Aran|elovac, 24. oktobar 2012. Godina V - broj 44
На основу члана 11. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06,
47/11 и 93/12) и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине општине Аранђеловац, на
седници одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

Члан 3.
У члану 4. став 2. Одлуке бр. ''4'' се брише.
Члан 4.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи :

О Д Л У К У

Члан 6.

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

Ако не обрачуна и уплати комуналну таксу или не
поднесе тачну и потпуну пореску пријаву или не пријави
тачну промену података на начин у роковима прописаним
овом Одлуком, казниће се за прекршај новчаном казном :
1. правно лице – од 10.000,00 до 50.000,00 динара
2.предузетник – од 10.000,00 до 25.000,00 динара
3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу
– од 5.000,00 до 15.000,00 динара.

Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 35/11), у члану 1. став
1. тачка 4. се брише.
Члан 2.

тачка

подтачка

У члану 3. став 1. тачка 2. Одлуке слово и реч : ''и 4''
се бришу.
У члану 3. Одлуке, после става 3. додају се
ставови 4. и 5., који гласе :
''Сва мала правна лица уписани у регистар
Агенције за привредне регистре који обављају делатност
на територији општине Аранђеловац, а обвезници су
комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору дужни су да најкасније до 1. марта текуће године
доставе доказ о висини годишњег прихода у претходној
години као и доказ о разврставању у средња или велика
правна лица ако је било промене у статусу.
Изузетно у 2012. години сва мала правна лица који
су били обвезници комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору дужна су да најкасније до 31.10.2012
године доставе Одељењу за пореске послове доказ да им
приход није прешао износ од 50.000.000 како би били
ослобођени таксе за 10, 11. и 12. месец 2012 године''.
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Ако мало правно лице благовремено не поднесе
доказ о висини прихода у претходној години или ако не
достави доказ о разврставању у средње или велико правно
лица, под условом да је било тих промена, казниће се за
прекршај новчаном казном :
1. правно лице – од 5.000,00 до 200.000,00 динара
2. физичко лице и одговорно лице у правном лицу
– од 5.000,00 до 25.000,00 динара''.
Члан 5.
У Таксеној тарифи, Тарифни број 4. се брише.
Члан 6.
Тарифни број 5. мења се и гласи :
Тарифни број 5.
За истицање фирме или назива на пословном
простору плаћа се такса у годишњем износу и то:

ДЕЛАТНОСТ

ИЗНОС ТАКСЕ
НА ГОДИШЊЕМ
НИВОУ

ДЕЛАТНОСТ БАНКАРСТВА
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ
ПОШТАНСКИХ И ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА
ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

419.760,00 дин
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ПРОДАВНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ укључујући и продају
пакета ТФ услуга
319.760,00 дин
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Члан 7.
Тарифни број 6. мења се и гласи :
Тарифни број 6.
Годишња комунална такса за држање моторних,
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, која се плаћа приликом регистрације
возила, утврђује се у следећим износима :
1) за теретна возила :
- за камионе до 2 т носивости до 1.500 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости до 2.000
динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости до 3.500
динара,
- за камионе преко 12 т носивости до 5.000 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) до 500 динара;
3) за путничка возила :
- до 1.150 цм3 до 500 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм до 1.000 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 до 1.500 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм до 2.000 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 до 3.000 динара,
- преко 3.000 цм3 до 5.000 динара;
4) за мотоцикле :
- до 125 цм3 до 400 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 до 600 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 до 1.000 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 до 1.200 динара,
- преко 1.200 цм3 до 1.500 динара ;
5) за аутобусе и комби бусеве до 50 динара по
регистрованом седишту;
6) за прикључна возила : теретне приколице
полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета :
- 1 т носивости до 400 динара,
- од 1 т до 5 т носивости до 700 динара,
- од 5 т до 10 т носивости 950 динара,
- од 10 т до 12 т носивости до 1.300 динара,
- носивости преко 12 т до 2.000 динара ;
7) за вучна возила (тегљаче) :
- чија је снага мотора до 66 киловата до 1.500
динара,
- чија је снага од мотора 66 – 96 киловата до 2.000
динара,
- чија је снага од мотора 96 – 132 киловата до 2.500
динара,
- чија је снага од мотора 132 – 177 киловата до
3.000 динара,
- чија је снага преко 177 киловата до 4.000 динара.
8)За радна возила, специјална адаптирана возила,
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела – 1.000 динара.
Обвезници ове таксе који у периоду од 1. окктобра
2012.године до ступања на снагу ове Одлуке плате већи
износ од прописаног у овом Тарифном броју имају право
да им се више уплаћена такса урачуна у плаћање других
локалних прихода чији су обвезници, под условом да у
року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке поднесу
писани захтев Управи општине Аранђеловац – Одељењу за
пореске послове, са документацијом о испуњавању услова
за примену овог става.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а примењиваће се од 1. октобра
2012.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-459/2012-01 од 19. 10. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 120. став 3. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник, РС'' број 24/11), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07) и члана 22. Статута oпштине
А р а н ђ е л о ва ц
( ' ' С л ужбе н и гл а с н и к o п ш т и н е
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012.године, донела је
ОДЛУКУ
о услугама из области социјалне заштите
у општини Аранђеловац
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услуге из области
социјалне заштите намењене појединцима и породицама
са територије општине Аранђеловац којима је неопходна
друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних
и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење
основних животних потреба, као и услови и начин за
остваривање права, односно услуга.
Члан 2.
Остваривање услуга утврђених овом Одлуком
могу да остваре лица која су држављани Србије и имају
пребивалиште на територији општине Аранђеловац.
Корисници социјалне заштите могу бити и страни
држављани и лица без држављанства, у складу са законом
и међународним уговорима.
Средства за пружање услуга из ове Одлуке
обезбеђују се у буџету Општине Аранђеловац,
партиципацијом корисника услуге и из донација и
поклона.
Услуге из ове Одлуке су од општег интереса и о
њиховом обезбеђењу стара се Општина Аранђеловац, у
складу са материјалним могућностима.
Члан 3.
Општина врши пренос средстава за извршење ове
Одлуке Центру за социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац
(у даљем тексту : Центар за социјални рад), у складу са
усвојеним Програмом Центра за социјални рад за буџетску
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годину, као и другим изабраним пружаоцима услуге, у
складу са одредбама Уговора о пружању услуге.
Члан 4.
Породицом, у смислу остваривања права из ове
одлуке, сматрају се супружници и ванбрачни партнери,
деца и сродници у правој линији без обзира на степен
сродства, као и сродници у побочној линији до другог
степена сродства под условом да живе у заједничком
домаћинству.
Чланом породице сматра се и дете које не живи у
породици, а налази се на школовању - до краја рока
прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26.
године живота.
Чланом породице, сматра се и супружник без
обзира где фактички живи.
Изузетно, чланом породице не сматра се
извршилац насиља у породици, односно његови приходи и
имовина не утичу на право жртава насиља у породици да
остваре права по овој одлуци, ако испуњавају друге услове
прописане овим законом.
Чланом породице старатеља сматраће се лице са
сметњама у развоју, које се у породици старатеља налази на
основу решења органа старатељства.
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Износ једнократне новчане помоћи не може бити
већи од просечне зараде по запосленом у јединици локалне
самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши
исплата. Чл.110.ЗСЗ.
Члан 7.
Право на једнократну новчану помоћ по основу
добровољног радног ангажовања приоритетно остварују
радно способна лица у стању социјалне потребе, а у складу
са Правилником о начину и организовању добровољног
рада. Право на ову услугу могу остварити и корисници
новчане социјалне помоћи по основу незапослености.
Правилник о начину и организовању добровољног рада доноси Општинско веће општине Аранђеловац.
Накнада за радно ангажовање једнака је
минималној бруто заради по сату која важи у месецу за
који се врши исплата.
За организовање и спровођење добровољног рада
надлежан је Центар.
Члан 8.

МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И ДРУГИ ОБЛИЦИ
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Уколико лице које је радно способно или други
радно способан члан његовог домаћинства одбију
понуђени посао из неоправданих разлога, губе право на
једнократну новчану помоћ.

Члан 5

Члан 9.

Једнократне новчане помоћи и помоћ у натури

Изузетно од одредаба члана 6. ове Одлуке, право на
увећану једнократну новчану помоћ имају:1. породица
којој је у пожару, поплави, земљотресу или у другим
непогодама потпуно или знатно оштећен стан, који
користи по основу власништва или по основу закупа,
2.породица у којој је несрећним случајем наступила смрт
једног или више чланова породице, 3.породице у којима је
члан породице оболео од тешке болести, под условом да
оболели члан породице није стекао својство осигураног
лица, односно да трошкови његовог лечења не падају на
терет средстава обавезног осигурања или да породица
нема средстава за појачану негу;4.деца без родитељског
старања која нису на хранитељству, а евидентирана су у
Центру и то за набавку школског прибора и уџбеника,
трошкове екскурзије и рекреативне наставе.Тешком
болешћу сматрају се малигна обољења, шећерна болест тежи степен, хемофилија, душевна болест и поремећаји,
прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална
парализа, мултиплекс склероза, реуматска грозница,
коронарне и цереброваскуларне болести, системске
аутоимуне болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције
и цистичне фиброзе.

Право на једнократну помоћ имају лица која се
изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе,
коју не могу самостално превазићи и то нарочито у
случајевима: отклањања последица елементарних
непогода, задовољавања основних животних потреба,
постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у
другим ситуацијама према процени Центра.
Задовољавањем основних животних потреба
сматра се нарочито набавка: неопходних ствари за
домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског
прибора за децу, зимнице и неопходне гардеробе, као и
задовољавање других потреба изазваних специфичним
стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност, и др.).
Права из става 1. овог члана не могу остварити породице
које су корисници права на новчану социјалну помоћ по
основу незапослености без ограничења, према прописима
о социјалној заштити.
Члан 6.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу,
обезбеђењу потребних ствари или у виду новчане накнаде
за добровољно радно ангажовање радно способних
појединаца.
Појединац или породица може право на
једнократну помоћ користити и више пута у календарској
години, али не више од четири пута, с тим да укупна
годишња средства остварена по основу овог права не
прелазе износ већи од просечне зараде остварене по
запосленом у Републици у месецу за који се врши исплата,
осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање.

Члан 10.
Висину износа увећане једнократне новчане
помоћи утврђује Центар на основу процене стручног тима,
у највишем износу од три просечне нето зараде исплаћене
у општини Аранђеловац у претходном месецу.
За лица која се налазе у тешком стању социјалне
потребе изузетно се може одобрити увећана једнократна
помоћ.
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Члан 11.
У поступку решавања о праву на једнократну
помоћ, Центар је дужан да процени да ли се пружањем и
других облика услуге социјалне заштите може ефикасније
постићи задовољавање потреба корисника.
Члан 12.
Помоћ у натури даје се у животним намирницама,
средствима за хигијену и одевним предметима појединцу,
или породици који су остварили право на новчану
социјалну помоћ, у количинама сразмерно броју чланова
домаћинства, а на основу решења Центра.
Члан 13.

која немају сроднике или имају сроднике за које Центар
утврди да нису у могућности да сносе трошкове и изврше
сахрану.
Члан 16.
Уколико појединци који нису сродници обавезни
на издржавање изврше сахрану лица из члана 16. ове
Одлуке имају право на накнаду трошкова сахране у висини
трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне
опреме.
Накнада трошкова сахране утврђује се у висини
стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније
погребне опреме (сандук, покров, крст, пирамида), превоз
посмртних остатака и извршену сахрану.
Право на бесплатно сахрањивање или накнаду
трошкова утврђује Центар, решењем које доставља Јавном
комуналном предузећу «Букуља» да изврши сахрану.

Накнада трошкова здравствене заштите
Члан 17.
Право на накнаду трошкова здравствене заштите
имају лица у стању социјалне потребе у следећим
случајевима:
1. за прибављање лекарског уверења за заснивање
радног односа
2. за куповину лекова
3. ургентни смештај корисника (установа социјалне заштите или здравствена установа)
4. у другим хитним случајевима.
5. за обраду формулара за оцену радне способности потенцијалних корисника права на новчану
социјалну помоћ и додатка за туђу негу и помоћ који се
налазе у систему социјалне заштите.

Уколико се иза смрти лица сахрањеног из
средстава буџета Општине покрене оставински поступак,
Центар ће узети учешће у поступку, односно пријавити
потраживање у оставинској маси у висини учињених
трошкова сахране.
Уколико је оставински поступак окончан без
сазнања Центар, овај ће против наследника, односно
легатара покренути судски поступак ради накнаде
трошкова сахране.
УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 18.

Члан 14.
Опрема корисника за смештај у Установу социјалне
заштите или у другу породицу.
Право на опрему корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу има лице које се
упућује у установу социјалне у заштите или другу
породицу, а ту опрему не може само да обезбеди, нити му је
могу обезбедити сродници, који су према Закону о
породици дужни да учествују у његовом издржавању.
Опрема корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу обухвата набавку
одеће и обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до
установе, односно породице, у коју се смешта.
О праву на опрему за смештај корисника у
установу социјалне заштите или другу породицу одлучује
решењем Центра.
Члан 15.
Накнада трошкова сахране
Бесплатно се сахрањују: лица без прихода
смештена у установу социјалне заштите или другу
породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно
министарство или локална самоуправа, лица без
пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју
општине Аранђеловац, корисници права на новчану
социјалну помоћ, у складу са Законом о социјалној
заштити, као и друга лица без прихода у домаћинству, а

Услуге социјалне заштите које у складу са
Законом обезбеђује Општина су :
1) дневне услуге у заједници :
- помоћ у кући старим особама и особама са
инвалидитетом, помоћ у кући за децу са сметања у развоју,
дневни боравак у Клубу за стара лица, услуга дневног
боравка за стара лица, дневни боравак за децу са
поремећајем у понашању, дневни боравак за децу са
аутизмом, дневни боравак за децу са дечјеом и
церебларном парализом, дневни боравак за децу са
сметњама у развоју ;
- услуге ''Народна кухиња''.
2) услуге подршке за самосталан живот, осим ако
Законом није предвиђено да их обезбеђује Република
Србија – становање уз подршку ''Кућа на пола пута за децу
и младе''.
3) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – услуге саветовалишта (за брак и породицу,
за младе и за стара лица) и Омладински клуб за децу и
младе.
4) услуге смештаја :
- смештај у Прихватилиште или Прихватну
станицу,
- социјално становање у заштићеним условима,
- смештај у ''Сигурну кућу'',
- услуга ''Предах за децу са сметњама у развоју и
њихове породице''.
Пружалац услуга из става 1. овог члана је по
правилу Центар за социјални рад у Аранђеловцу.

Broj 44 - Aran|elovac, 24. oktobar 2012.

Члан 19.
Помоћ у кући старим особама и особама са
инвалидитетом у граду и селу
Помоћ у кући могу да остваре стара, инвалидна и
хронично оболела лица, која живе сама у домаћинству или
с другим лицем неспособним за пружање помоћи.
Учешће корисника и његових сродника обавезних
на издржавање у трошковима помоћи у кући утврђује се на
основу мерила и критеријума које доноси Општинско веће
општине Аранђеловац.
Члан 20.
Помоћ у кући обухвата следеће врсте услуга:
1. одржавање хигијене стана,
2. набавку намирница,
3. припрема оброка,
4. пружање услуга лаичке здраствене неге
укључујући по потреби: контролу узимања лекова, помоћ
при кретању и одласку у тоалет, једноставну масажу,
набавку и надгледање узимања лекова преписаних од
стране квалификованих медицинских стручњака,
одвођење на лекарске прегледе, а према потреби и
обезбеђивање доступности основне здравствене неге;
5. ситне поправке у стану, помоћ у припреми и
складиштењу огрева,
6. помоћ у плаћању рачуна и других трошкова,
7. услуге стручних радника (саветодавни рад,
помоћ и остваривање одређених права из области
социјално-здравствене заштите, психосоцијална
подршка),
8. помоћ у организовању слободног времена
старе/инвалидне особе (дружење, разговор, подстицање и
олакшавање приступа активностима у заједници...)
9. и друге услуге уочене на лицу места.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог пружаоца услуге.
Члан 21.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
Помоћ у кући могу да остваре деца са сметњама у
развоју и чланови њихових породица, односно сродници.
Учешће корисника и његових сродника обавезних
на издржавање у трошковима помоћи у кући утврђује се на
основу мерила и критеријума које доноси Општинско веће
општине Аранђеловац.
Члан 22.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
обухвата следеће врсте услуга:
1. помоћ у обављању кућних послова и одржавање
домаћинства
2. помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по
потреби: набавку намирница, припрему лаких оброка,
припрему освежавајућих напитака;
3. помоћ у одржавању личне хигијене детета
(одржавање личне хигијене, укључујући по потреби:
помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању
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косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију;)
4. пружање услуга лаичке, породичне неге
укључујући по потреби: контролу узимања лекова, помоћ
при кретању и одласку у тоалет, једноставну масажу,
набавку и надгледање узимања лекова преписаних од
стране квалификованих медицинских стручњака,
одвођење на лекарске прегледе, а према потреби и
обезбеђивање доступности основне здравствене неге;
5. чување и анимација детета односно провођење
структурисаног слободног времена са дететеом (игра,
стимулација, једноставне вежбе, шетња)
6. психосоцијална подршка детету – кориснику и
члановима породице и сродника.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог пружаоца услуге.
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју.
Члан 23.
Сврха услуге дневног боравка је унапређење
квалитета живота корисника у властитој социјалној
средини кроз развој и одржавање социјалних, психичких и
физичких фунција и вештина, како би се у што већој мери
оспособили за самостални живот.
Кроз услугу дневног боравка корисници у
организованом окружењу и уз потребан надзор,
задовољавају развојне потребе, стичу и развијају
практичне и животне вештине, личну и друштвену
одговорност.
Услугом се обезбеђује позитивно и конструктивно
искуство боравка изван породице, а члановима породице
слободно време за бављење радним и другим
активностима.
Члан 24.
Услуга дневног боравка намењена је деци са
сметњама у психичком и физичком развоју, умереног или
тежег степена, деци обололелој од поремећаја аутистичног
спектра и са вишеструким сметњама у развоју, који имају
потребу за дневном негом и надзором и подршку у
одржавању и развоју потенцијала.
Ова услуга је намењена деци која живе у
п р и р одн и м, ст ар ат ељ ски м и л и х р ан и т ељ ски м
породицама.
Члан 25.
Активности услуге дневног боравка усмерене су
ка развијању и очувању потенцијала корисника, односно
припреми корисника за одржив независан живот.
Активности услуге дневног боравка реализују се
у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке
групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и
у зависности од потреба корисника, обухватају:
- подршку у изградњи и одржавању позитивних
односа са одраслима и децом
- подршку у учењу, одржавању и развијању
контаката са локалном заједницом
- васпитање и моделовање понашања на најмање
рестриктиван начин
- развијање метода рада које охрабрују
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учествовање корисника у активностима заједници
- превазилажење усамљености, укључивањем
корисника у активностима које подстичу продуктивне
односе са околином
- организовање слободног времена у складу са
потребама и интересовањима корисника
- организовање радно – окупационих активности
- едукативне активности које подстичу стицање
нових знања и вештина
- организовање забавних културних активности у
оквиру услуге или омогућавање корисницима да
присуствују локалним активностима у заједници
- организовање забавних садржаја у складу са
интересовањима, жељама и способностима корисника.
Пружалац услуге, у складу са потребама
корисника, обезбеђује услове за рекреацију, физикалну и
радно – окупациону терапију.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог пружаоца услуге.

организује се у циљу заштите деце и младих , као вид
превенције поремећаја понашања и малолетничке
делинквенције, као и превенције институционалног
збрињавања младих починилаца кривичних дела.
Члан 29.
Корисници Дневног боравка могу бити:
1. Деца и млади, узраста од 7 до 18 година, који
манифестују проблеме у понашању , на иницијативу
родитеља, старатеља или друге институције , а по процени
органа старатељства
2. Деца и млади, узраста од 7 до 18 година, који су
у ризику за развој проблема у понашању, на иницијативу
родитеља, старатеља или институције
3. Деца и млади узрастаод 14 до 18 година,
односно 21 године, по одлуци тужилаштва или суда у
оквиру примене васпитног налога, васпитне мере или
посебне обавезе;
Члан 30.

Члан 26.
Дневни боравак у клубу за стара лица
Право на дневни боравак за старе особе
организује се и спроводи у клубу за дневни боравак
пензионера и других старих лица.
У Клубу за дневни боравак пензионера и других
старих лица, обезбеђује се корисницима задовољавање
свакодневних животних потреба, а нарочито дружење,
социјална интеграција и рехабилитација, развијање
солидарно сти, одно сно самопомоћи, развијање
пријатељства, задовољавање културних, забавних,
информативних, рекреативних и других услуга зависно од
потребе корисника.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог пружаоца услуге.

У Дневном боравку пружа се психосоцијална
подршка кроз едукативно – искуствене акредитоване
програме, реализују васпитне мере и васпитни налози,
пружа образовна подршка, подршка у развоју социјалних
вештина, врши индивидуални и групни саветодавно –
тераписјки рад са децом и њиховим породицама, реализује
индивидуални план подршке, развија социјална мрежа
подршке деце и младих.
Васпитне мере појачаног надзора и васпитне мере
посебних обавеза реализују се у сарадњи са локалним
институцијама, уз надзор Центра за социјални рад.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Центра.
Члан 31.
Услуга ''Кућа на пола пута за децу и младе"

Члан 27.
Право на дневни боравак за стара лица
Право на дневни боравак старих лица признаје се
старим лицима са једним или више хроничних органских
обољења, која се налазе у стању полупокретности, или
полузависности од неге и помоћи других лица која могу
бити у одређеном степену физички инвалидна и
изнемогла, а која су ментално очувана, или су у почетним
фазама деменције, по процени стручног тима Центра за
социјални рад.
Корисницима права се обезбеђује боравак,
исхрана, здравствени надзор, радно окупациона терапија,
физиотерапија, културно-забавне активности и сл.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Центра.
Члан 28.
Дневни боравак за децу са поремећајем понашања
Дневни боравак за децу са поремећајем понашања

Право на услугу „Кућа на пола пута за децу и
младе“ имају деца и млади који су изашли из система
социјалне заштите, односно из хранитељских породица и
установа социјалне заштите, узраста од 18. до 26. година,
без значајних измена у понашању.
Услуга се односи на обезбеђивање егзистенцијалних потреба корисника (смештај, исхрана, одећа,
обућа), као и пружање психосоцијалне помоћи
корисницима.
Члан 32.
Начин, критеријуми за коришћење стана, обавезе
корисника стана, време трајања коришћења стана и надзор
над коришћењем стана уређују се посебним правилником.
Правилник о начину и условима за коришћење „Куће на
пола пута за децу и омладину“ доноси Општинско веће
општине Аранђеловац.
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Члан 33.

Члан 37.

Омладински клуб за децу и младе

Услуге Прихватилишта пружају се корисницима
до изналажење одрживих решења за кризне ситуације,
задовољење његових основних потреба и приступ другим
услугама., а највише до тридесет дана.
Центар за социјални рад утврђује потребу за
смештајем у прихватилиште и врши смештај корисника уз
упут, и о истом доноси решење.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Центра.

Омладински клуб за децу и младе пружа услуге
деци и омладини општине Аранђеловац и то: едукацију,
стицање животних вештина, социјализацију, дружење,
излете, спортски и културно забавни садржај и повећање
нивоа социјалне интеграције, а у складу са Програмом
рада Омладинског клуба.
Корисници клуба су деца без родитељског
старања , деца у сукобу са законом, деца из породица у
ризику и остала деца и омладина.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Центра.
Члан 34.
Услуге саветовалишта
Грађани могу користити услуге саветовалишта
која се организују као:
- саветовалиште за брак и породицу,
- саветовалиште за младе,
- саветовалиште за остарела лица.
У Саветовалишту се реализују психолошко
педагошке, социјалне и правне услуге.
У Саветовалишту за брак и породицу при Центру
за социјални рад „Сава Илић“, реализују се саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне
услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и
подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка
породици која се стара о свом детету или одраслом члану
породице са сметњама у развоју; одржавање породичних
односа и поновно спајање породице; саветовање и
подршка у случајевима насиља; породична терапија;
медијација; активација и друге саветодавне и едукативне
услуге и активности

Члан 38.
б) Прихватна станица
У Прихватној станици врши се прихват и
збрињавање лица која се нађу у скитњи и у другим
случајевима када им је неопходно организовано
збрињавање док се не успостави контакт са надлежним
Центром за социјални рад, односно док се не омогући
повратак лица у место пребивалишта, или док се за њих не
утврди приступ другим услугама .
Члан 39.
Пријем лица се врши у објектима прихватне
станице.
Боравак у прихватној станици може трајати
најдуже до седам дана.
Члан 40.
Пријем лица у прихватну станицу врши дежурни
стручни сарадник пружаоца услуге, који врши
идентификацију и прибавља податке релевантне за
предузимање даљих мера.
О прихвату лица у прихватну станицу одлучује
Центар за социјални рад упутом.
Члан 41.

Члан 35.
Смештај у Прихватилиште или Прихватну станицу
а) Прихватилиште
П р и х ват и л и ш т е ј е о бл и к п р и в р е м е н о г
збрињавања лица, која су изненада остала без смештаја
или из других разлога морају да буду збринута ван своје
породице.
Смештајем у прихватилиште кориснику се
обезбеђује краткотрајан смештај и осигурава безбедност,
изналажење одрживих решења за кризне ситуације,
задовољење његових основних потреба и приступ другим
услугама
Члан 36.
Привремени смештај у прихватилишту пружа се:
- деци без адекватног родитељског старања,
- деци са поремећајем у понашању,
- одраслим и остарелим лицима,
- деци и женама жртвама насиља.

Међусобна права и обавезе у вези са прихватом
лица у прихватилиште и прихватну станицу регулисаће се
уговором који закључује Општина Аранђеловац и
пружалац услуге у којој се ове услуге пружају.
Правилник о начину и условима пружања услуге
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог пружаоца услуге.
Члан 42.
Социјално становање у заштићеним условима
Социјално становање у заштићеним условима је
вид отвореног облика социјалне заштите који се реализује
у објектима и становима одређеним за ову намену.
Члан 43.
Право на социјално становање у заштићеним
условима остварују социјално угрожени, стамбено
необезбеђени појединци и породице са пребивалиштем на
територији општине Аранђеловац, чији приходи породице
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не прелазе утврђену висину новчане социјалне помоћи у
складу са чл.87 и 88 Закона о социјалној заштити.
Члан 44.
Услуге подршке за самосталан живот пружају се
појединцу да би се његове могућности за задовољење
основних потреба изједначиле с могућностима осталих
чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и
да би могао да води активан и самосталан живот у друштву.
Појединцу, односно породици која оствари право на
социјално становање у заштићеним условима (у даљем
тексту: корисник права), обезбеђује се:
1. становање у становима намењеним за
реализацију услуге подршке за самосталан живот
2. посебна подршка и одговарајући облици помоћи
у самосталном живљењу који
се реализују кроз
активности Центра за социјални рад.
Члан 45.
Општина Аранђеловац обезбеђује објекте за
остваривање права на социјално становање у заштићеним
условима, у складу са могућностима.
Објекти и станови у тим објектима за остваривање
овог облика заштите су у државној својини, а носилац
права коришћења је Општина Аранђеловац.
Корисници права не могу стећи право својине на
становима које користе.
Члан 46.
Средства за текуће и инвестиционо одржавање
објеката и средства за инвестиционо одржавање станова
обезбеђују се у буџету Општине Аранђеловац.
Трошкове становања (струја, телефон, вода,
грејање и друге комуналне услуге и накнаде) као и
трошкове текућег одржавања станова сносе корисници
права сопственим средствима.
Изузетно од става 2. овог члана, Општина
Аранђеловац у зависности од укупног прихода корисника
права, сноси трошкове из става 2. овог члана у целини или
делимично у складу са нормативима и стандардима
трошкова који се утврђују посебним актом који доноси
Општинско веће општине Аранђеловац.
Члан 47.
О праву на услугу социјално становање у
заштићеним условима одлучује решењем Центар за
социјални рад.
Члан 48.
На основу решења из члана 46. ове одлуке,
Општина Аранђеловац и корисник права закључују уговор
о међусобним правима и обавезама у вези са становањем.
Уговор из става 1. овог члана потписује Председник
Општине или лице које он овласти.
Члан 49.
Право на
услугу социјално становање у
заштићеним условима престаје ако:

1. корисник права престане да испуњава услове
утврђене овом одлуком за остваривање права;
2. корисник права или члан његовог породичног
домаћинства реши стамбену потребу на други начин.
Решењем о престанку права на социјално
становање у заштићеним условима утврђује се рок за
примопредају стана и отказни рок за раскид уговора из
члана 47 ове Одлуке који не може бити краћи од 60 дана.
Члан 50.
Предах за децу са сметњама у развоју и њихове
породице.
Право на услугу « Предах » имају деца са
сметњама у развоју и њихови чланови породица, односно
сродници.
Учешће корисника и његових сродника обавезних
на издржавање у трошковима услуге « Предах » утврђује се
на основу мерила и критеријума које доноси Општинско
веће општине Аранђеловац.
Правилник о начину и условима пружања услуге «
Предах » доноси Општинско веће општине Аранђеловац,
на предлог пружаоца услуге.
Члан 51.
Услуга « Предах обухвата следеће услуге :
Дневно збрињавање
У оквиру дневног збрињавања од неколико
часова, пружају се следеће услуге :
- подела терапије
- исхрана
- спортско - рекреативне активности, у складу са
интересима, жељама и способностима корисника
- едукативно-креативне активности које подстичу
стицање нових знања и вештина
- слободне активности.
2. Радно оспособљавање и окупација
3. Васпитно- едукативни рад
4. Обезбеђивање становања и 24- часовне бриге
Обезбеђивање становања подразумева:
- обезбеђење адекватне исхране корисника
- функционално опремање просторија за дневне
активности, личну хигијену, исхрану и спавање
- прикладно уређење простора
- обезбеђивање довољно простора и опреме
- одржавање хигијене заједничких просторија,
соба и припадајућих санитарних просторија.
Двадесетчетворочасовни надзор и нега
подразумева:
- обезбеђивање особља за двадесетчетворочасовну заштиту корисника, односно 3 неговатељице
које ће радити у 3 смене.
- одговарајућу општу и здравствену негу
- доступност здравствених услуга
- рад са породицом
- здравствена нега
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Члан 52.

Члан 59.

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

Поступак за остваривање права и услуга из ове
Одлуке покреће се на захтев странке, односно њеног
законског заступника или стараоца и по службеној
дужности.
Центар за социјални рад покреће поступак по
службеној дужности на своју иницијативу или поводом
иницијативе грађана или овлашћених органа и других
правних и физичких лица, када је то у интересу лица или
друштвене заједнице или када постоји интерес трећих
лица.
Поступак за остваривање и заштиту права и
услуга из ове Одлуке води се по одредбама Закона о
општем управном поступку и Закона о социјалној
заштити.
Члан 53.
О захтевима за остваривање права и услуга у
првом степену из ове Одлуке решава Центар за социјални
рад.
По жалбама на решења Центра за социјални рад у
другом степену одлучује Општинско веће општине
Аранђеловац.
Члан 54.
Правилник о ценама услуга социјалне заштите
доноси Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Центра за социјални рад.
Члан 55.
У погледу учешћа у финансирању цене услуге
социјалне заштите, примењују се одговарајуће одредбе
Закона којим се регулише социјална заштита.
Правилник о партиципацији корисника услуге
/сродника доноси Општинско веће општине Аранђеловац,
на предлог Центра за социјални рад.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-458/2012-01 од 19. 10. 2012.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,,с.р.

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац
''бр. 8/08)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПЕРИОД 1.1.2012. –
30. 6. 2012.г.
1.Усваја се Извештај о стању безбедности
саобраћаја на подручју општине Аранђеловац за период
1.1.2012. – 30. 6. 2012.године, у тексту који је саставни део
ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-460/2012-01 од 19. 10. 2012. године

Члан 56.
Исплату новчаних износа остварених по основу
права утврђених овом Одлуком врши Центар за социјални
рад у Аранђеловцу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Овлашћује се Општинско веће да може доносити
потребна акта и предузимати друге мере за извршење ове
Одлуке.
Члан 58.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о правима у социјалној заштити и социјалној
сигурно сти грађана у општини Аранђеловац,
(''Општински службени гласник'', бр. 6/03, и ''Службени
гласник општине Аранђеловац, бр. 23/10 и 35/11).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу основу члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012.године, донела је
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средстава јавног информисања,
- да утврди да ли истраживање и експлоатација
руде никла утиче на угрожавање животне средине,
здравље људи или проузрокује неке друге негативне
последице.
3. Радно тело ће поднети Извештај Скупштини
општине у року од 60 дана.

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА
1. Образује се Радно тело које сачињавају
представници свих политичких странака који имају
одборнике у Скупштини општине Аранђеловац и члан
Општинског већа задужен за праћење заштите животне
средине.
Радно тело ће из реда својих чланова изабрати
председника Радног тела.
2. Задатак Радног тела је :
- да утврди докле се стигло са истраживањем руде
никла на територији општине Аранђеловац,
- да у циљу укључивања шире јавности организује
јавне трибине и ''округле столове'', уз учешће научне и
стручне јавности, заинтересованих општина и присуство

4. Рок за достављање предлога за чланове Радне
групе је 25. 10. 2012.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-461/2012-01 од 19. 10. 2012. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић
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На основу члана 42. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 11/09) и члана
10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације (''Службени гласник РС'', бр. 98/10) и члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА,
ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА И ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 29. став 1. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се председник и чланови Комисије
за буџет и финансије, и то :
1. НАДА ТАНАСИЈЕВИЋ, председник

1. Разрешавају се :
- мр Влада Гајић, командант Општинског штаба
-Владан Матијашевић, заменик команданта
Општинског штаба
- Радиша Бошковић, члан Општинског штаба
- Ђорђе Милинковић, члан Општинског штаба.

2. МИОДРАГ БОШКОВИЋ, члан
3. МИЛИЦА ВУЈЧИЋ, члан
4.СРЂАН ПАЈЕВИЋ, члан
5. МИРКО БЛАГОЈЕВИЋ, члан

2. Именују се :
- Бојан Радовић, председник Општине – за
команданта Општинског штаба
- Милосав Милојевић, члан Општинског већа - за
заменика команданта Општинског штаба
- Владимир Стефановић, - за члана Општинског
штаба
- Никола Устић, в.д.начелник Општинске управе за члана Општинског штаба.
3. Мандат команданта, заменика команданта и
чланова Општинског штаба именованих овим Решењем
траје до истека мандата Општинског штаба именованог
Решењем Скупштине општине Аранђеловац бр. 06465/2011-01 од 12. 09. 2011.године.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-490/2012-01 од 19. 10. 2012.г.

6. ДРАГОВАН ВОЈИНОВИЋ, члан
7. МИОМИР ЛАЗОВИЋ, члан
II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-462/2012-01 од 19. 10.. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 29. став 1. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се председник и чланови Комисије
за друштвене делатности, и то :
1. ДАНИЈЕЛА ВЕЉОВИЋ-РАДОВАНОВИЋ,
председник
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2. БОЈАН КОЛАКОВИЋ, члан
3. МАРИЈА ЕЛЕЗ-ВУЧКОВИЋ, члан
4. САША ВУЧИЋЕВИЋ, члан
5. СНЕЖАНА ГРЧИЋ, члан
6. АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ, члан
7. МИЛУТИН БОЈЧИЋ, члан
II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
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На основу члана 29. став 1. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. За председника и чланове Комисије за
друштвене делатности, бирају се :
1. МАРИЈА ЕЛЕЗ, председница

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-463/2012-01 од 19. 10. 2012. Године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

2. ДРАГАН СИМЕУНОВИЋ, члан
3. СЛАЂАНА МАРКОВИЋ, чланица
4. ДАНИЈЕЛА ВЕЉОВИЋ-РАДОВАНОВИЋ,
чланица

На основу члана 29. став 1. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. За председника и чланове Комисије за буџет и
финансије, бирају се :
1. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ, председница
2. ЗЛАТКО МИТРОВИЋ, члан

5. САША ВУЧИЋЕВИЋ, члан
6. БИЉАНА ВОЈИНОВИЋ, чланица
7. МИЛУТИН БОЈЧИЋ, члан
II. Мандат председнику и члановима Комисије
траје до истека мандата овог сазива Скупштине.
III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-463-1/2012-01 од 19. 10. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

3. МИРКО БЛАГОЈЕВИЋ, члан
4. ЈАСМИНА ОРЛОВИЋ, чланица
5. ДРАГОВАН ВОЈИНОВИЋ, члан
6. МИОМИР ЛАЗОВИЋ, члан
7. АЛЕКСАНДАР ЛОЈОВИЋ, члан
II. Мандат председнику и члановима Комисије
траје до истека мандата овог сазива Скупштине.
III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-462-1/2012-01 од 19. 10. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се председник и чланови Управног
одбора ЈП за планирање и изградњу општине
Аранђеловац, и то :
- ТИМОТИЈЕВИЋ ТИХОМИР, председник
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- МИЛОВАНОВИЋ РАДЕНКО, члан
- ПЕРКИЋ ДАРИНКА, члан
- БЕРИСАВАЦ ГОРАН, члан
- ВАСИЋ ДЕЈАН, члан
- ПОПОВИЋ НЕНАД, члан
-КАРАДИНОВИЋ ИВАН, члан, из реда
запослених
-КРСТИЋ-ПЕТРОВИЋ НАДА, члан, из реда
запослених.
II. Именују се за председника и чланове Управног
одбора ЈП за планирање и изградњу општине
Аранђеловац, и то:
- ИВАНОВИЋ НИКОЛА, председник
- ЛАЛОВИЋ СЛОБОДАН, члан
- ИЛИЋ СЛАВКО, члан
- ВУКОВИЋ МИОДРАГ, члан
- ШУНДИЋ ЉУБИВОЈЕ , члан
- КОЛАРЕВИЋ ЖИВОРАД, члан
- РАДОШЕВИЋ ЗОРАН, члан, из реда запослених
-МИЛИВОЈЕВИЋ ВЕРИЦА, члан, из реда
запослених.
III. Maндат председнику и члановима Управног
одбора траје до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Одлуком Скупштине
општине Аранђеловац бр. 06-337-1/2010-01 од 23. 7.
2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-464/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

- ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЛАДАН, члан
- ИЛИЧИЋ ВЕРА, члан
III. Maндат члановима Управног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Управног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-338-1/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-465/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се чланови Надзорног одбора ЈКП
''Букуља'' Аранђеловац, и то :
ТОМКОВИЋ ТИЈАНА
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ, из реда запослених

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се дужности чланови Управног
одбора ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, и то:
- МАКСОВИЋ ФИЛИП, члан
- МАРКОВИЋ МИЛОШ, члан.
II. Именују се за чланове Управног одбора ЈКП
''Букуља'' Аранђеловац, и то:

II. Именују се за чланове Надзорног одбора ЈКП
''Букуља'' Аранђеловац, и то :
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР.
РАДОВАНОВИЋ ВЕСНА, из реда запослених
III. Maндат члановима Надзорног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Надзорног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-338-3/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-465-1/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ГАС''
АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се председник и чланови Управног
одбора ЈП ''Гас'' Аранђеловац, и то :
- ЈЕДОКСИЋ ВЛАДА, председник
- ВЕЉОВИЋ ЂУРИЦА, члан
- НИКОЛИЋ МИЛАН, члан
II. Именују се за председника и чланове Управног
одбора ЈП ''Гас'' Аранђеловац, и то:
- АРСЕНИЈЕВИЋ ДЕЈАН, председник
- НИКОЛИЋ РАДОСАВ, члан
- ВЕСКОВИЋ ИВАНА, члан
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- РАДИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА, председник
- КОМНЕНОВИЋ МИЛАН, члан
- КАРИЋ ЂОРЂЕ, члан
II. Именују се за председника и чланове Управног
одбора ЈКП ''Зеленило'' Аранђеловац, и то:
- ЂОРЂЕВИЋ ЖИВАН, председник
- РАДОЈЕВИЋ МИЛАН, члан
- РИСТОВИЋ МИРКО, члан
III. Maндат председнику и члановима Управног
одбора траје до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Одлуком Скупштине
општине Аранђеловац бр. 06-340-1/2010-01 од 23. 7.
2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-467/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

III. Maндат председнику и члановима Управног
одбора траје до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Одлуком Скупштине
општине Аранђеловац бр. 06-339-1/2010-01 од 23. 7.
2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-466/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

I. Разрешавају се чланови Управног одбора ЈП за
информисање ''Шумадија'' Аранђеловац, и то :
- НАСТИЋ АНА, члан
- ПОПОВИЋ МАРИНА, члан
II. Именују се за чланове Управног одбора ЈП за
информисање ''Шумадија'' Аранђеловац, и то:

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
''ЗЕЛЕНИЛО'' АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се председник и чланови Управног
одбора ЈКП ''Зеленило'' Аранђеловац, и то :

- МИТРОВИЋ СТАНА, члан
- МИРИЋ ПРЕДРАГ, члан
III. Maндат члановима Управног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Управног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-341-1/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
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IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-468/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19.10. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешавају се председник и члан Управног
одбора Центра за културу и образовање општине
Аранђеловац, и то :
- ЗЛАТКОВИЋ ИВАН, председник
- ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ, члан
II. Именују се за председника и члана Управног
одбора Центра за културу и образовање општине
Аранђеловац, и то:
- ЈОВАНОВИЋ СИНИША, председник
- АЛЕКСИЋ ВЕСНА, члан

I. Разрешава се председник Надзорног одбора ЈП
з а и н ф о рм и с а њ е ' ' Ш ум а д и ј а ' '
А р а н ђ е л о ва ц ,
РАДОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ.

III. Maндат председнику и члановима Управног
одбора траје до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Одлуком Скупштине
општине Аранђеловац бр. 06-344-11/2010-01 од 23. 7.
2010.године.

II. Именује се за председника Надзорног одбора
ЈП за информисање ''Шумадија'' Аранђеловац, ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ.

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

III. Maндат председнику Надзорног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Надзорног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-341-3/2010-01 од 23. 7. 2010.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-469/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-468-1/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''СВЕТИ САВА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешава се председник

Управног одбора
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Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац,
ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА.
II. Именује се за председника Управног одбора
Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац, РИСТИЋ
АНА, председник
III. Maндат председнику Управног одбора траје
до истека мандата председника и чланова Управног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-343-1/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-470/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРЦ
''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се председник и чланови Управног
одбора СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац, и то :
- МИЛОВАНОВИЋ МИХАЈЛО, председник
- КАРИЋ ЂОРЂЕ, члан
- ПЕТРОВИЋ БОЈАН, члан
II. Именују се за председника и чланове Управног
одбора СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац, и то:

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

- ПРОКИЋ ПЕТАР, председник
- ДАМЊАНОВИЋ ВЛАДАН, члан
- МИЈАИЛОВИЋ МИЛАН, члан
III. Maндат председнику и члановима Управног
одбора траје до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Одлуком Скупштине
општине Аранђеловац бр. 06-347-1/2010-01 од 23. 7.
2010.године.

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА''
АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешава се члан Надзорног одбора Народне
библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац, ПАВЛОВИЋ
ДАНИЦА

IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-473/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

II. Именује се за члана Надзорног одбора
Народне библиотеке ''Свети Сава'' Аранђеловац,
ЈЕРЕМИЋ ДЕЈАН.
III. Maндат члана Надзорног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Надзорног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-343-3/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-470-1/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРЦ ''ШУМАДИЈА''
АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешава се председник Надзорног одбора
СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац, ТОМКОВИЋ ТИЈАНА.
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II. Именује се за председника Надзорног одбора
СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац, ПАНТИЋ АЛЕКСАНДАР
III. Maндат председнику Надзорног одбора траје
до истека мандата председника и чланова Надзорног
одбора именованог Одлуком Скупштине општине
Аранђеловац бр. 06-347-3/2010-01 од 23. 7. 2010.године.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У

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

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-473-1/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

I. Разрешава се председник Надзорног одбора
Туристичке организације општине Аранђеловац, ЈАЊИЋ
ИВАНА.
II. Именује се за председника Надзорног одбора
Туристичке организације општине
Аранђеловац,
МАРКОВИЋ ВЛАДАН.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

III. Maндат председнику Надзорног одбора траје
до истека мандата председника и чланова Надзорног
одбора именованог Одлуком Скупштине општине
Аранђеловац бр. 06-342-3/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-474-1/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

I. Разрешавају се чланови Управног одбора
Туристичке организације општине Аранђеловац, и то :
- ВЕЉОВИЋ МИЛУТИН, члан
- РАНИТОВИЋ АНА, члан
II. Именују се за чланове Управног одбора
Туристичке организације општине Аранђеловац, и то:
- ЗАРИЋ ИВАНА, члан
- ВЕЛИЧКОВИЋ ДРАГИЦА, члан
III. Maндат члановима Управног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Управаног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-342-1/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-474/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се председник Управног одбора
Центра за социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац, АНИЋ
ДЕЈАН.
II. Именује се за председника Управног одбора
Центра за социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац,
МУРИЋ МИЛОШ.
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III. Maндат председнику Управног одбора траје
до истека мандата председника и чланова Управног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-345-1/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-476/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У
АРАНЂЕЛОВЦУ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
I. Разрешавају се чланови Управног одбора
Народног музеја у Аранђеловцу, и то :
- ЗЛАТКОВИЋ БРАНКО, члан
- ПРЕКОВИЋ МИЛИЦА, члан
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ

II. Именују се за чланове Управног одбора
Народног музеја у Аранђеловцу, и то:
- ФИЛИПОВИЋ ЈАВОРКА, члан
- ЋИРАКОВИЋ ИВАН, члан
III. Maндат члановима Управног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Управног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-45/2010-01 од 19. 1. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .

I. Разрешава се председник Надзорног одбора
Центра за социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац,
РИСТОВСКИ ИВАН
II. Именује се за председника Надзорног одбора
Центра за социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац,
КАРАН ОЛИВЕРА.
III. Maндат председнику Надзорног одбора траје
до истека мандата председника и чланова Надзорног
одбора именованог Одлуком Скупштине општине
Аранђеловац бр. 06-345-3/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-476-1/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-471/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној19. 10. 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА СМОТРЕ УМЕТНОСТИ
''МЕРМЕР И ЗВУЦИ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешава се члан Управног одбора Смотре
уметности ''Мермер и звуци'' Аранђеловац, МАРИНСКИ
ДОБРИВОЈЕ.
II. Именује се за члана Управног одбора Смотре
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уметно сти ''Мермер и звуци''
ФИЛИПОВИЋ МИРЈАНА.

Аранђеловац,

III. Maндат члану Управног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Управног одбора
именованог Одлуком Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-47/2010-01 од 19. 1. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .

IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-475/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-471/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ''ПРВИ
СРПСКИ УСТАНАК'' АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се председник и чланови Управног
одбора Фонда ''Први српски устанак'' Аранђеловац, и то:
- ЛУКИЋ ГОРДАНА, председник
- ДУКИЋ МЛАДЕН, члан
- ЗЛАТКОВИЋ СЕНА, члан
- ДЕСИВОЈЕВИЋ ГОРДАНА, члан
- ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГАН, члан
- ВУЧИЋЕВИЋ ДУШИЦА, члан
II. Именује се за председника и чланове Управног
одбора Фонда ''Први српски устанак'' Аранђеловац, и то :
- СУЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА, председник
- ПЛЕЋКОВИЋ ТАЊА, члан
- ЂУРКОВИЋ ДЕСИМИР, члан
- ЛАЗОВИЋ МИРА, члан
- БОГДАНОВИЋ МИЛЕТА, члан
- ЛУКИЋ НАДА, члан
III. Maндат председнику и члановима Управаног
одбора траје до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Одлуком Скупштине
општине Аранђеловац бр. 06-348-1/2010-01 од 23. 7.
2010.године.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ''ПРВИ СРПСКИ
УСТАНАК'' АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се председник Надзорног одбора
Фонда ''Први српски устанак'' Аранђеловац, САВИЋ
МИРЈАНА.
II. Именује се за председника Надзорног одбора
Фонда ''Први српски устанак'' Аранђеловац, СТАНИЧИЋ
НАДА.
III. Maндат председнику Надзорног одбора траје
до истека мандата председника и чланова Надзорног
одбора именованог Одлуком Скупштине општине
Аранђеловац бр. 06-348-3/2010-01 од 23. 7. 2010.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-475-1/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19. 10. 2012. године, донела је

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 19.10. 2012. године, донела је

О Д Л У К У

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА
ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ДУГА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешавају се председник и чланови Управног
одбора Агенције за имовину општине Аранђеловац, и то :

I. Разрешава се члан Управног одбора
П р ед ш ко л с ке у с т а н о в е ' ' Д у г а ' ' А р а н ђ е л о в а ц ,
СТОЈАНОВИЋ ДОБРИНКА, представник Општине.

- ЂЕРИЋ МИОДРАГ, председнк
- ЈОКСИМОВИЋ МАРИЈА, члан
- ЧОЛОВИЋ МАРИЈА, члан
- ПРОКИЋ ПЕТАР, члан
- БОГДАНОВИЋ МАЈА, члан
II. Именују се за председника и чланове Управног
одбора Агенције за имовину општине Аранђеловац, и то:
- БЈЕЛОГРЛИЋ ВЕСЕЛИН, председник
- ЂУРОВАЦ ЖЕЉКО, члан
- ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН, члан
- СТОЈИЋ МИРОСЛАВ, члан
- БОГДАНОВИЋ МАЈА, члан
III. Maндат председнику и члановима Управног
одбора траје до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованог Одлуком Скупштине
општине Аранђеловац бр. 06-261/2012-01 од 8. 6.
2012.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-477/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

II.
Именује се за члана Управног одбора
Предшколске установе ''Дуга'' Аранђеловац, ЈЕРЕМИЋ
САНДРА, представник Општине.
III. Maндат члану Управног одбора траје до
истека мандата председника и чланова Управног одбора
именованог Решењем Скупштине општине Аранђеловац
бр. 06-119/2012-01 од 16. 3. 2012.године и бр. 06-264/201201 од 8. 6. 2012.године.
IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-478/2012-01 од 19. 10. 2012.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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