у управљању Фондацијом
утврђује се Статутом Фондације.

Циљ Фондације је да подстиче и помаже стваралаштво
у науци, уметности и култури материјалним средствима и
друштвеном афирмацијом и то првенствено младих људи.

Члан 12.

Члан 5.

Управни одбор управља Фондацијом у складу са циљем
Фондације утврђеним овом одлуком и Статутом
Фондације.

Циљ Фондације остварује се :
- прикупљањем средстава и њиховим додељивањем
младим талентима и ствараоцима, у науци, уметности и
култури (у даљем тексту : ствараоци), као награда и помоћи
у њиховом стваралачком раду ;
- друштвеном афирмацијом стваралаца,
предлагањем за награде и друга признања и ангажовањем
на остваривању бољег друтшвеног статуса ствараоца.
У остваривању циља Фондација сарађује са
организацијама у области науке, уметности и културе,
предузећима и установама и републичким и општинским
органима.

Члан 13.
Управитеља Фондације именује Оснивач, на период од
4 године.
Члан 14.
Оснивач доноси одлуке о промени циљева Фондације,
статусној промени, промени правне форме , престанку
Фондације и начину расподеле преостале имовине
Фондације у случају престанка Фондације.
Члан 15.

Члан 6.
Почетна средства Фондације износе 100.000,00 динара.
Почетна средства Фондације обезбеђује општина
Аранђеловац, као свој оснивачки улог.

Управни одбор Фондације доноси Статут Фондације
којим се ближе уређују питања од значаја за рад
Фондације, у складу са Законом и овом одлуком.
Члан 16.

Члан 7.
Фондацији као суоснивачи могу својом одлуком
приступити и друга правна и физичка лица која се обавежу
да ће сваке године уплаћивати износ средстава утврђен од
надлежног органа Фондације.
Члан 8.
Фондација може стицати имовину од : добровољних
прилога, поклона, донација, финансијских субвенција,
заоставштина, камата на улоге, закупнине, ауторских
права, дивиденди и других прихода остварених на законом
дозвољен начин.
Члан 9.
Средства Фондације се користе на начин који
обезбеђује одржавање њихове реалне вредности, њихово
увећавање и трајност, а искључиво ради континуираног и
квалитетног остваривања циљева Фондације.
Средства Фондације расподељују се и троше на основу
Финансијског плана који доноси и чији извршење
контролише Управни одбор Фондације.
Имовина Фондације може се користити искључиво за
остварење циљева Фондације прописаним овим актом и
статутом.
Члан 10.
Органи Фондације су Управни одбор и Управитељ.
Члан 11.
Оснивач именује председника и чланове Управног
одбора на период од 4 године.

Стручне и административно-техничке послове за
Фондацију обавља Општинска управа – Одељење за
привреду и друштвене делатности.
Члан 17.
Фондација подноси Оснивачу годишњи извештај о
раду Фондације до 31.01.текуће године за претходну
годину и програм рада за текућу годину.
Члан 18.
Фондација је правни следбеник Фондације основане
Одлуком о о снивању Фондације за подстицај
стваралаштва у науци, уметности и култури (''Општински
службени гласник'',бр. 10/94) .
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-259/2012-01 од 8. 6. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловоац, на предлог
Управе општине Аранђеловац – Одељења за привреду и
друштвене делатности, на седници одржаној 29. 5.
2012.године, донело је
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗА СИСТЕМАТСКУ ПОМОЋ
ШКОЛСКОЈ ОМЛАДИНИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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родитеља ако су примања до 18.000 динара по члану
домаћинства.
- 50% од трошкова домског смештаја за децу из
породице са оба родитеља ако су примања по члану
домаћинства од 12.000 динара до 18.000 динара, а за децу
самохраних родитеља 18.000 – 23.000 динара.
- 30% од трошкова домског смештаја за децу из
породице са оба родитеља ако су примања по члану
домаћинства преко 18.000 динара,а за децу самохраних
родитеља 23.000 динара.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац.

1. Oбезбедиће се повластице у јавном превозу у
износу од 100% од цене карте основношколској и
средњешколској омладини са инвалидитетом, као и
њиховим пратиоцима, ако за то постоји потреба на
територији општине Аранђеловац или надокнада у висини
цене карте за омладину са тежим облицима инвалидитета
која не могу користити услуге јавног превоза, а на основу
мишљења ИРК или Центра за социјални рад.
2. И з в р ш и ћ е с е р е г р е с и р а њ е т р о ш ко в а у
м е ђ у г р а д с ком п р е в о зу з а о с н о в н о ш кол с ку и
средњешколску омладину са инвалидитетом и њихове
пратиоце, ако за то постоји потреба или надокнада у
висини цене карте за омладину са тежим облицима
инвалидитета која не могу користити услуге међуградског
превоза, а која похађају специјализоване школе ван
територије општине Аранђеловац, а на основу мишљења
ИРК или Центра за социјални рад и Специјализованих
школа.
3. Обезбедиће се регресирање трошкова за смештај
основношколске и средњошколске омладине са
инвалидитетом под условом да не постоје могућности за
њихов смештај у интернат.
Уколико лица из става 1. ове тачке похађају
специјализоване школе за лица са посебним потребама
чије је седиште ван Аранђеловца , смештај ће се
обезбедити изузетно и за њихове пратиоце уколико за то
постоји потреба уз претходно прибављено мишљење ИРК
и школе.
Критеријум за регресирање трошкова смештаја је
социо-економски статус и то :
- примања родитеља, (зараде, туђа нега и помоћ, МОП,
алиментације, дечји додатак), што се доказује
одговарајуаћом документацијом,
- стамбена обезбеђеност, што се доказује власничким
листом, решењем о порезу, и изјавом о кућној заједниц),
- број чланова породице што се доказује изводом из
књиге рођених, фотокопијама личних карата.
На основу поменутих критеријума и потврде из дома о
укупним трошковима за сместај детета обезбеђује се
регресирање у висини :
- 70% од трошкова домског смештаја за децу из
породице са оба родитеља ако су примања по члану
домаћинства до 12.000 динара, а за децу самохраних

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-201/2012-01-2 од 29. 5. 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
мр Влада Гајић, с.р.

На основу члана 9. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Сл. гласник РС“, број 24/2011), чланова 7a и 7б. Одлуке о
правима у социјалној заштити и социјалној сигураности
грађана у општини Aрaнђeлoвaц („Општински службени
гласник'' бр. 6/03) и (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 23/10 и 35/11) и Спoрaзумa o
пaртнeрству нa прojeкту Mинистaрства рaдa и сoциjaлнe
пoлитикe,
Oпштинскo вeћe општине Аранђеловац, на седници
одржаној 7. 6. 2012. године, донело је

О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ПРУЖАЊА УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ''ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА
ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ''
Члaн 1.
Поверава се Удружeњу за помоћ особама са
инвалидитетом ''Путници'' из Аранђеловца пружaњe
услугe сoциjaлнe зaштитe „Днeвни бoрaвaк зa дeцу сa
инвaлидитeтoм“.
Члан 2.
Услуге ''Дневног боравка за децу са инвалидитетом'' из
члана 1. ове Одлуке ће се пружати у складу са Одлуком о
поверавању пружања услуга социјалне заштите ''Дневни
боравак за децу са инвалидитетом'' и пaртнeрским
Спoрaзумoм закљученим између Центра за социјални рад
''Сава Илић'' из Аранђеловца и Удружењу ''Путници''.
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Члан 3.
Пружање услуга из члана 1. ове Одлуке почиње даном
потписивања Уговора о пружању услуга и траје до 31. 12.
2012.године.
Члaн 4.

На основу члана 5. став 3. Одлуке о подстицајним мерама
за запошљавање (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 31/11 и 35/11) и члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђелова'', бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници
одржаној 29. 5. 2012.године, донело је

Ова Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, а објавиће
се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''
О Д Л У К У
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-231/2012-01-2 од 7. 6. 2012. године

О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ''TRANS-TEX''
Д.О.О. ИЗ БЕОГРАДА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
мр Влада Гајић,с.р.
Члан 1.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'',бр.9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници
одржаној 29. 05. 2012. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА
ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ ОБВЕЗНИКА ЧИЈИ СЕ
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ НАЛАЗЕ У
ЗАНАТЛИЈСКОЈ УЛИЦИ
I. Ослобађају се од плаћања таксе за истицање фирме
сви обвезници на објектима који се налазе у Занатлијској
улици, за 2012.годину.
II. Ово Решење ће реализовати Управа општине
Аранђеловац – Одељење за пореске послове.
III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-202/2012-01-2 од 29. 05. 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
мр Влада Гајић,с.р.

У циљу подстицајне инвестиције на изградњи
пословног комплекса Предузећа ''TRANS-TEX'' д.о.о. из
Београда, у индустријској зони у Стојнику и запошљавања
лица са територије општине Аранђеловац, Општина ће :
- обезбедити изградњу комуналне инфраструктуре
до ''Пословног комплекса'' Инвеститора, (водовод,
канализација, гас, електрична енергија, пут и сл.)
- рефундирати Инвеститору трошкове претварања
пољопривредног у грађевинско земљиште за катастарске
парцеле на којима се гради пословни комплекс и
- Инвеститора ослободити или сразмерно умањити
накнаду за уређење грађевинског земљишта, накнаду за
коришћење грађевинског земљита и порез на имовину, у
складу са Одлуком о подстицајним мерама за
запошљавање.
Члан 2.
Ова Одлука ће се применити под условом да
Инвеститор изврши обавезе прописане Одлуком о
подстицајним мерама за запошљавање и Уговором којим
ће се регулисати међусобна права и обавезе Општине и
Инвеститора.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац мр
Влада Гајић, да у име Општине потпише Уговор из члана 2.
ове Одлуке
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-200/2012-01-2 од 29. 5. 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
мр Влада Гајић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Одлуке о подстицајним
мерама за запошљавање (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 31/11 и 35/11) и члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђелова'', бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући
захтев Хотел ''Извор'' д.о.о. Аранђеловац, на седници
одржаној 7. 6. 2012.године, донело је
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На основу члана 94. Закона о планирању и изградњу
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 7.
Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући
Информацију ЈП за планирање и изградњу општине
Аранђеловац, о условима за комунално опремање локације
за изградњу ''Aква парка'' - Хотела ''Извор'', на седници
одржаној 7. 6. 2012.године, донело је

О Д Л У К У
ОДЛУКУ
О ОСЛОБАЂАЊУ ХОТЕЛ ''ИЗВОР'' Д.О.О
АРАНЂЕЛОВАЦ ПЛАЋАЊА ДЕЛА НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Хотел ''Извор'' д.о.о Аранђеловац (у даљем тексту :
Инвеститор) ослобађа се плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за објекте ''Аква парка'' и пратеће
паркинге у износу 40% прописаног износа накнаде по
основу подстицајне мере запошљавања нових 40 радника.
Прописани износ накнаде за предметни објекат износи
55.530.249,60 динара, па се Инвеститор ослобађа плаћања
накнаде у износу од 22.212.099,84 динара, а у обавези је да
плати накнаду у износу од 33.318.149,76 динара, у складу
са Одлуком о накнади за уређивање грађевинског
земљишта (''Службени гласник општине Аранђеловац, бр.
26/10).
Инвеститор обавезу плаћања износа из става 2. oвог
члана може извршити и извођењем радова на уређењу
земљишта (комунално опремање локације) по
спецификацији и вредностима које одреди ЈП за
планирање и изградњу општине Аранђеловац.
Члан 2.
Ова Одлука ће се применити под условом да
Инвеститор изврши обавезе прописане Одлуком о
подстицајним мерама за запошљавање
(''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 31/11 и 35/11) и
Уговором којим ће се регулисати међусобна права и
обавезе.
Члан 3.
Овлашћује се мр Влада Гајић, председник општине
Аранђеловац, а у име Општине потпише Уговор из члана 2.
ове Одлуке.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-229/2012-01-2 од 7. 6. 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
мр Влада Гајић,с.р.

1. Општинско веће даје сагласност на :
- Услове за комунално опремање локације за
изградњу ''Aква парка'' - Хотела ''Извор'' и пратећих
објеката на кп. бр. 1530/6 КО Аранђеловац, Јавног
предузећа за планирање и изградњу општине
Аранђеловац.
- Предлог уговора регулисању међусобних обавеза у
вези комуналног опремања грађевинског земљишта ради
изградње ''Аква парка'' - Хотела ''Извор'', са пратећим
објектима на кп. бр. 1530/6 КО Аранђеловац, у тексту који
је саставни део ове Одлуке.
2. Овлашћује се директор ЈП за планирање и изградњу
општине Аранђеловац, да потпише Уговор из тачке 1. ове
Одлуке.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-230/2012-01-2 од 7. 6. 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
мр Влада Гајић,с.р.
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