
На основу основу члана 22. Статута општине 4. истицање фирме на пословном простору ;
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 5. држање моторних друмских и прикључних 
бр. 9/08), возила, осим пољопривредних возила и машина.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 18. 12. 2012.године, донела је Члан 2.

Висина комуналних такса утврђена је у Таксеној 
    тарифи, која је саставни део ове Одлуке.

О  Д  Л  У  К  У
Члан 3.

О НЕПРИХВАТАЊУ ИСТРАЖИВАЊА И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РУДЕ НИКЛА НА Рок за плаћање комуналне таксе је :

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. за таксу из тар. бр. 1. и 2. – при добијању 

дозволе, односно од почетка коришћења, ако дозвола није 
издата ;

1. Скупштина општине Аранђеловац не прихвата 2. за таксу из тар. бр. 3.  – до 15. у месецу за 
истраживање и експлоатацију руде никла на територији претходни месец ;
општине Аранђеловац. 3. за таксу из тар.бр.  4, -  1/12 месечно  до 15 у 

месецу за претходни месец
2. Органи општине Аранђеловац неће дати 4. за таксу из тар. бр. 5. – при регистрацији возила.

сагласности за истраживање и експлоатацију руде никла 
на територији општине Аранђеловац, које су у њиховој Сва мала правна лица уписани у регистар 
надлежности. Агенције за привредне регистре који обављају делатност 

на територији општине Аранђеловац, а обвезници су 
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине простору  дужни су да најкасније до 1. марта текуће године 
Аранђеловац''. доставе доказ о висини годишњег прихода  у претходној 

години као и доказ о разврставању у средња или велика 
     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ правна лица ако је било промене у статусу.
     Број: 06-610/2012-01 од 18. 12.  2012.године Сви предузетници који обављају делатност у 

облсти трговине на велико и мало, делатност сечења и 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, обраде камена, експлоатације и вађења камена, рушења и  
     Никола Обрадовић,с.р. изградње стамбених објеката, рашчишћавања тарена, 

делатности саобраћаја у области теретног саобраћаја, 
линијског и ванлинијског превоза и делатности 
угоститељства у области хотела и мотела  дужни су да 
најкасније до 1. марта текуће године доставе доказ о 
висини годишњег прихода  у претходној години

На основу члана 11. став 1. и члана 7 став 3 Закона Сви други предузетници ( без обзира на 
о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник делатност) дужни су да Одељење за пореске послове 
РС'', бр. 62/06, 47/2011 и  93/2012) и члана 22 Статута обавесте о чињеници ако им је приход у претходној години 
општине Аранђеловац („Службени гласник општине био преко 50.000.000,00 динара.
Аранђеловац“ број 8/08 ),           Обавеза плаћања комуналне таксе из тарифног броја 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 4 престаје са даном брисања привредног субјекта из 
одржаној  18. 12.2012. донела је регистра Агенције.

Члан 4.

О  Д  Л  У  К  У Комуналне таксе наплаћују : 
1. таксу из тар. бр. 1. и 2. – орган који издаје 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА дозволу  ;
2. таксу из тар. бр. 4. – Општинска управа – 

Члан 1. Одељење за пореске послове ;
3. таксу из тар. бр. 3,  и 5. – уплаћују обвезници у 

Комуналне таксе плаћају се за коришћење права, прописаним роковима.
предмета и услуга, и то :
1. коришћење простора на јавним површинама или испред Организација и органи који су дужни да наплаћују 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради таксу, воде евиденцију обвезника таксе са подацима о 
продаје штампе, књига и других публикација, производа задужењу и наплати.
старих и уметничких заната и домaће радиности ; Контролу обрачуна и уплате таксе као и принудну 

2. заузеће јавне површине грађевинским наплату комуналне таксе врши Општинска управа – 
материјалом и за извођење грађевинских радова ; Одељење за пореске послове, у складу са законом.

3. држање средстава за игру (''забавне игре'') ;                                

35Broj 46 - Aran|elovac, 24. decembar 2012.



Члан 5. 1. правно лице – од 50.000,00 до 200.000,00 
динара,

Комуналне таксе су приход буџета Општине. 2. физичко лице и одговорно лице у правном лицу 
– од 5.000,00 до 25.000,00 динара.

Члан 6.
Члан 7.

Ако не обрачуна и уплати комуналну таксу или не 
поднесе тачну и потпуну пореску пријаву или не пријави Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
тачну промену података на начин и у роковима од Одлука о комуналним таксама (''Службени гласник 
прописаним овом Одлуком, казниће се за прекршај општине Аранђеловац'', бр.35/2011 и 44/12).
новчном казном:

1. правно лице – од 10.000,00 до 50.000,00 динара, Члан 8.
2. предузетник – од 10.000,00 до 25.000,00 динара,
3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

– од 5.000,00 до 15.000,00 динара. објављивања, а примењиваће се од 1.1. 2013. године.

Ако мало правно лице благовремено не поднесе СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
доказ о висини прихода у претходној години или ако не Број: 06-612/2012-01 од 18. 12.  2012.године
достави доказ о разврставању у средња или велика правна 
лица под условом да је било тих промена, казниће се за ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
прекршај новчаном казном: Никола Обрадовић,с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА

ТАРИФНИ БРОЈ 1.

За коришћење простора на јавним површинама  или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса 
дневно по једном целом односно започетом  квадратном метру коришћеног простора, и то : 

1. за коришћење испред пословних просторија :                                                                                                  динара

а) прва зона : у ул. Књаза Милоша од ''Шарене капије'' до раскрснице 
са ул. Илије Миловановића и ул. Војислава Илића до раскрснице са 
ул. Кнеза Михајла и ул. Војводе Путника до раскрснице са ул. Краља
Петра Првог                                                                                                                                                                 40      
б)  друга зона : у делу ул. Књаза Милоша који није обухваћен 
тачком 1а., ул. Кнеза Михајла и ул. Краља Петра Првог,  све улице између 
њих , ул. Занатлијска, ул. Краља Александра до раскрснице са ул. 
Брегалничком и ул. Илије Гарашанина до раскрснице са ул. Букуљском                                                       25                          
в) трећа зона : остале улице на територији града и у селима Буковик, 
Врбица, Бања и Даросава уз магистрални пут М-4 на растојању до 
50 м од ивице коловоза                                                                                                                                             12   
г) четврта зона : остало подручје Општине                                                                                           8
2. за остало коришћење јавних површина у пословне сврхе                                                                                   92

НАПОМЕНА :

Дневним коришћењем јавне површине сматра се коришћење у току дана, без обзира на трајање коришћења.
Коришћењем јавне површине не сматра се заузимање јавне површине неопходно за истовар и утовар робе, уношење 
огрева и сл.

Коришћење јавне површине одобрава се актом надлежног органа.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова  плаћа се такса дневно 
по једном квадратном метру заузећа јавне површине – 58 динара.

НАПОМЕНА:

Ова такса не плаћа се за заузеће јавне површине грађевинским  материјалом за извођење радова на изградњи, 
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реконструкцији, оправци и одржавању објеката инфраструктуре од стране овлашћених организација

TАРИФНИ БРОЈ 3.

За држање средстава за игру (''забавне игре'') плаћа се такса у месечном износу и то :
                                       динара

- за томболу, покер апарат, флипер и др.                                                                                    6.355
   за билијар                                       763

ТАРИФНИ БРОЈ 4.

За истицање фирме или назива на пословном простору плаћа се такса у годишњем износу и то:
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Обвезници плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору под условима из ове 
Одлуке су сва правна лица и предузетници који су уписани у надлежни регистар Агенције за привредне регистре, а 
имају седиште на територији општине Аранђеловац или обављају делатност на територији општине 
Аранђеловац.

              Фирма у смислу Ове Одлуке је сагласно Закона о финансирању локалне самоуправе сваки истакнути 
назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. ( натпис на вратима 
стана или куће , поштанском сандучету и друго сагласно закону.)

               Пословном просторијом у смислу ове Одлуке ради плаћања комуналне таксе сматра се сваки простор који 
је наведен у регистрационој пријави и регистрован у Агенцији за привредне регистре као седиште правног лица 
или предузетника.

            За други и сваки наредни пословни објекат  истог обвезника такса за истакнуту фирму се умањује за 30%.

            Првим објектом сматра се објекат који је наведен у регистрационој пријави и који је уписан у регистар 
Агенције за привредне регистре. 

Ако је седиште обвезника ван територије општине Аранђеловац, првим објектом сматра се онај објекат на 
територији општине Аранђеловац који је први наведен у пријави обвезника, односно онај објекат за који је 
прописана највиша такса ако обвезник није поднео пријаву.
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НАПОМЕНА :

Таксу из овог Тарифног броја не плаћају државни органи  и  организације, органи и организације 
Општине, јавне установе, политичке и друштвене организације и удружења грађана, лица која се баве старим 
занатима, уметничким занатима и домаћом радиношћу , као и правна лица која су у поступку стечаја, ликвидације 
или реструктуирања. 

Таксу не плаћају новооснована правна лица и предузетници за календарску годину у којој су  по први пут уписани 
у одговарајући регистар АПР.

            Таксу из овог Тарифног броја не плаћају предузетници који су привремено одјављени код Агенције за 
привредне регистре.

ТАРИФНИ БРОЈ 5.

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 - 1.500 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости - 2.000 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости - 3.500 динара,
- за камионе преко 12 т носивости -5.000 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - 500 динара;
3) за путничка возила :
- до 1.150 цм3 - 500 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм - 1.000 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 - 1.500 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм - 2.000 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 - 3.000 динара,
- преко 3.000 цм3 - 5.000 динара;
4) за мотоцикле :
- до 125 цм3 - 400 динара, 
- преко 125 цм3 до 250 цм3 - 600 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 - 1.000 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 - 1.200 динара,
- преко 1.200 цм3 - 1.500 динара ;
5) за аутобусе и комби бусеве - 50 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила : теретне приколице полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених 

врста терета :
- 1 т носивости - 400 динара,
- од 1 т до 5 т носивости - 700 динара,
- од 5 т до 10 т носивости - 950 динара,
- од 10 т до 12 т носивости - 1.300 динара,
- носивости преко 12 т - 2.000 динара ;
7) за вучна возила (тегљаче) :
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.500 динара,
- чија је снага од мотора 66 – 96 киловата - 2.000 динара,
- чија је снага од мотора 96 – 132 киловата - 2.500 динара,
- чија је снага од мотора 132 – 177 киловата - 3.000 динара,
- чија је снага преко 177 киловата - 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.
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На основу члана 220. Закона о планирању и 2012. године, услови и обим отписа обрачунате  а 
изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 и неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање закључно 
24/2011), члана 6. Закона о финансирању локалне са 31.октобром 2012. године по основу локалних пореза, 
самоуправе ( „Службени гласник РС“ број 62/06 , 47/2011 и као и отпис камате у другим случајевима прописаним овом 
93/2012) и члана 22. Статута општине Аранђеловац одлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. 
(„Службани гласник општине Аранђеловац“ број 8/08), октобром 2012. године.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној  18. 12. 2012 године, донела је Члан 2.

Изрази употребљени у овој одлуци имају следеће 
значење:

O  Д  Л  У  К  У 1)ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК је физичко лице, 
предузетник, односно правно лице које на дан 31.12.2012. 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу 
НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ изворних јавних прихода.

ЗЕМЉИШТА 2) ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ су изворни јавни приходи 
које утврђује, наплаћује и контролише једница локалне 
самоуправе на основу закона и одлука скупштине јединице 
локалне самоуправе.

Члан 1. 3)ГЛАВНИ ПОРЕСКИ ДУГ је дуг по основу 
пореских обавеза доспелих за плаћање закључно са 

У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског 31.октобром 2012. године.
земљишта („Службени гласник општине Аранђеловац“ 4) КАМАТА је износ обрачунате камате на главни 
број 35/2011) у члану 6. став 2. алинеја 6. мења се и гласи: порески дуг.
„ – делатност угоститељства за отворене базене, спортске 5) ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ су обавезе по основу 
терене и аква паркове“. изворних јавних прихода које периодично доспевају за 

плаћање у смислу Закона о порезу на имовину, Одлуке о 
Члан 2 накнади за коришћење грађевинског земљиште, Одлуке о  

накнади за заштиту и унапређење  животне средине и 
У члану 6. став 2. алинеја 7. брише се. Одлуке о комуналним таксама, почев од 01. јануара 2013. 

године.
Члан 3. 6) ВЕЛИКИ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК  је правно 

лице које је према прописима који уређују рачуноводство и 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана ревизију, разврстано као велико правно лице.

објављивања у „Службеном гласнику општине 7) МАЛИ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК је физичко 
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01. 01. 2013. године. лице, предузетник, односно правно лице које није велики 

порески обвезник у складу са тачком 6. ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 8) НАДЛЕЖНИ ОРГАН је Општинска управа 
Број: 06-613/2012-01 од 18. 12.  2012.године Аранђеловац, Одељење за пореске послове.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, МИРОВАЊЕ ГЛАВНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА
Hикола Обрадовић,с.р.

Члан 3.

Главни порески дуг који није измирен до дана 
ступања на снагу ове Одлуке, мирује од 01. јануара 2013. 

На основу члана  11 Закона о условном отпису године на начин и по поступку прописаним овом Одлуком.
камата и мировању пореског дуга („Службени гласник“ РС Малом пореском обвезнику главни дуг мирује до 31. 
бр.119/2012) и члана 22. Статута општине Аранђеловац децембра 2014. године великом пореском обвезнику 
(„Службени гласник општине Аранђеловац“ број 8/08 ), главни дуг мирује до 31. децембра 2013. године.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Порески обвезник коме је одложено плаћање 
одржаној  18. 12. 2012. донела је пореског дуга, односно за чију је наплату покренут 

поступак принудне наплате, остварује право на мировање 
пореског дуга у смислу одредаба ове Одлуке.

О  Д  Л  У  К  У Изузетно, право на мировање главног пореског 
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ дуга за чију је наплату покренут поступак принудне 

ПОРЕСКОГ ДУГА наплате; осим у случају када је ради принудне наплате 
пореског дуга установљена забрана располагања 
новчаним средствима на текућем рачуну, остварује се на 

Члан 1. основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, 
подноси надлежном органу.

Овом Одлуком уређује се условни отпис камата и 
мировање обавезе плаћања неплаћених изворних јавних Члан 4.
прихода доспелих за плаћање закључно са 31.октобром 
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За време мировања главног пореског дуга до обавезе.
његове отплате у целости, не тече камата.

За време мировања, главни порески дуг се ПОСЛЕДИЦЕ НЕИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗЕ
валоризује индексом потрошачких цена почев од 01. 
новембра 2012. године до отплате дуга у целости. Члан 8.

Члан 5. Пореском обвезнику који, у периоду мировања 
главног пореског дуга,  престане  да редовно измирује 

Порески обвезник стиче право ма мировање текуће обавезе, главни порески дуг се увећава за 
главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање припадајућу камату обрачунату у складу са прописом који 
почев од 01. новембра 2012. године до 31. децембра 2012 уређује порески поступак и пореску администрацију, на 
године плати најкасније до 31.01.2013. године ( четврту први дан месеца који следи месецу у којем није измирио 
аконтацију пореза на имовину, накнаде за коришћење своју текућу обавезу.
грађевинског земљишта, накнаде за заштиту и унапређење Над пореским обвезником који, у периоду 
животне средине које доспевају за наплату 15.11.2012. плаћања главног пореског дуг на рате, не измири текућу 
године и комуналну таксу за истицање фирме за месеце обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи 
октобар, новембар и децембар које доспевају за наплату поступак принудне наплате сходно пропису који уређује 
15.11. 2012., 15.12.2012. и 15.01.2013. године) пореки поступак и пореску администрацију.

Порески обвезник којем је утврђено право на 
мировање главног пореског дуга дужан је да од 01. јануара ОТПИС КАМАТЕ У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА
2013. године редовно плаћа текуће обавезе (комуналну 
таксу до 15. у месецу за претходни месец и кварталне Члан 9.
аконтације пореза и накнада које доспевају 15. фебруара, 
15. маја, 15. августа и 15. новембра текуће године.) Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 
 До добијања решења за текућу годину  порески 2014. наддлежни  орган отписаће камату:
обвезник је дужан да плаћа аконтације у висини обавезе за - предузетнику који је брисан из регистра
последње тромесечје године која претходи текућој години. - оснивачима друштава лица и то: оснивачима 

ортачких друштава  који су брисани из регистра .
ОТПИС КАМАТЕ

ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ
Члан 6.

Члан 10.
Малом пореском обвезнику који редовно плаћа 

текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку 2013. У периоду од 01. новембра 2012. године до краја 
године, а преостала камата по истеку 2014. године. периода мировања главног пореског дуга, прекида се 

Великом пореском обвезнику који редовно плаћа  застарелост права на наплату пореског дуга, а за период за 
текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у 
полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку рок застарелости.
другог полугодишта 2013. године. За период мировања главног пореског дуга 

Отпис камате врши надлежан орган по службеној продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга.
дужности.

Пореском обвезнику који је на дан 31.октобра ПРЕКИД ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ
2012. године  као неизмирену обавезу имао само камату, а 
који до 31. јануара 2013. измири пореске обавезе из члана Члан  11.
5. став 1. ове Одлуке, надлежни орган по службеној 
дужности отписује камату. На дан ступања на снагу ове Одлуке надлежни 

Ако порески обвезник који је на дан 31.октобра орган прекида поступке принудне наплате.
2012. године  као неизмирену обавезу имао камату, а нема 
даљих задужења надлежни орган по службеној дужности СТУПАЊЕ НА СНАГУ
отписује камату.

Члан 12.
ПЛАЋАЊЕ ГЛАВНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА НА РАТЕ

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
Члан 7. објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.
Порески обвезници из члана 6. ове Одлуке стичу 

право на плаћање главног пореског дуга на 24 месечне 
рате, без средстава обезбеђења, и то: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

- мали порески обвезници почев од 01. јануара Број: 06-614/2012-01 од 18. 12.  2012.године
2015. године

- велики порески обвезници од 01. јануара 2014. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
године. Никола Обрадовић,с.р.

За време плаћања главног пореског дуга на рате 
порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће 
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На основу  члана 22. Статута општине На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском 
Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, систему (''Службени гласник РС'', бр.  54/09, 73/10, 101/10 
број 8/08), и 101/11), члана 22.  Статута општине Аранђеловац 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/2010), 
одржаној  18. 12.2012. донела јe Скупштина  општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 18. 12. 2012. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  У

O ЕЛЕМЕНТИМА КОЈЕ НЕКРЕТНИНА МОРА 
ИСПУЊАВАТИ ДА БИ ИМАЛА СТАТУС КУЋЕ ЗА О ПОТРЕБИ АНГАЖОВАЊА ЕКСТЕРНОГ 

ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012. 

Члан 1. ГОДИНУ 

У поступку утврђивања пореза на имовину на 
права на непокретностима под појмом кућа за одмор и 1.  Ангажује се Екстерни ревизор  за ревизију 
рекреацију (викендица) подразумева се објекат који завршног рачуна буџета општине Аранђеловац за 2012. 
кумулативно мора да испуњава следеће елементе: годину из реда лица која испуњавају услове за обављање 

- да је изграђен на подручнју неке од сеоских послова ревизије финансијских извештаја прописане 
месних заједница ван подручја које обухвата генерални законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
план Аранђеловца,

- да власник објекта нема пребивалиште на адреси 2. Комисију за избор екстерног ревизора из тачке 
на којој је предметна непокретност. 1. ове Одлуке именоваће председник Општине.

- да се не издаје у закуп ради становања,
- да се у тој непокретности не обавља пословна 3. Ова Одлука ступа на снагу давањем сагласности 

делатност. Државне ревизорске институције.

Члан 2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
               Број : 06-616/2012-01од 18. 12. 2012.године

Статус куће за одмор и рекреацију (викендице) не 
могу имати станови изграђени у више породичним   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
стамбеним зградама без обзира где су изграђени.                Никола Обрадовић, с.р.

Члан 3.

Обавезује се Одељење за пореске послове да се у 
поступку утврђивања пореза на имовину на права на 
непокретностима придржава кумулативних критеријума На основу члана 9. став 3. Закона о финснсијској 
из члана 1 ове Одлуке приликом утврђивања, контроле и подршци породици са децом (''Службени гласник РС'', бр. 
наплате пореза. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 22. Статута општине 

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
Члан 4. бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а одржаној 18. 12. 2012. године, донела је

објавиће се у  „Службеном гласнику општине 
Аранђеловац“, а примењиваће се од 1.1. 2013. године.

О  Д  Л  У  К  У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ О ДОПУНСКОМ РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
Број: 06-615/2012-01 од 18. 12.  2012.године

Члан 1.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р. Допунски родитељски додатак (у даљем тексту : 

родитељски додатак) остварује мајка за свако рођено дете, 
под условом да је држављанин Србије, има пребивалиште 
у општини Аранђеловац и нема привремени боравак у 
иностранству.

Члан 2.

Право на родитељски додатак остварује мајка која 
непосредно брине о детету за које је поднела захтев и која 
није лишена родитељског права у односу на децу  

51Broj 46 - Aran|elovac, 24. decembar 2012.



претходног реда рођења. је признато право на родитељски додатак.
Уз захтев за остваривање права на родитељски Средства за исплату родитељског додтака 

додатак мајка подноси потребну документацију : обезбеђују се у буџету општине Аранђеловац.
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, 
уверење о пребивалишту,  извод из матичне књиге рођених Члан 8.
за свако дете, изјаву да се непосредно стара о детету,  
изјаву да нема привремени боравак у иностранству и другу Ступањем на снагу ове Одлуке  престаје да важи 
документацију коју затражи надлежни орган. Одлука о допунском родитељском додатку (''Службени 

Право  на родитељски додатак, ако испуњава гласник општине Аранђеловац'', бр. 26/10 и 35/11).
услове прописане овом Одлуком, може остварити и отац 
детета, ако мајка детета није жива, ако је напустила дете Члан 9.
или је из објективних разлога спречена да непосредно 
брине о детету. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

Одредбе овог члана  сходно се односе и на друго објављивања у ' 'Службеном гласнику општине 
лице које се непосредно стара о детету. Аранђеловац'' а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

Члан 3. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-617/2012-01 од 18. 12.  2012. године

Родитељски додатак исплаћује се једнократно у 
износу : ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

- за прво и друго дете по редоследу рођења – Никола Обрадовић, с.р.
   19.000,00 динара,
-  за треће и четврто дете  – 26.000,00 динара,
- за пето и свако наредно дете – 76.000,00 динара
Родитељски додатак назапосленим мајкама 

исплаћује се једнократно у износу : 
- за прво  и друго дете по редоследу рођења 
    31.000,00 динара, На основу члана 22. Статута општине 
- за треће и четврто дете – 37.000,00 динара, Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
- за пето и свако наредно дете – 87.000,00 динара бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
Члан 4. одржаној 18. 12. 2012.године, донела је 

Услови за остваривање права на родитељски 
додатак утврђују се у односу на дан подношења захтева. О  Д  Л  У  К  У

Захтев за остваривање права на родитељски О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА У ОБЛАСТИ 
додатак са потребном документацијом подноси се Управи БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
општине Аранђеловац – Одељењу за привреду и 
друштвене делатности (у даљем тексту : Одељење),  
најкасније до навршених 6 месеци живота детета. Члан 1.
Пропуштањем овог рока  губи се право на родитељски 
додатак. Овом Одлуком утврђују се допунска права за децу 

палих бораца, војних и цивилних инвалида рата, са 
Члан 5. пребивалиштем у Аранђеловцу.

Статус борца, војног и цивилног инвалида рата утврђује се 
Право на родитељски додатак, у износу у складу са одговарајућим законом.

прописаном овом Одлуком, остварује се за децу рођену 
после 31. 12. 2012. године. Члан 2.

Члан 6. Утврђују се права за децу лица из члана 1. ове 
Одлуке, и то :

О признавању права  на родитељски додaтак  у 1. бесплатан боравак у дечјем вртићу,
првом степену решава  Одељење, у року од 30 дана од дана 2. једнократна  новчана помоћ за тршкове 
подношења захтева. школовања у износу од 12.000,00 динара за школску 

Против првостепеног решења подносилац захтева годину – за редовне  ученике основних школа, до 
може поднети жалбу Општинском већу општине завршетка основне школе,
Аранђеловац, у року од 15 дана од пријема првостепеног 3. једнократна новчана помоћ за трошкове 
решења, а преко Одељења. Одлука Општинског већа по школовања у износу од 12.000,00 динара за школску 
жалби је коначна. годину – за редовне ученике средњих школа до завршетка 

средње школе.
Члан 7.

Члан 3.
Исплату родитељског додатка врши Одељење 

уплатом на текући рачун или штедну књижицу лица коме О остваривању права из ове Одлуке одлучује решењем 
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Управа општине Аранђеловац – Одељење за привреду и Члан 2.
друштвене делатности, на захтев лица из члана 1. ове 
Одлуке. Наслов Поглавља VI Завршне одредбе мења се и 

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се : гласи : ''VI Прелазне и завршне одребе'' и у њему се додаје 
- извод из матичне књиге рођених за дете, члан 19а., који гласи :
- потврда о редовном школовању ученика,
- уверење о заједничком донаћинству. '' Члан 19а.
Против решења из става 1. овог члана може се 

поднети жалба Општинском већу општине Аранђеловац, у Издавање одобрења за постављање рекламних 
року од 15 дана од дана пријема решења. Одлука објеката  и накнада за постављање тих објеката поред 
Општинског већа по жалби је коначна. путева уређује се у складу са Законом о јавним путевима.

Рекламним објектом не сматра се фирма која се 
Члан 4. истиче на пословном објекту за коју је прописана 

комунална такса, укључујући и оне које су ослобођене 
Захтев за остваривање права из члана 2. став 1. плаћања те таксе''.

тач. 2. и 3. може се поднети најкасније до 30. јуна текуће 
године. Члан 3.

Члан 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одељење за привреду и друштвене делатности СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
утврђује потребне обрасце  за остваривање права из ове Број : 06-619/2012-01 од 18. 12.  2012. године
Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Члан 6. Никола Обрадовић,с.р.

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

На члана основу члана 3. Одлуке о рекламним 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ објектима ("Службени гласник општине Аранђеловац“, 
Број : 06-618/2012-01 од 18. 12.  2012. Године број 27/11),

 Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, одржаној 7. 12. 2012. године, донело је
Никола Обрадовић, с.р.

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКАТА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 146. Закона о I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09,  УСРС – 64/10 и 24/11) члана 15. Закона о Члан 1.
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 22. Статута општине Овим Правилником утврђују се технички и 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', урбанистички услови за постављање рекламних објеката, 
бр. 8/08), услови за прикључење на електричну мрежу и други 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници услови за израду и постављање рекламних објеката на 
одржаној 18. 12. 2012.године, донела је отвореном простору на територији општине Аранђеловац.

Отворени простор је јавна површина, парцела правног или 
физичког лица, фасада, кров и друга површина са које се 

О  Д  Л  У  К  У могу упућивати визуелне огласне поруке.

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РЕКЛАМНИМ 
ОБЈЕКТИМА II.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕКЛАМНИХ 

ОБЈЕКАТА

Члан 1. Члан 2.

У Одлуци о рекламним објектима (''Службени Типови рекламних објеката који се могу 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 27/11), у члану 13. став поставити су: рекламне ознаке, светлеће рекламе (city-
2. реч ''квартално'' се брише. light), електронски прикази (display), билборди, велики 

билборди, рекламни стубови (tower), рекламна платна и 
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други слични објекти за рекламирање који су подобни за може бити неосветљен, осветљен (спољашњи извор 
постављање на отвореном простору. светлости који је усмерен ка рекламном објекту) или 

Рекламна ознака је рекламна табла, рекламно просветљен (унутрашњи извор светлости).
платно, тотем, мурал, ротирајућа рекламна табла, Када је рекламни објекат осветљен или 
преносива рекламна табла, рекламна ознака на украсним и просветљен, извор светлости мора да буде постављен тако 
заштитно-наменским оградама, транспарент, застава и сл. да не омета учеснике у саобраћају и кориснике суседних 
површине до 2 м2, која служи за истицање рекламне објеката, а светлост не сме да буде емитована у 
поруке. испрекиданим интервалима.

Светлећа реклама (city-light) је рекламни пано Рекламни објекат не може да садржи звучну 
који се поставља као слободностојећи  на јавну површину, поруку.
који је просветљен и максималне величине до 2,5 м2. 

III. УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ Светлећа реклама се поставља на металном носачу.
ОБЈЕКАТАЕлектронски приказ (display) је електронско 

средство за емитовање рекламне поруке.  
Члан 6.Билборд је слободностојећи објекат постављен на 

једном или два стуба носача, по правилу правоугаоног 
Рекламни објекти се постављају се на јавним облика, једностран, двостран са фиксном или ротирајућом 

површинама и површинама видљивим са јавних површина, рекламном поруком, може бити осветљен или неосветљен, 
тако да не угрожавају безбедност становништва, саобраћај и димензија од 2м2 до 12м2.
сигурност суседних грађевина.

Велики билборд (мегабилборд) је билборд 
правоугаоног облика, површине до 15 м2. Члан 7.

Рекламни стуб (tower) је слободностојећи објекат, 
по правилу цилиндричног облика, пречника до 1,5 м и Рекламни објекат се поставља тако да не нарушава 
висине до 5,0 м и може бити неосветљен или просветљен. амбијенталне вредности простора у којем се поставља, као ни 

Рекламно платно је наменски израђено средство архитектуру зграде уколико се поставља на фасади објекта.
за рекламирање на које се поставља штампана, сликана 
или исписана рекламна порука, која се може поставити на Члан 8.
фасаду, кров, грађевинску скелу или ограду градилишта,. 
Може бити осветљено засебним извором осветљења. Рекламни објекти не могу да се поставе на стубу или 

наличју саобраћајног знака, стубу и наличју семафора, стаблу Други слични рекламни објекти су рекламни 
дрвета или украсном зеленилу, осим рекламне ознаке на стубу објекти који нису наведени, али својом формом и 
јавне расвете, под условима утврђеним овим правилником.функцијом могу да испуне услове који важе за претходно 

Рекламни објекти не могу да се поставе изнад правца наведене врсте рекламних објеката.
пружања инфраструктурних водова што ће се детаљно 
утврдити при одређивању микролокација, односно при Члан 3.
изради урбанистичких услова. 

Пропорционални однос хоризонталне и 
Члан 9.вертикалне странице билборда и великог билборда је 

приближно од 4:3 до 16:9. Дозвољена одступања су 
Рекламни објекат мора бити постављен тако да не 

највише 5% . заклања саобраћајни знак. 
Рекламна порука на билборду и великом билборду Минимална удаљеност од саобраћајног знака је 15 м 

може да се постави са једне или две стране. у насељу и 50 м ван насеља.
Рекламна порука на билборду може бити и Рекламни објекти, површине веће од 2м2, морају 

електронска, али таква да не омета учеснике у саобраћају и бити постављени тако да не заклањају једни друге – на 
кориснике суседних објеката минималној међусобној удаљености од 15 м.

П о с е б н и  р е к л а м н и  о б ј е к т и  ( п о к р е т н и  
Члан 4. слободностојећи рекламни панои - за истицање фирме) се 

могу поставити на тротоару – уколико се постављају на 
једном стубу носачу и да је за несметан пролаз пешака Распоред боја и симбола на рекламном објекту не 
обезбеђена ширина пролаза најмање 1.6м.сме да подсећа на саобраћајни знак. Слова, бројеви и 

Рекламни објекти се постављају под правим углом у симболи на рекламном објекту морају да се висином, бојом 
односу на тло.и обликом разликују од слова, бројева и симбола на 

саобраћајном знаку.
Члан 10.На ободу рекламне ознаке кружног, елипсастог 

или троугластог облика не може се налазити непрекидни 
Хоризонтална удаљеност најближе ивице билборда појас црвене боје.

из члана 3. овог Правилника, од спољне ивице коловоза мора Полеђина рекламног објекта (једностраног) који 
бити минимално минимално 1m.

се поставља на јавној површини је загасито сиве боје. 
Када се билборд поставља поред тротоара, 

Полеђина рекламног објекта који се поставља на стуб је хоризонтална удаљеност најближе ивице стуба носача од 
идентичне боје као и стуб на који се поставља. најистуреније тачке тротоара мора бити минимално 0,3 m.

Када се светлећа реклама поставља поред тротоара, 
Члан 5. хоризонтална удаљеност најближе ивице светлеће рекламе од 

најистуреније тачке тротоара мора бити минимално 0,3 m.
Рекламни објекат, у зависности од типа и намене 
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Члан 11. фасади највише до коте пода првог спрата стамбене намене. 
Паралелена рекламна ознака на зидном елементу 

Вертикална удаљеност доње ивице билборда од изнад или поред излога локала може бити у равни излога 
најистуреније тачке тротоара, односно тла, мора бити (стакла) или препуштена максимално 20 цм на јавну 
минимално 2,5 m. површину.

Вертикална удаљеност доње ивице светлеће рекламе Конзолна рекламна ознака може да се постави на 
(сити-лајта) од најистуреније тачке тла мора бити минимално стамбеним и стамбено-пословним објектима, највише до коте 
1,0 m. пода првог спрата, тако да удаљеност доње ивице рекламне 

Транспаренти постављени између зграда, стубова ознаке од најистуреније тачке нивелете тротоара уз зграду 
ниско-напонске мреже или јавне расвете постављају се само износи 2,5 м и није препуштена од фасаде објекта више од 1,0 
за оглашавање манифестација и уз сагласност власника м са конструкцијом, максималне висине 0,90 м.
објеката на које се постављају. Ови транспаренти се Конзолна рекламна ознака може да се постави на пословним 
постављају на висини већој од 4,5 м од нивелете коловоза. објектима преко више етажа истог корисника, тако да укупна 

Када се рекламна ознака поставља на украсним и висина рекламне ознаке не може да пређе половину укупне 
заштитно-наменским оградама дуж коловоза, минимална висине зграде (до коте венца).
хоризонтална удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од Рекламна ознака на крову зграде мора да се постави 
коловоза је 0,3 м. паралелно са регулационом, односно са грађевинском 

Висина стуба носача рекламне ознаке, као и саме линијом.
рекламне ознаке на украсним и заштитно-наменским Висина рекламне ознаке на крову зависи од 
оградама дуж коловоза, не може да буде већа од 1 m. спратности зграде на који се поставља. Минимална висина 

рекламне ознаке је 0,9 м за објекат са две надземне етаже и она 
Члан 12. се повећева за 0,15 м по  етажи.

Све варијанте постављања из овог Члана, дате су на 
На стуб јавне расвете могу да се поставе највише две Графичком прилогу бр.1.

рекламне ознаке под условом да су постављене на супротним 
странама у односу на осу стуба. Члан 16.

Када се рекламна ознака поставља на стуб јавне 
расвете чија је висина већа од 6 m, доња ивица рама рекламне Рекламна ознака на разапетом перфорираном 
ознаке мора да буде постављена на висини од 4,5 m од синтетичком платну може да се постави само на бочним 
најистуреније тачке терена. фасадним зидовима који нису део обликоване фасаде зграде.

Рекламна ознака на разапетом перфорираном 
Члан 13. синтетичком платну може да се постави на градилишну скелу 

кад је зграда у процесу изградње и реконструкције.
Горња ивица темељне стопе носача рекламних 

објеката не сме да буде изнад нивоа терена и мора бити Члан 17.
прекривена травом или материјалом којим је обрађен околни 
терен. За прикључење билборда и светлеће рекламе (сити-

Темељна стопа носача билборда и светлеће рекламе лајта) на електричну мрежу, потребно је прибавити електро-
не може се поставити изнад инсталација комуналне енергетске услове од "Електродистрибуције" Аранђеловац.
инфраструктуре. Након добијања одобрења за постављање билборда 

и светлеће рекламе (сити-лајта), закључује се Уговор о 
Члан 14. коришћењу електричне енергије са ЈП  за планирање и 

изградњу  општине Аранђеловац.
Рекламни стуб (tower) се може поставити у оквиру 

пешачке зоне или на тротоарима тако да ширина пролаза IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
тротоара након његовог постављања не буде мања од 1,6м.

Члан 18.
Члан 15.

На захтев за издавање одобрења за постављање 
Рекламна ознака се може поставити на јавној билборда и других рекламних ознака чије је решавање 

површини, на фасади објекта: паралелно са фасадом или започето пре ступања на снагу овог правилника, 
управно на њу (као конзолни препуст) и на крову зграде. примењиваће се одредбе овог Правилника, ако није донето 

Рекламна ознака на фасади пословне зграде може да првостепено решење.
се постави преко више етажа и изнад венца, односно 
последње етаже зграде тако да не нарушава архитектуру Члан 19.
зграде и не заузима више од половине висине зграде.

Рекламна ознака на фасади стамбено-пословне Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
зграде може да се постави: објављивања у "Службеном гласнику општине Аранђеловац 
· Изнад локала у приземним етажама, односно изнад ".
излога локала, тако да не нарушава архитектонске и 
декоративне елементе објекта, и    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
· Изнад венца, односно изнад последње етаже зграде.    Број : 06-573/2012-01-2 од 7. 12. 2012.године

Рекламна ознака на фасади зграде може да се 
постави паралелно са фасадом (паралелна рекламна ознака)    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
или управно под углом од 90 степени у односу на раван фасаде    Бојан Радовић
(конзолна рекламна ознака).

Паралелна рекламна ознака може да се постави на 
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), обављању делатности од општег интереса (''Службени 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници гласник РС'', бр. 25/2000, . . . 108/05) и члана 22 .  Статута 
одржаној 18. 12. 2012.године, донела је општине Аранђеловац  (''Службени гласник општине 

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

О  Д  Л  У  К  У одржаној 18. 12. 2012. године, донела је

О АКТИВНОСТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
 ''ШУМАДИЈСКА КРИВУЉА'' Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ 
1. Скупштина општине Аранђеловац и други органи МУЗЕЈА  АРАНЂЕЛОВАЦ

општине Аранђеловац предузеће у 2013.години потребне 
мере за реализацију Пројекта ''Шумадијска кривуља'', а 
нарочито за израду потребне техничке документације, 1. Именује  се за вршиоца дужности директора 
решавање имовиннских односа, проналажење донатора  и Народног музеја Аранђеловац ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ, 
уговарање сарадње са Предузећем ''Јавне железнице Србије''. завршен Филозофски факултет, кустос историчар, до избора 

директора путем конкурса, а најдуже  на период до годину 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а дана.

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-620/2012-01 од 18. 12.  2012. године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 06-622/2012-01 од 18. 12. 2012. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић с.р. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 

гласник РС'', бр. 25/2000, . . . 108/05) и члана 22 .  (''Службени гласник  општине Аранђеловац“бр. 9/08)   члана 
Статута општине Аранђеловац  (''Службени гласник општине 2. став 2.  Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
Аранђеловац'', бр. 8/08), средине („Службени гласник општине Аранђеловац“, 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници бр.26/2010), 
одржаној 18. 12. 2012. године, донела је Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 11. 12. 2012. године, донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА   ФОНДА  ЗА  ЗАШТИТУ  

О РАЗРЕШЕЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ OПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ   
МУЗЕЈА  АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Разрешава се функције в.д. директора Народног 1. Овим програмом утврђује се намена и начин 
музеја Аранђеловац ЉУБИНКА НЕДИЋ. коришћења средстава Буџетског Фонда за заштиту животне 
     средине (у даљем тексту Фонд) планираних у буџету 

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења. Општине Аранђеловац за 2013 годину.
2 .  С р е д с т в а  Ф о н д а  и з  т ач к е  1 .  о в о г  

програма,оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ животне средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за 
06-621/2012-01 од 18. 12. 2012. г. заштиту и унапређење животне средине на територији 

Општине Аранђеловца и дела средстава по основу накнаде за 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, загађивање животне средине  која се наплаћују по Закону о 
Никола Обрадовић, с.р. заштити животне средине и то од

- накнаде за заштиту и унапређење животне средине
- дела накнаде за загађивање животне средине          

    
3. Средства Фонда из тачке 2.овог програма 

користиће се наменски за финансирање обавеза локалне 
самоуправе утврђених законима из области заштите животне 
средине;

- подстицајних, превентивних и санационих 
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програма и пројеката; Програме и пројекте праћења стања животне средине 
- програма и пројеката праћења стања животне (мониторинг) на територији Општине Аранђеловац                       

средине (мониторинг); 710.000 динара
- образовне активности,едукације и јачање свести о                   

потреби заштите животне средине; Планира се реализација програма  у области 
- информисање и објављивање података о стању мониторинга, као и других програма и пројеката праћења 

животне средине; стања животне средине:
- трошкови реализације програма, као и других - контрола  квалитета ваздуха,у складу са Законом о 

активности од значаја за заштиту животне средине у заштити ваздуха и Уредбом о условима за мониторинг и 
Општини и то захтевима квалитета ваздуха који је усаглашен са 
                                                                                                               п   р  е  п   о  р  у  к   а  м  а      С   в   е  т  с  к  е      з  д  р  а  в  с   т  в  е  н  е      о   г р   а  н  и   з  а  ц  и  ј  е и 

Подстицајне, превентивне и санационе програме и директивама ЕУ.
пројекте - Cубвенције јавним нефинансијским - контрола  комуналне буке,на 6 мерних 
предузећима и организацијама  20.700.000 дин                  м  е  с  та:стамбена зона,зона поред прометних саобраћа-

   јница,зона градског центра,зона индустрије,болничка зона и 
Планира се реализација пројеката и програма који се зона одмора и рекреације

односе на: -реализација плана превенције алергијских болести 
- очување и унапређење зеленила у функцији и астме код деце до 2 године има за циљ очување здравља деце 

заштите животне средине на као и смањивање учесталости обољевање од астми.
територији Општине Аранђеловац, -повремена циљана мерења у животној средини

- унапређење послова одржавања и изградње нових -израда стратешкких карата буке општине 
зелених површина-ЈКП Зеленило, Аранђеловац

- пројекти озелењавања и унапређење квалитета -остале специјализоване услуге
зелених површина(набавка садног материјала, садња већег 
броја биљака,трошкови садње) , Mониторинг и програм заштите и развоја 

- планирање и организовање радова на одржавању заштићених природних добара у Oпштини реализоваће 
паркова и осталих зелених површина по свим насељеним предузећа основана за обављање делатности којима се 
местима у општини, обезбеђује функција заштите и унапређења животне средине 

- обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу (јавна комунална предузећа), предузећа којима је поверено 
за допуну зелених површина у парковима и другим јавним обављање ових делатности и предузећа,овлашћене научне и 
површинама,                                                                     стручне организације, установе и институције којима се 

- испитивање загађености земљишта у зонама доделе уговори, у складу са законом.
заштите изворишта и другим зонама према намени(зона За реализацију наведених програма и пројеката 
градске депоније,зона заштита изворишта водоснабдевања), закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним 

- програм заштите и развоја заштићених природних организацијама и установама, а у складу са прописима.
добара-појединачна стабла,парк Буковичке бање ,

- унапређење система управљања отпадом ЈКП Образовне активности и јачање свести о потреби 
„Букуља“(субвенције у смислу израде катастра дивљих заштите животне средине 300.000 динара  
депонија,њихово чишћење и рекултивацију,набавку нових                        
посуда за одлагање отпада и возила), У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
 - реализација програма уништавања амброзије на популаризације заштите животне средине, надлежни орган за 
територији општине Аранђеловац(организовање и заштиту животне средине  ће, одређеним средствима 
реализација контролисаних акција чишћења терена самостално или у сарадњи са другим субјектима, 
запоседнутим амброзијом,механичким  или хемијским организовати или учествовати у предавањима,семинарима, 
путем)                                      трибинама, скуповима, манифестацијама, акцијама из 

- израда локалног еколошког акционог програма области заштите и унапређења животне средине и 
(леап)                                                      обележавању значајних датума и догађаја, као што су:

- мере заштите животне средине у ванредним - сајмови заштите животне средине,
ситуацијама,      - Сат за планету
 -програми и пројекти заштите животне средине и - Дан планете Земље,
одрживог развоја                             - Светски дан заштите животне средине,

-отварање канцеларије за примену Архуске - Дани без аутомобила,
конвенције                                                  - конкурс за најуређеније школско двориште као и 

-дотације невладиним организацијама,конкурс за најуређенију башту
удружења за пројекте из области заштите зивотне средине ,  - избор најефектнијег предмета од отпада(оживи 
 - друге потстицајне, превентивне и санационе отпад)
програме и пројекте за чијом  се реализацијом укаже потреба.  - Базари здравља

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу  - размена искустава са другим локалним 
са решењима и обавезама проистеклим из закона, и у сарадњи самоуправама као и остваривање контаката са институцијама 
са другим субјектима система заштите животне средине. и донаторима иѕ области заштите животне средине
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу - други значајни датуми, догађаји, манифестације и 
појединачног акта Председника општине, а на основу акције.
поднетих захтева надлежних предузећа и институција са 
територије општине Аранђеловац као и предлога надлежног Образовне и друге активности које доприносе 
одељења Општинске управе  општине Аранђеловац. јачању свести о потреби заштите животне средине 

суфинансираће се и средствима у одређеном износу а на 
основу Јавног конкурса који се може објавити у средствима 
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јавног информисања у складу са Правилником о На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу 
суфинансирању научно-истраживачких програма и пројеката општине Аранђеловац  (''Службени гласник општине 
и активности на јачању свести о потреби заштите животне Аранђеловац'',бр.9/08),
средине.          Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 11.12. 2012. године, донело је
Информисање и објављивање података о стању и 

квалитету животне средине  190.000 динара                                    
                                                                                                  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

У циљу редовног, благовременог, потпуног и 
објективног обавештавања јавности о стању животне 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И 
средине; јавности рада  Општинске управе и јачања свести о 

ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ значају заштите животне средине, планирана је израда 
МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊАинтернет портала као и е-новина које ће бити на сајту 

Општине. Наставиће се континуирано иновирање кроз разне  
I. Именује се за   председника, секретара и презентације које спроводи локална самоуправа 

чланове  Савета за управљање миграцијама и трајна 
решења  и то  :Истовремено ће се радити на обавештавању 

јавности о стању животне средине путем средстава јавног 
1. Милинић Ненад, члан Општинског већа за информисања

- услуге информисања јавности и промотивних социјалну заштиту, за председника  
активности (догађаји, манифестације, сајмови) 2. Матић Радисав, помоћник председника за 

-Промоција планираних пројеката за наредну годину привреду, за члана
- припрема и израда месечног билтена о стању 3. Петровић Нада, радник Одељења за имовинско-

животне средине правне односе, урбанизам, грађевиннарство и стамбено 
- припрема и израда публикације о квалитету комуналне послове, за члана

животне средине у општини Аранђеловац као годишњи 4. Младеновић Снежана радник, Одељење за 
извештај привреду и друштвене делатности, за члана,
 Истовремено ће се радити на обавештавању 5. Росић Дејан, Одељење за привреду и друштвене 
јавности о стању животне средине путем средстава јавног делтности, за члана
информисања, путем израде публикација и  другог 

6. Лукић Александра, радник Одељење за 
штампаног материјала. За припрему и израду месечног 

имовинско правно односе, урбанизам, грађевинарство и билтена ићиће услуге по уговору
стамбено комуналне  послове, за члана

7. Танасијевић Нада, Центар за социјални рад, за Трошкове реализације програма  100.000 динара 
члана .                           

8. Танасијевић Бошко, поверник за избеглице, за Средства намењена за трошкове реализације 
секретара.Програма користиће се за обезбеђивање услова за 

реализацију програмских активности, као што је закуп 
II.  Задатак Савета је помагање органима локалне имовине и простора, објављивање огласа у средствима јавног 

информисања. самоуправе у изради планских докумената  и обуке тимова 
за израду стратешких и акционих планова, спровођење 

Уколико се приходи и примања Фонда у току локалних акционих планова који се односе на избеглице и 
буџетске године не остварују у планираном износу расходи ће расељена лица, укључујући доношење правилника о 
се остваривати по приоритетима које утврди Председник расподели помоћи, расписивање конкурса и доношење 
Општине Аранђеловац, на предлог надлежног Одељења за одлуке о расподели средстава.
урбанизам,  комунално стамбене послове и заштиту животне Савет извештава Општинско веће  општине 
средине. Аранђеловац о свом раду најмање једанпут годишње 

Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају односно  у краћим периодима на захтев Општинског већа.
за износ неутрошених, наменских средстава пренетих из 
претходне године и за износ донација и прихода из других 

III.  Доношењем овог Решења ставља се ван снаге 
извора, која ће се користити у складу са овим програмом.

Решење бр. 06-161/2012-01-2 од 11. 4. 2012.године.

Реализацију Програма и надзор над извршавањем 
IV.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења, уговорних обавеза и реализацију  појединачних програма и 

а објавиће се у ''Службеном гласниску општине пројеката спроводи надлежно одељење Општинске 
Аранђеловац''.управе.Извештај о реализацији овог Програма подноси 

Општинска управа општине Аранђеловац, Одељење за 
    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦурбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне 
    Бр. 06-598/2012-01-2 од 11. 12. 2012. годинесредине, пре  усвајања Програма за наредну годину.

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
општине Аранђеловац“.     Бојан Радовић,с.р.

    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
    Бр.06-596/2012-01-2 од 11. 12.2012. године
    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
    Бојан Радовић,с.р.
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