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На основу члана 22. Статута општине 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
бр. 8/08), Аранђеловац''.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 26. 3. 2013.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-119/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА  ТУРИСТИЧКЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

ОРГАНИЗАЦИЈЕ Никола Обрадовић, с.р.
 АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

1.  Скупштина општине Аранђеловац, усваја План 
рада Туристичке организације Аранђеловац за 
2013.годину, у тексту усвојеном од Управног одбора, бр. 09 На основу члана 22. Статута општине 
од 11. 01. 2013.године. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 

бр. 8/08),
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине одржаној 26. 3. 2013.године, донела је
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ О  Д  Л  У  К  У
Број : 06-118/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТИ САВА“
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,  У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 2013.ГОДИНУ
Никола Обрадовић, с.р.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Програм рада Народне библиотеке „Свети Сава“ у 
Аранђеловцу за 2013.годину, у тексту усвојеном од 
Управног одбора, бр. 13 од 22. 01. 2013.године.

На основу члана 22. Статута општине 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', објавиће се у „Службеном гласнику општине 
бр. 8/08), Аранђеловац“.

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 26. 3. 2013.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-120/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

О  Д  Л  У  К  У ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  ЦЕНТРА ЗА Никола Обрадовић,с.р.

СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА ИЛИЋ''
 У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Програм рада Центра за социјални рад ''Сава Илић'' у 
Аранђеловцу за 2013.годину, у тексту усвојеном од 
Управног одбора, бр. 01-112-336/13 од 6. 2.  2013.године.
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац На основу члана 22. Статута општине 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 

бр. 8/08),Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 26. 3. 2013.године, донела је Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 26. 3. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  УО УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  ЦЕНТРА ЗА 

КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ  О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА  СМОТРЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ УМЕТНОСТИ ''МЕРМЕР И ЗВУЦИ''

 ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Програм рада Центра за културу и образовање општине 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја План 
Аранђеловац за 2013.годину, у тексту усвојеном од рада Смотре уметности ''Мермер и звуци'' за 2013.годину, у 
Управног одбора, бр. 52/2013 од 18. 01. 2013.године. тексту усвојеном од Управног одбора, од 01. 02. 

2013.године.
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
Аранђеловац''. објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-121/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-123/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

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

На основу члана 22. Статута општине На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 8/08), бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 26. 3. 2013.године, донела је одржаној 26. 3. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА  НАРОДНОГ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ЗА 2013.ГОДИНУ 

МУЗЕЈА ФОНДА ''ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК''
 У АРАНЂЕЛОВЦУ ЗА 2013.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја План 
1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја рада за 2013.годину Фонда ''Први српски устанак'', у тексту 

Програм рада Народног музеја у Аранђеловцу за усвојеном од Управног одбора, бр. 9-2-1/2013 од 21. 01. 
2013.годину, у тексту усвојеном од Управног одбора, бр. 2013.године.
01-47/2013 од 18. 01. 2013.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-122/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године Број : 06-124/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р. Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац На основу члана 22. Статута општине 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 

бр. 8/08),Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 26. 3. 2013.године, донела је Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 26. 3. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  УО УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ЗА 2013.ГОДИНУ 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ СРЦ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
 АГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ 

АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја План 
рада за 2013.годину Установе СРЦ ''Шумадија'' 
Аранђеловац, у тексту усвојеном од Управног одбора, бр. 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
02-66/1 од 21. 01. 2013.године. Финансијског плана Агенције за имовину општине 

Аранђеловац, у тексту усвојеном од Управног одбора, од 
14. 11. 2012.године.2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. 2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-125/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-127/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

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

На основу члана 22. Статута општине 
На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 

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

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 26. 3. 2013.године, донела је
одржаној 26. 3. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  УО УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ЗА 2013.ГОДИНУ 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА УСТАНОВЕ ФК ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
2013.ГОДИНУ 

АПОТЕКЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја План 
рада за 2013.годину Установе ФК ''Шумадија'' 

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја План Аранђеловац, у тексту усвојеном од Управног одбора, бр. 
пословања за 2013.годину Апотеке ''Шумадија'' 20/1 од 31. 01. 2013.године.
Аранђеловац, у тексту усвојеном од Управног одбора, бр. 
435 од 12. 03. 2013.године.2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а Аранђеловац''.

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-126/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-129/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,Никола Обрадовић, с.р.
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 22. Статута општине На основу члана 15., у вези са чланом 41. став 2. 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“ 
бр. 8/08), бр.18/05 и 81/05) и члана 12. став 1., алинеја трећа Одлуке о 

оснивању Агенције за имовину општине Аранђеловац Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
(„Службени гласник општине Аранђеловац“ бр.27/11 и одржаној 26. 3. 2013.године, донела је
29/11-испр.),

Управни одбор Агенције за имовину општине 
Аранђеловац на седници одржаној дана 14.11.2012. 
године, донео је  О  Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА  
 АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.ГОДИНУ

С  Т  А  Т  У  Т

АГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ 1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја План 
АРАНЂЕЛОВАЦрада Црвеног крста Аранђеловац за 2013.годину, у тексту 

усвојеном од Управног одбора, бр.422 од 28. 02. 
ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА2013.године.

Члaн 12. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''. Овим Стaтутом уређују се питања од значаја за 

пословање, организацију и рад Агенције за имовину 
општине Аранђеловац, а нарочито: пословно име и СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
седиште; знак и меморандум; печат и штамбиљ; имовина Број : 06-130/2013-01-2 од 26. 3. 2013.године
Агенције; права и дужности управног одбора Агенције; 
права и дужности директора Агенције; представљање и 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, заступање Агенције; основе унутрашње организације 
Никола Обрадовић, с.р. рада;  послови и начин њиховог обављања; средства за рад 

и начин финансирања; обавеза доношења финансијског 
плана и годишњих извештаја; начин остваривања јaвности 
рaдa, и друга питања од значаја за рад Агенције.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Члан 2

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 26. 3. 2013 .године,  донела је Агенција за имовину општине Аранђеловац 

оснива се као непрофитна организација ради старања о 
имовини у државној својини на којој право коришћења има 
општина Аранђеловац, припреме и спровођење 
стратегије, припреме и реализације програма социјалног О   Д   Л   У   К   У
становања и управљања становима за социјално О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  
становање датим у закуп, као и рада обављања других АГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ 
активности од јавног интереса у области социјалног и АРАНЂЕЛОВАЦ
другог становања.

Оснивачка права Агенције за имовину општине 
Аранђеловац ( у даљем тексту: Агенција) врши Скупштина 

1. Скупштина општине Аранђеловац даје општине Аранђеловац.
сагласност на Статут Агенције за имовину општине 
Аранђеловац, који је донео Управни одбор Агенције за 

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕимовину бр. 01/2 од 14. 11. 2012. године.

Члан 32. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 

Агенција послује под пословним именом Аранђеловац''.
"Агенција за имовину општине Аранђеловац".

Скраћено пословно име Агенције је : "Агенција за 
имовину" Аранђеловац.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број : 06-128/2013-01-2 од 26. 3. 2013. године
Члан 4

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Седиште Агенције је у Аранђеловцу, ул. Књаза Никола Обрадовић, с.р.

Милоша бр.73/1.

Члан 5

Агенција има печат, штамбињ, знак и 
меморандум.
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За употребу печата одговоран је директор. Под имовином, у смислу тачке б) овог члана 
сматрају се:Начин употребе и чување печата Агенције 

утврђује директор. 1) непокретна и покретна имовина у државној 
својини на којој право коришћења има Општина, ако 
законом и општим прописима није друкчије прописано,Члан 6

2) пословни простор у државној својини на којем 
право коришћења имају јавна предузећа, установе и друге Одлуку о промени пословног имена и седишта 
организације чији је оснивач Општина, који не служи за доноси Управни одбор Агенције уз сагласност 
обављање њихове основне делатности, а даје се у закуп Општинског већа.
другим лицима.

Послове наведене у тачци б) став 1.овог члана, ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ
јавна предузећа и установе чији је оснивач општина 
Аранђеловац, обављају искључиво преко Агенције.

Члан 7 Приход од закупа непокретности на које се односи 
ова одлука приход је буџета Општине.

Агенција обавља делатност од јавног интереса у 
складу са законом и овим Статутом: Члан 8.

а) у области становања Претежна делатност Агенције је:
1) прикупља податке потребне за израду и 62.20  -  Изнајмљивање властитих или 

утврђивање стамбене политике општине Аранђеловац ( у изнајмљених некретнина и управљање њима.
даљем тексту : Општина) ( снимање и анализа стања 

Агенција обавља и друге делатности, у складу са постојећег стамбеног фонда, утврђивање стамбених 
законом и овом Одлуком.потреба и др.),

2) управља пројектима изградње станова за 
НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВАсоцијално становање за издавање у закуп на одређено 

време, без могућности откупа или куповине, односно без 
Члан 9могућности стицања својине на њима откупом,

3) управља изградњом станова за продају под 
непрофитним условима и уговара продају тих станова, За обављање послова из оквира делатности 

Агенције за имовину могу се образовати сектори, службе, 4) израђује програме за реализацију утврђене 
одељења и друге организационе целине.стамбене политике Општине,

Организациони делови у Агенцији за имовину, 5) врши управљање у вези са коришћењем и 
врста послова, врста и степен стручне смене и други одржавањем станова за социјално становање који се издају 
посебни услови за рад на тим пословима као и начин у закуп,
обављања делатности Агенције за имовину уређују се 6) обавља послове наплате закупнине, отплате 
правилником о  унут рашњој  организаци ји  и  кредита према Републичкој Агенцији и другим 
систематизацији радних места у Агенцији за имовину зајмодавцима, организовања послова одржавања станова и 
општине Аранђеловац.др.,

7) обавља послове који се односе на избор станова 
Члан 10за социјално становање, уговарање закупа и куповине 

станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама 
социјалне заштите и органима Општине, Унутрашња организација утврђује се у складу са 

8)  развија нове програме финансирања пословима Агенције за имовину, начином њиховог 
социјалног становања и подстиче партнерски однос обављања и захтевима организације, којок се обезбеђује:
између јавног и приватног сектора у области социјалног 1) прилагођеност унутрашње организације 
становања, целини послова Агенције за имовину;

9) стара се да најмање 10% станова намењених за 2) стручно, ефикасно, рационално и усклађено 
социјално становање буде изграђено у складу са вршење посова у Агенцији;
стандардимаприступачности објектима од јавног интереса 3) ефикасан унутрашњи надзор над вршењем 
прописаних прописима који уређују област планирања и послова у Агенцији за имовину;
изградње, 4) законито и благовремено одлучивање у 

10) обавља и друге послове у области становања управном поступку;
од значаја за Општину. 5) груписање истоветних или сродних и 

међусобно повезаних послова у одговарајућој унутрашњој 
б) у области старања о имовини Општине јединици;
1 )  в о д и  ј е д и н с т в е н у  е в и д е н ц и ј у  о  6) ефикасна сарадња са другим органима и 

непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари ( организацијама.
по врсти и вредности)

2) обавља стручне послове који се односе на Члан 11
прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у 
закуп непокретности, За обављање појединих стручних послова из своје 

3) управља непокретностима (одржавање, надлежности Агенција за имовину може ангажовати друга 
осигурање и сл.), правна или физичка, домаћа или страна лица која 

4) стара се о наплати закупнине, испуњавају услове стручне спреме и специфичних знања 
5) врши друге послове у складу са законом и потребних за обављање тих послова.

општим прописима. Кад Агенција за имовину поверава обављање 
појединих стручних послова лицима из става 1. овог члана, 
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њихова међусобна права и обавезе уређују се уговором. за инвестиционо улагање,
6) доноси инвесиционе одлуке,

СРЕДСТВА ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ 7) доноси одлуке о ценама и накнадама,
8) усмерава рад директора и издаје му упуства за 

рад,Члан 12
9) врши и друге послове утврђене законом и 

Статутом.Средства за рад Агенције обезбеђују се из:
Годишњи програм пословања се доставља 1) Буџета Општине намењених за реализацију 

оснивачу, ради давања сагласности, најкасније до 1 програма социјалног становања и непрофитних станова, 
децембра текуће године за наредну годину.као и за старање о имовини Општине,

Управни одбор доноси одлуку о свом раду.2) прихода од закупа станова,
3) донација,

Члан 174) приходи од продаје нефинасијске имовине,
5) кредитних срестава намењених за социјално 

Директора Агенције именује и разрешава становање и непрофитне станове,
оснивач.6) примања од задужења према међународним 

Директора иманује Скупштина општине, са листе институцијама за финансирање социјалног становања и 
кандидата сачињене на основу јавног конкурса, који непрофитних станова,
спроводи Управни одбор.7) сопствених прихода,

Директор се именује на 5 година.8) других извора, у складу са законом.
Ако директору престане дужност пре истека 

времена на који је именован, Скупштина општине, без Члан 13
јавног конкурса, именује вршиоца дужности директора, 
најдуже до шест месеци.

Вишак прихода над расходима преноси се у 
За вршиоца дужности директора може бити наредну годину за реализацију програма социјалне 

именовано лице које испуњава услове за именовање стамбене изградње и непрофитних станова.
директора.

ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 18

Члан 14
Директор заступа и представља Агенцију, 

организује и руководи процесом рада и води пословање 
Органи Агенције су: Агенције, одговара за законитост рада Агенције, предлаже 
1)  Управни одбор и програм рада и план развоја и предузима мере за њихово 
2)  Директор. спровођење, подноси финансијски извештај, извештај о 

пословању и годишњи обрачун Управном одбору, 
припрема и извршава одлуке Управног одбора, на захтев Органи Агенције су дужни да међусобно 
Управног одбора подноси извештај о свом раду, подноси координирају свој рад.
појединачне акте и врши и друге послове одређене законом 
и Статутом.Члан 15

Директор доноси:Управни одбор има председника, заменика 
1) правилник о организацији и систематизацији председника и 3 члана.

радних места,Један члан Управног одбора именује се на 
Директор за свој рад одговара Управном одбору и усаглашен предлог репрезентативних синдиката који 

Скупштини општине.делују у Аранђеловцу, а у случају неусаглашености 
предлога, тог члана именује оснивач из реда чланова 
једног од репрезентантних синдиката. Члан 19

Мандат председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора траје 5 година, и не могу поново Агенцију заступа директор, без ограничења.   
бити именовани. Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати 

Председника, заменика председника и чланове другом лицу писано пуномоћје за заступање Агенције.
Управног одбора именује Скупштина општине, која их 
може разрешити дужности и пре истека мандата. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И АГЕНЦИЈЕ

Члан 16 Члан 20

Управни одбор: Скупштина општине даје сагласност на:
1) утврђује пословну политику, 1) Статут и општа акта којима се утврђују услови, 
2) доноси дугорочни, средњорочни план рада и критеријуми и мерила за доделу и коришћење станова за 

развоја и годишњи програм пословања, социјално становање,
3) доноси Статут и друге опште акте, изузев 2) годишњи програм пословања,

П р а в и л н и ка  о  у н у т р а ш њ о ј  о р г а н и з а ц и ј и  и  3) давање гаранција, авала и јемства, залога и 
систематизацији радних места, других срестава обезбеђења,

4) усваја годишњи обрачун и извештај о 4) одлуку о отуђењу имовине,
пословању, 5) одлуке о улагању капитала,

5) доноси инвестиционе програме и критеријуме 
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6) одлуке о статусним променама, општим актом.
7) одлуке о промени и проширењу делатности,
8) одлуке којима се уводе нове материјалне УНУТРАШЊИ ОПШТИ АКТИ

обавезе за кориснике услуга.
Општинско веће даје сагласност на Правилник о Члан 25

организацији и систематизацији радних места у Агенцији.

Унутрашњи акти којима се уређује унутрашњи 
Члан 21 рад Агенције за имовину општине Аранђеловац су:

Агенција има право да користи средства у 1) Статут
државној својини (јавној својини) и унапређује рад и 2) Правилник о унутрашњој организацији и 
развој. систематизацији радних места,

Агенција је дужна да послове од општег интереса 3) Правилник о зарадама, накнадама другим 
обавља континуирано, одговорно и квалитетно, у складу са примањима запослених,
законом и овом Одлуком. 4) Кодекс понашања запослених

Агенција за свој рад одговара целокупном својом 5) и други општи акти
имовином.

Оснивач за рад Агенције одговара до висине ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
оснивачких срестава.

Агенција у правном промету има сва овлашћења и 
Члан 26иступа у своје име и за свој рачун.

Измене и допуне Статута врши се на начин и по Члан 22
поступку за његово доношење.

Иницијативу за измену и допуну Стату може дати 
Агенција је дужна да подноси годишњи Извештај члан Управног одбора или директор.

о пословању и друге извештаје који Општинско веће и 
други органи Скупштине захтевају. 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ СТАТУТА

ЈАВНОСТ РАДА
Члан 27

Члан 23
У случају нејасноћа у погледу примене одредби 

овог статута аутетично тумачење даје Управни одбор.
Агенција за имовину о свом раду обавештава 

јавност посредством медија, организовањем округлих 
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕстолова, симпозијума, конференција за медије и на други 

одговарајући начин којим се постиже транспарентност 
Члан 28њеног рада.

О условима и начину рада и пословања Агенције 
запослени се обавештавају објављивањем општих аката и Општи акти који уређују унутрашњи рад 
других одлука на огласној табли Агенције, или на други Агенције за имовину општине Аранђеловац усладиће се са 
одговарајући начин. овим статутом у року од 60 дана од дана његовог ступања 

на снагу.Агенција има интернет страницу преко које 
обавештава јавност о свом раду и објављује општа акта у 
реализацији Закона, одлуке од интереса за јавност и друге ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
податке и информације из њене делатности.

Службене изјаве и обавештења о раду Агенције за Члан 29
имовину даје Управни одбор и директор у оквиру права и 
дужности утврђених овим статутом. Овај Статут ступа на снагу даном објављивања на 

За јавност рада Агенције за имовину одговоран је огласној табли Агенције за имовину општине 
директор. Аранђеловац након давања сагласности ос стране 

Скупштине општине Аранђеловац. 
ПОСЛОВНА ТАЈНА

Аранђеловац, 14.11.2012.године
Члан 24

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Пословном тајном, сагласно општем акту Веселин Бјелогрлић

Агенције о пословној тајни, сматрају се документа и 
подаци утврђени као пословна тајна чије би давање на 
увид неовлашћеним лицима штетило пословном или 
програмском интересу Агенције.

Документа и подаци који се сматрају пословном 
тајном морају бити означени као пословна тајна.

Документа и податке који се сматрају пословном 
тајном дужни су да чувају сви запослени у Агенцији, без 
обзира на који су начин сазнали за та документа и податке.

Обавеза чувања пословне тајне траје и након 
престанка радног односа у Агенцији у складу са законом и 


