74

Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

12. Пут који полази из Гараша од државног пута II
реда бр. 148, кроз ''Величковиће'' до '' Живковаца, са везом
на општински пут бр. 26, у дужини од 2,5 км;
13. Пут који полази из Орашца са ''Баљковице''од
општинског пута бр. 28, до Копљара код школе, у дужини
од 3 км;
14. Пут који полази из Бање (Весовиће куће) са
општинског пута бр. 30, преко Липовца - Брезовца,
''Каменице'' до ''Прокопа'' у Винчи дужине од 6 км;
15. Пут који полази из Гараша од гробља, са
државног пута II реда бр. 148, прелази ''Малу'' и ''Велику
Букуљу'', затим кроз центар Јеловика са изласком на
државни пут II реда бр. 148, у дужини од 6,8 км;
16. Пут који полази од ''Буковичка бање'' са
државног пута IБ бр.23, у селу Бањи, преко ''Забрежја'',
поред мајдана ''Венчац'', споменика на ''Дугајлији'', излази
на општински пут бр. 29, затим до ''Црвене баре'' преко
Букуље до ''Топа'', са изласком на државни пут II реда бр.
148, у дужини од 11 км;
17. Пут који полази са општинског пута бр. 27 код
''Новог гробља'' у Мисачи (кружни пут) до општинског
пута бр. 5, у дужини од 4,6 км ;
18. Пут који полази од општинског пута бр. 29 у
Г.Трешњевици поред Ђурића кућа'' кроз ''Корушац, ка
Руднику, у дужини од 6,2 км;
19. Пут који полази из Вукасоваца од општинског
пута бр. 3, а завршава се у Јеловику на општинском путу
15, у дужини од 4,8км;
20. Пут који полази из Гараша од државног пут II
реда бр. 148, а завршава се на Вагану на општинском путу
бр. 26, у дужини од 3,6км;
21. Пут који полази са Букуље од општинског пута
бр.16, а завршава се у Јеловику на општинском путу бр. 15,
у дужини од 6,0км;
22. Пут који полази из Аранђеловца са државног
пута IБ бр.23, а завршава се у Орашцу на општинском путу
бр.28, у дужини од 3,5км.
23. Пут који полази из Орашца са општинског
пута бр.28 од ''Ружине кафане'' преко Мецинца до Основне
школе у Стојнику где излази на општински пут бр. 4, у
дужини од 5,2 км;
24. Пут који полази од ''Жикиног млина'' у Орашцу
са општинског пута бр.28 и иде према Стублинама у
Стојнику и код Дома културе у Стојнику излази на
општински пут бр. 4, у дужини од 3,7 км;
25. Пут који полази од Даросаве са државног пута
IБ бр.23, иде преко Даросаве, Венчана и Тулежа, у дужини
од 17 км (бивши пут Р-203а);
26. Пут који полази од Даросаве са државног пута
IБ бр.23, иде преко Прогореоца ка Вагану и наставља преко
Гараша, у дужини од 5,3 км (бивши пут Р-203а);
27. Пут који полази из Аранђеловца са државног
пута IБ бр.23, улицом В. Карађорђа, преко Буковика,
Мисаче до краја Раниловића, у дужини од 17 км (бивши
пут Р-200а);
28. Пут који полази са државног пута IБ бр.23,
преко Орашца и Стојника, у дужини од 10,6 км (бивши пут
Р – 202);
29. Пут који полази из Аранђеловца и иде улицом
Танаска Рајића, преко Врбице, Вукосаваца и Г.
Трешњевице у дужини од 14,9 км (бивши пут Р-215);
30. Пут који полази са државног пута IБ бр.23 у
Аранђеловцу и иде улицом Радничком и улицом Краља
Александра, преко Рисоваче у Врбици и Бање, у дужини од

9 км (бивши пут Р-215а).
Некатегорисани путеви на територији општине
Аранђеловац су путеви који су доступни већем броју
различитих корисника (приступни, атарски и шумски
путеви, као и путеви на насипима за одбрану од поплаве),
те путеви који воде до приградских салашких насеља а
изграђени су до нивоа туцаника, или до нивоа асфалта.
Улице, као јавни путеви у насељу, које
саобраћајно повезују делове насеља, одређене су према
положајним зонама у складу са урбанистичким планом.
Општинско веће општине Аранђеловац ће донети
посебан правилник о категоризацији улица, на предлог
Одељења надлежног за комуналне послове, у року од 3
месеца од ступања на снагу ове Одлуке.
Приликом израде правилника из става 5. овог
члана Одељење надлежно за комуналне послове ће се
користити категоризацијом улица из донетих
урбанистичких планова, као и другим начелима која
регулишу предметну материју.
Управљање општинским путевима и улицама
поверава се Јавном предузећу за планирање и изградњу
општине Аранђеловац и сматра се делатношћу од општег
интереса.
Члан 4.
Некатегорисани путеви на територији општине
Аранђеловац су путеви који су доступни већем броју
различитих корисника (приступни , шумски путеви и сл.),
које надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и
који је уписан у катастар непокретности као некатегорисан
пут.
Члан 5.
Улице, као јавни путеви у насељу, које
саобраћајно повезују делове насеља, одређују се према
положајним зонама у складу са урбанистичким планом.
Члан 6.
Скупштина општине Аранђеловац прописује
критеријуме и доноси акт о категоризацији општинских
путева и улица, на предлог Јавног предузећа за планирање
и изградњу општине Аранђеловац(у даљем тексту:Јавно
предузеће), у року од 3 месеца од ступања на снагу ове
Одлуке.
Приликом израде предлога из члана 5. ове
Одлуке, Јавно предузеће ће се користити категоризацијом
улица из донетих урбанистичких планова, као и другим
начелима која регулишу предметну материју.
Управљање општинским путевима и улицама
поверава се Јавном предузећу и сматра се делатношћу од
општег интереса.
Члан 7.
Одржавање и заштита општинских путева и улица
врши се на основу средњорочног програма и годишњих
планова радова, које доноси Скупштина општине
Аранђеловац на предлог Општинског већа.
Јавно предузеће, на основу анализе постојећег
стања, ценећи потребе, услове и могућности за
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унапређење стања у овој области, израђује нацрт аката из
става 1. овог члана.
Јавно предузеће дужно је да устроји и води
евиденцију о стању општинских путева, некатегорисаних
путева и улица, те објеката на њима.
Члан 8.
На основу годишњих планова радова послови
одржавања и заштите општинских путева и улица, послови
зимске службе, послови одржавања саобраћајне
сигнализације, поверавају се одговарајућем предузећу
регистрованом за ову делатност, а које испуњава услове у
погледу кадрова и опреме неопходне за стручно и
квалитетно обављање истих, а на основу спроведене јавне
набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.
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- накнада за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на путу, односно на другом
земљишту које користи Јавно предузеће, у складу са
прописима;
- накнада за закуп делова земљишног појаса пута;
- накнада за закуп другог земљишта које користи
Јавно предузеће;
- накнада за постављање водовода, канализације,
електрићних, телефонских и телеграфских водова и сл. на
путу;
- годишња накнада за коришћење комерцијалних
објеката којима је омогућен приступ са пута.
Висину накнада из става 1. овог члана утврђује
Јавно предузеће,уз сагласност Скупштине Општине.

Члан 9.

Члан 14.

Финансирање послова из члана 8. ове Одлуке
врши се из буџета општине Аранђеловац и других
средстава намењених за финансирање тих послова.

Накнаде утврђене овом Одлуком приход су буџет
Општине Аранђеловац
и ко р и с т е с е з а
изградњу,реконструкцију,одржавање и заштиту
општинских путева.
Обвезник плаћања накнаде утврђене овом
Одлуком, дужан је да плати накнаду у року од 8 (осам) дана
од дана пријема акта о утврђивању обавезе плаћања
висине накнаде.

Члан 10.
Предузеће, односно организација којој су
поверени послови, сагласно члану 8. ове Одлуке, одговара
за штету коју корисник пута претрпи, ако је штета настала
због пропуштања благовременог извршења потребних
радова и непредузимања мера на одржавању пута, односно
улице.
Члан 11.
Уколико је ради реконструкције, поправке,
раскопавања, одржавања манифестација, или из било ког
другог разлога потребно привремено затворити за
саобраћај општински пут, улицу или некатегорисани пут,
Управа општине Аранђеловац - Одељење за имовинско –
правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне послове одредиће привремену забрану
саобраћаја на том путу и обавестиће јавност преко
средстава јавног информисања о року затварања тог пута.
Одељење из става 1. овог члана ће пре доношења
одговарајућег решења прибавити пројекат саобраћајне
сигнализације за привремено регулисање саобраћаја, који
израђује овлашћено предузеће, сходно Закону о јавним
путевима и Закону о безбедности саобраћаја на
путевима("Сл. гласник РС", бр. 49 /2009).

Члан 15.
На управљање, изградњу, реконструцију,
одржавање и заштиту некатегорисаних путева сходно се
примењују одговарајуће одредбе Закона о јавним
путевима, као и одредбе о надзору, прекршајима и
казненим одредбама, с тим да се висина новчаних казни
утврђује у износу 50% новчаних казни прописаних
Законом о јавним путевима.
На некатегорисане путеве примењују се сходно и
одговарајуће одредбе ове Одлуке, ако није друкчије
пропиосано.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о некатегорисаним путевима у општој употреби
(„Општински службени гласник“, бр.8/90 ) и Одлука о
одређивању локалних путева(„Oпштински службени
гласник, бр.2/85 и 4/92”).
Члан 17.

Члан 12.
Надзор над извршавањем ове Одлуке врши
Општински саобраћајни инспектор, који има права,
дужности и овлашћења републичког инспектора за
државне путеве, утврђене Законом о јавним путевима
("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 123/2007).
Члан 13.
За употребу општинских путева и улица и
некатегорисаних путева плаћају се накнаде,и то:
- накнада за ванредни превоз;

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Аранђеловац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-266/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На
основу
члана 22. Статута општине
А р а н ђ е л о ва ц ( ' ' С л ужбе н и
гл а с н и к о п ш т и н е
Аранђеловац'', бр. 8/08)
Скупштина општинe Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је

изабрани одборници у скупштину општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 23/10), у
члану 2., после става 1. додаје се став 2, који гласи:
''Право на ангажовање техничког секретара има и
Одборничка група ''ПУПС''.
Члан 2.

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ
ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА СА ЧИЈИХ ИЗБОРНИХ
ЛИСТА СУ ИЗАБРАНИ ОДБОРНИЦИ У
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-267/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

Члан 1.
У Одлуци о ангажовању техничких секретара за
потребе политичких странака са чијих изборних листа су

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09
и 52/11), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних школа (''Службени гласник РС'', бр. 80/10) и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 23. 05. 2013.године, донела је
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о мрежи предшколских установа на територији општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац, бр. 31/11), у члану 6., у табеларном делу додају се редни бројеви 10., 11., и 12. са садржајем у колонама, који
гласе :
10.

11.

12.

ОШ ''Илија
Гарашанин''
Аранђеловац
матична школа
ОШ ''Веља
Герасимовић''
Венчани
издвојено
одељење
ОШ ''Светолик
Ранковић''
Аранђеловац
издвојено
одељење

Аранђеловац

Предшколски програм
(четворочасовни)

Тулежи

Предшколски програм
(четворочасовни)

Мисача

Предшколски програм
( четворочасовни)

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-268/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 –
одлука УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр.8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 23. 05. 2013. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КАМЕНОЛОМА У ЛЕЖИШТУ
«КРЕЧАНА» НА ВЕНЧАЦУ
План детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу (у даљем тексту План детаљне
регулације) састоји се од:
• Текстуалног дела;
• Графичког дела и
• Документационе основе.
Текстуални део садржи Полазне основе Плана и Плански део.
Плански део Плана детаљне регулације се упућује на јавни увид, доноси и објављује по доношењу Плана
детаљне регулације у складу са чланом 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.
гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11).
1. УВОДНИ ДЕО
Иницијатор и наручилац израде Плана детаљне регулације каменолаома у лежишту «Кречана» на Венчацу
(у даљем тексту: Плана) је «OMYA VENČAC» Рудници и индустрија мермера и гранита д.о.о. из Аранђеловца.
«OMYA VENČAC» је водећи произвођач индустријских минерала на бази калцијум-карбоната са високим
степеном белине и чистоће. У своја два погона у Тополи и Аранђеловцу, бави се млевењем индустријских минерала које
добија из сопствених рудника и нуди велики избор производа који се примењују у различитим гранама индустрије, пре
свега у грађевинарству.
Изради Плана приступило се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009
и 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12).
За потребе израде Плана приступило се прикупљању потребних података и услова, као и анализи и оцени
постојећег стања, које ће бити основ за израду плана детаљне регулације којим је потребно одредити: концепцију и
пропозиције развоја, заштите и уређења простора, дефинисати грађевинско подручје и површине јавне намене, намену
земљишта према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, као и дефинисати планиране трасе,
коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне комуналне инфраструктуре.
Формирањем планске документације, стиче се један од неопходних услова за добијање Одобрења за
експлоатацију , чиме би се обезбедиле нове количине резерви за експлоатацију. Предузеће би овако проширило своју
производњу, односно повећало би сировинску базу за производњу.
2. ПОДЛОГЕ
На основу члана 32. и 40. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09 и 81/09-исправка,
64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12) графички део плана израђује се на овереном катастарско-топографском, односно
овереном топографском плану, односно овереном катастарском плану које уступају, у циљу израде, односно измене
планског документа, надлежни орган, односно организација (у даљем тексту - подлоге).
За израду Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Кречана» на Венчацу инвеститор је прибавио
катастарско-топографски план израђен од стране ортачке геодетске радње «ГТП» из Аранђеловца и оверен од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Аранђеловац.
Такође, за предметни простор коришћене су и расположиве подлоге у ситнијим рамерама, карта 1: 25 000 и ортофото
снимак.
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду и доношење Плана детаљне регулације је:
• Закон о планирању и изградњи - «Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и
121/12;
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената - «Службени гласник РС», број
31/10,69/10 и 16/11;
• Одлука о изради Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу, („Службени гласник
општине Аранђеловац“ бр. 35/11).
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Плански основ за израду Плана детаљне регулације је:
• Просторни план општине Аранђеловац, (''Службени гласник општине Аранђеловац“, број 32/11).
4. ОБУХВАТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У обухват Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу улазе следеће катастарске
парцеле:
целе катастарске парцеле број: 3061/1, 3061/2, 3381, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3387, 3388/1, 3388/2, 3388/3, 3389,
3390, 3393/1, 3393/2, 3394, 3395, 3399, 3400/1, 3404, 3405, 3407/2, 3595/2, 3595/3, 3611, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 3617, 3618/1,
3618/2 и 3619;
као и делови катастарских парцела: 3065/2, 3066/3, 3066/4, 3407/1, 3608/2, 3610, 3611, 3613, 3614/2 и 3660.
Све наведене парцеле припадају К.О. Бања.
Граница обухвата Плана, по правилу, прати постојеће међе катастарских парцела. У југоисточном делу плана
одступа од катастарске међе, али прати границу оверених резерви. У северном делу Плана, граница је дефинисана
регулационом линијом јавног пута - графички прилог бр. 2 – Геодетска подлога са границама, Р 1:1 000.
Површина обухвата Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу је Р=17,09 66 ha.
Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу катастарско топографског плана овереног од стране
РГЗ-СКН Аранђеловац. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је
графички прилог.
5. ГРАНИЦЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА И ОВЕРЕНИХ БИЛАНСНИХ РЕЗЕРВИ
Доношењем Решења, број 310-02-000177/2003-04 од 25.05.2006. од стране Министарства рударства и енергетике
РС, утврђено је проширено експлоатационо поље „Венчац“, општина Аранђеловац.
Експлоатационо поље је одређено координатама:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

X
4 903 924
4 903 815
4 903 145
4 903 000
4 902 500
4 902 200
4 903 070
4 903 051
4 903 207

Y
7 467 481
7 467 730
7 468 603
7 469 060
7 468 350
7 467 900
7 467 300
7 467 216
7 466 966

Процес експлоатације би се вршио у оквиру експлоатационог поља „Венчац“ у делу који је ограничен границом
оверених билансних резерви «А», «Б» и «Ц1» категорија (Прилог - Решење број 310-02-00150/2012-14 од 08.10.2012.
године, издата од стране Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања РС, Сектор за
рударство и геологију).
Координате оверених билансних резерви лежишта:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Y
7 468 202
7 468 315
7 468 363
7 468 446
7 468 445
7 468 572
7 468 570
7 468 519
7 468 442
7 468 357
7 468 273
7 468 190

X
4 902 859
4 902 908
4 902 991
4 903 029
4 902 937
4 903 017
4 902 858
4 902 803
4 902 835
4 902 789
4 902 785
4 902 818
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На основу утврђеног капацитета површинског копа, век експлоатације је 19,4 године.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
Планом детаљне регулације каменолома у лежишту «Кречана» на Венчацу већи део земљишта у обухвату Плана
проглашава се грађевинским земљиштем.
Грађевинско земљиште дефинисано овим Планом припада површинама осталих и јавних намена (графички
прилог бр. 2 – План намене површина, Р=1 : 1 000).
Биланс планиране намене површина у границама плана приказан је следећом табелом:
Намена површина
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1.1. Површине остале намене-површински коп
Површине остале намене
- одлагалиште
1.2.
јаловине
1.3. Површине јавне намене-саобраћајнице
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
У К У П Н О

Површина Учешће
(ha)
(%)
14,05 73
82,22
12,41 19
72,60
1,37 76
0,26 78
3,03 93

8,06
1,56
17,78

17,09 66

100,00

Подела на карактеристичне целине није извршена због тога што предметни простор у целини припада зони са
истим правилима грађења, обзиром на планирану претежну намену земљишта – експлоатација мермера и мермерисаних
доломита као техничког грађевинског камена.
Приступни пут долази до обухвата плана са источне стране. То је макадамски пут дужине око 2км који се везује
на пут Аранђеловац – Топола. Од овог макадамског пута одваја се пут дужине око 200м који долази до самог копа са његове
северне стране. Овим путем се експлоатисана руда превози до постројења за прераду камена у Липовцу.
На површинском копу, на к.п.бр. 3394 К.О. Бања, постоји изграђен објекат у ком су смештене просторије за
смештај радника, помоћног алата и прибора и канцеларија за пословођу. Овај објекат задовољава потребе на копу. Нови
објекти се неће градити.
С обзиром на то да се погон за прераду налазе у Липовцу, на копу неће бити постројења, нити других објеката за
обраду или складиштење камена.
2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1. САОБРАЋАЈ
Саобраћајним решењем се постојећи макадамски пут преко к.п. бр. 3660 К.О. Бања којим се приступа лежишту
проширује и дефинише се нов, шири профил саобраћајнице, регулација и нивелација. Ширина регулације је 10,0м,
ширина коловоза 6,0м, а дужина у оквиру обухвата Плана L=138,2м`.
Површинском копу приступа се краком саобраћајнице истих техничких карактеристика и дужине L=118,7м`, која
се завршава окретницом и прати постојећу к.п. бр. 3611 К.О. Бања.
Новопројектовани саобраћај са свим елементима обележавања приказана је на графичком прилогу бр.3 – План
саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем, елементима за обележавање и мрежом комуналне
инфраструктуре, Р=1:1000.
Координате осовинских и темених тачака саобраћајнице са елементима кривина:
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Попис парцела за површине јавне намене - саобраћајнице
к.п. број (К.О. Бања)

део

3065/2, 3066/3, 3066/4, 3386/1,
3386/2, 3387, 3388/3, 3608/2,
3610, 3611, 3613, 3614/2, 3618/1 и
3660

цела

3611

Опис површине јавне намене
јавна саобраћајница
(пружа се правцем исток - запад дуж северне
границе обухвата Плана са краком у правцу
север - југ до површинског копа)

Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу катастарско топографског плана овереног од стране
РГЗ-СКН Аранђеловац. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је
графички прилог.
2.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.2.1. Водовод и канализација
У оквиру Плана не постоје изграђени водови јавне водоводне и канализационе инфраструктуре, нити се планира
изградња (Услови ЈКП „Букуља“ бр. 353/4 и 353/5 од 19.11.2010. год).
Техничка вода се не користи у експлоатацији, па није потребно додатно снабдевање површинског копа овом
водом, док се снабдевање пијаћом водом обавља довожењем флаширане воде у довољним количинама на површински
коп.
За санитарне потребе предузеће ће изнајмити потребан број мобилних тоалета. Фирма која изнајмљује ове
тоалете ће се обавезати да врши њихово пражњење, пошто се они не прикључују на канализациону и водоводну мрежу.
У технолошком процесу експлоатације нема отпадних вода. Замена уља и точење горива се обавља у погону у
Липовцу.
Атмосферске воде са предметног експлоатационог поља отичу површински обзиром на то да је исто на врху брда.
Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, што је потврђено истражним бушењем приликом чијег извођења није
констатована појава подземних вода, тако да израда објеката за заштиту копа од подземних и површинских вода није
потребна.
2.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Постојећи објекат на к.п. бр. 3394 у оквиру површинског копа прикључен је на електроенергетску
инфраструктуру нисконапонским водом из стубне трафостанице Бања - Кречана који задовољава тренутне потребе на
копу. Повећање ангажоване снаге на овој локацији са постојеће мреже није могуће без претходних неопходних
реконструкција што, с обзиром на то да се не планира изградња нових објеката, неће бити потребно. Обзиром на сезонски
карактер рада као и да ће се одвијати за време дневног светла, не постоји потреба за додатним обезбеђењем електричне
енергије. За ангажовану опрему на површинском копу, као погонска енергија користиће се дизел гориво.
2.2.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
На простору у обухвату плана не постоје подземне ТТ инсталација, тако да је Предузеће за телекомуникације
«Телеком Србија» А.Д. – Служба за планирање и инжењеринг – Извршна јединица Крагујевац, дало сагласност без
посебних услова за израду овог Плана детаљне регулације. За комуникацију ће се користити мрежа неког од оператера
мобилне телефоније.
3. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
Шумско земљиште се налази у западном делу обухвата Плана детаљне регулације. Укупна површина шумског
земљишта износи 3,03 93 ha или 17,78% од укупне површине плана. У односу на постојеће стање извршено је смањење
шумског земљишта планираним површинским копом.
До коначног привођења планираној намени, шумско земљиште користиће се привремено под условима и на
начин прописан важећим законским прописима.
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4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
4.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Условима заштите природе број 03-2841/2 од 13.12.2010.године, надлежни Завод за заштиту природе Србије
констатовао је, на основу увида у Централни регистар заштићених природних добара, да у обухвату Плана нема
природних добара за које је покренут или спроведен поступак заштите.
Уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или
минералошко – петрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица према Закону о заштити животне
средине.
4.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац, за потребе израде овог Плана детаљне регулације, донео је
Решење о условима чувања, одржавања и коришћења културних добара која уживају претходну заштиту и мере њихове
заштите, на простору који обухвата План детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу број 78/1 од
29.06.2011. године.
видом у постојећу документацију Завода, изласком на лице места и након извршених археолошких ископавања
реализованих 2011. године, финансираних од стране предузећа „Венчац“ а.д, утврђено је да се непосредно уз границе
Плана налази евидентирани локалитет са археолошким садржајем Дворине – Маџарско гробље датован у средњи век. У
народу је овај локалитет познат под називом „двори војводе Бакића“, а мештани и данас ово место називају „Бакићеви
двори“. Археолошким ископавањима утврђено је постојање манастирског комплекса са остацима цркве и помоћних
грађевина за који се, на основу откривених фресака на простору цркве, претпоставља да потиче из 15. века. Откривена
црква је била богато украшена живописом изузетног квалитета што указује на рад неког од престижних мајстора и висок
положај ктитора у хијерархији српске средњовековне државе.
Узимајући у обзир ова сазнања о постојању цркве на археолошком локалитету и још недефинисану величину
манастирског комплекса, утврђени су услови за извођење мера техничке заштите и других радова у складу са чланом 109.
Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94) који гласи : „Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да однах, без одлагања, прекине радове и обавести
надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на
месту и у положају у коме је откривен“.
4.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Савремен приступ очувању и заштити животне средине заснива се на концепту усклађеног, односно одрживог
развоја, што подразумева развој привредних капацитета уз дугорочно коришћење и очување природних ресурса.
Површински копови мењају физиономију терена, нарушавају успостављену еколошку равнотежу и утичу на
животну средину. Санирање деградираног терена, као посладица експлоатације сировина, подразумева стварање
природног амбијента у коме ће флора, фауна и сам изглед терена бити што ближе првобитном стању, а спроводи се кроз
техничку и биолошку рекултивацију земљишта, што је и законска обавеза.
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације каменолома у лежишту „Кречана“ на Венчацу, број 06643/2011-01 од 12.12.2011.године, СО Аранђеловац, за потребе израде плана примењиваће се смернице и мере утврђене у
Стратешкој процени утицаја планине Венчац на животну средину (агенција ECOlogica Urbo, Крагујевац, 2006.година).
Планска документација која се ради за ово подручје мора бити повезана са смерницама Стратешке процене утицаја у циљу
заштите простора као јединствене еколошке целине, односно потребно је уградити их као обавезујуће.
Експлоатација мермера и доломита има, осим економске, и традиционалну вредност за подручје Венчаца. Из тих
разлога може се констатовати да експлоатација мермера за предметно подручје представља традицију која се обавља у
временском распону од читавог једног века и по чему је Венчац препознатљив, што представља важан фактор при
валоризацији простора за даљи одрживи развој.
Ипак, интензивна експлоатација, планирање и отварање нових површинских копова поред економски
позитивних ефеката, за предметно и шире подручје повлачи и низ негативних последоца, пре свега у виду смањења
еколошког капацитета, квалитета животне средине, негативних утицаја на квалитет живота становништва у руралним
насељима на Венчацу и умањење туристичких капацитета ширег подручја.
Експлоатација минералних сировина – мермера као калцијум-карбонатне сировине и архитектонског и
техничког грађевинског камена и доломита као техничко-грађевинског камена изазива:
• Деградацију природних ресурса и вредности;
• Промену морфолошких и топографских карактеристика терена;
• Заузимање земљишта и губитак продуктивног шумског и пољопривредног земљишта из примарне производње;
• Промене аутохтоних екосистема;
• Загађивање животне средине емисијом аерополутаната и продукцијом отпадних материја;
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• Повећање интензитета буке;
• Деградрацију предеоно-пејзажних вредности.
Функционалним зонирањем (функционални еко-зонинг) подручје је представљено јединственом еколошком
целином „Венчац“. Еколошка целина је вреднована према усвојеним критеријумима и издвојене су еколошке зоне. На
основу предложене валоризације простора у оквирима еколошке целине утврђене су и вредноване еколошке зоне:
“Венчац 1“ (обухват урбанистичког плана припада овој целини), “Венчац 2“ и “Цанцар“.
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећања позитивних ефеката на животну средину:
• Утврђивање Стратегије приоритетног развоја подручја Венчаца као интегралног простора општине
Аранђеловац за коришћење природних геолошких ресурса – мермера као калцијум карбонатне сировине и
архитектонског и техничко-грађевинског камена и доломита као техничко-грађевинског камена и очување капацитета
простора.
• Ограничавање капацитета експлоатације и коришћења ресурса до достигнутог граничног просторног
капацитета – граница остварених и одобрених истражних права.
• Утврђивање експлоатационих зона за појединачне пројекте.
• Утврђивање зона заштите и заштитних појасева за појединачне пројекте, еколошке зоне којима припадају и
еколошку целину Венчац.
• Усвајање обавезне процене могућих капацитета природних ресурса за експлоатацију, зона утицаја на квалитет и
капацитет животне средине.
• Поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења, услова и мера заштите
животне средине Плановима вишег и нижег хијерархијског нивоа као и смернице Стратешке процене утицаја.
• Поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа у поступку реализације и
редовног рада постојећих планираних пројеката – експлоатационих копова.
• Изградња канализационе мреже за постојеће и планиране објекте где се генеришу санитарне отпадне воде,
повезивање интерних канализационих мрежа и прикључивање на колектор и систем за третман отпадних вода у зонама
пројеката, зонама становања непосредног и ширег окружења.
•Избор типа и реализација постројења за пречишћавање отпадних вода на планираној локацији.
• Одводњавање саобраћајница, паркинг простора и платоа преко таложника-сепаратора за уља и масти, пре
упуштања у реципијент у циљу спречавања потенцијалног загађивања земљишта, површинских и подземних вода.
• Обавезан услов је сакупљање, привремено одлагање и организовано и контролисано одвожење комуналног
отпада из појединачних објеката, зона и локација еколошке целине „Венчац“ на прописан начин, од стране надлежног
комуналног предузећа.
• Обавезна је валоризација постојеће вегетације за планирани пејзаж и заштитне зоне и појасеве.
• Обавезно је функционално повезивање комплекса постојећег зеленила и шумских комплекса у границама
стратешке процене утицаја подручја Венчаца, у циљу обезбеђивања приоритетне функције заштите и унапређења
предеоно-пејзажних вредности.
• Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планиране пројекте, планирана проширења капацитета
експлоатације, обраде и прераде, као и ажурирање стања Проценом утицаја затеченог стања постојећих пројеката.
• Обавезно је успостављање мониторинга животне средине са мрежом мерних места за: контролу квалитета и
степена загађености ваздуха и контролу угрожености буком, а све у сагласности са важећом законском регулативом и
подзаконским актима.
4.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
4.4.1. Заштита од земљотреса
Подручје у границама плана се налази у зони очекивања потреса јачине 9? МКС, што одговара интензитету
средње разорне моћи.
Обзиром на карактер планиране намене простора, није потребно спровођење посебних мера заштите од
земљотреса.
4.4.2. Заштита од поплава
Лежиште „Кречана“ са својом непосредном околином не обилује водом. На локацији са које ће се вршити
експлоатација и у непосредној близини нема површинских токова. Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, што
је потврђено истражним бушењем приликом чијег извођења није констатована појава подземних вода. Атмосферске воде
отичу површински, с обзиром на природну конфигурацију терена. Најближи стални водоток је река Кубршница, лева
притока Јасенице.
На основу горе наведеног јасно је да посебних услова за заштиту копа од подземних и површинских вода нема.
Заштиту од поплава спровести поштовањем норматива, критеријума и стандарда прописаних Законом о водама
(«Службени гласник РС», бр. 30/10 и 93/12).
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4.4.3. Заштита од пожара
Пожар, као потенцијална опасност, у технологији откривања и експлоатације мермера и одлагања јаловине,
постоји као могућност појава егзогених пожара класе А, В, D и Е, мањих размера.
За заштиту од настанка и ширења пожара примењују се нормативи, критеријуми и стандарди прописани Законом
о заштити од пожара («Службени гласник РС», бр. 111/09).
Такође, нема никаквих посебних захтева са аспекта заштите од пожара, којих се треба придржавати приликом
израде Плана (Обавештење МУП РС бр. 217-1/10-2118 од 24.11.2010. год.).
4.5. ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
На простору у обухвату Плана детаљне регулације нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама
одбране земље (Обавештења Министарства одбране РС бр. 3868-2 од 30.11.2010. године).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
1.1. Грађевинске парцеле формирају се пројектом парцелације или препарцелације у складу са Законом о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009 и 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12).
1.2. На осталом грађевинском земљишту, обзиром на планирану намену површина – експлоатација мермера и
одлагалиште јаловине, није потребно формирати грађевинску парцелу.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНСКИ КОП И ОДЛАГАЛИШТЕ ЈАЛОВИНЕ
Сви радови на експлоатацији морају се одвијати у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима
(«Службени гласник РС», број 88/11), Правилником о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта
минералних сировина («Службени гласник РС», број 96/10), Правилником о техничким нормативима при руковању
експлозивним средствима и минирању у рударству («Службени лист СФРЈ», број 26/88 и 63/88).
2.2. Откопавање се може вршити у складу са рударским пројектом, тако да се обезбеди стабилност радних и
завршних косина, као и носивост подлоге одлагалишта.
2.3. При скидању јаловине, хумусни слој издвојити, депоновати и касније користити при санацији терена.
Депоновање вршити тако да депонија и терен у целости буду стабилни.
2.4. Минимална удаљеност тела депоније јаловине од регулационе линије ка саобраћајници је 10.0 м.
2.5. Након завршене експлоатације обавезна је рекултивација терена.
2.6. Могућа је реконструкција, адаптација и санација постојећег објекта на к.п. бр. 3394 К.О. Бања. Интервенције
се односе на редовно одржавање објеката и задовољење стандарда енергетске ефикасности.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ
3.1. На графичком прилогу бр. 3 – « План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем, елементима
за обележавање и мрежом комуналне инфраструктуре » приказане су координате темених и осовинских тачака са
елементима кривина, попречни профили, као и висинске коте за планирану јавну саобраћајницу.
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ
4.1. Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у складу са важећим
стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку инфраструктуру.
4.2. Надземни водови комуналне инфраструктуре се могу постављати и на осталим грађевинским или
катастарским парцелама (изван појаса регулације), уз претходно регулисање међусобних односа са власником корисником грађевинских или катастарских парцела.
4.3. По изградњи надземних водова комуналне инфраструктуре задржава се постојећи имовински статус на
земљишту, осим за стубна места.
4.4. Ради обезбеђења функционисања инфраструктурног система обавезно се утврђује заштитни појас, у коме се
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не могу градити објекти и вршити радови супротно сврси, због које је заштитни појас успостављен. Ширина заштитног
појаса се одређује према врсти инфраструктурног система.
4.5. У заштитном појасу се могу постављати, други инфраструктурни системи, уз обавезу поштовања услова
укрштања и паралелног вођења.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Овај План детаљне регулације представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијске дозволе и
израду Пројекта (пре)парцелације, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број
72/2009 и 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12).
Саставни део Плана је и Стратешка процена утицаја на животну средину, графички део и остали прилози Плана
2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације урађен је у пет (5) истоветних примерака у аналогном облику и у четири (4) истоветна
примерка у дигиталном облику.
Три (3) примерка у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе се у Општинској управи
општине Аранђеловац по један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику у Предузећу за планирање, пројектовање,
геодетске услуге и консалтинг «Арплан» д.о.о. Аранђеловац, један (1) примерак у аналогном облику код инвеститора
израде плана - у Предузећу «OMYA VENČAC» Рудници и индустрија мермера и гранита д.о.о. из Аранђеловца и један (1)
примерак дигиталном облику у Служби за катастар непокретности Аранђеловац.
План детаљне регулације ступа на снагу осмог (8.) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Аранђеловац».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-269/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09, 81/09 –
испр., 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр.8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је

Члан 2.
Оквирне границе Плана су катастарске парцеле у
границама Парка.
Члан 3.
План ће садржати нарочито : намену површина,
правила уређења, правила грађења, графичке прилоге и
друге садржаје прописане Законом.

О Д Л У К У
Члан 4.
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ''

Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке.

Члан 1.

Члан 5.

На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне
регулације Споменика природе '' Парк Буковичке бање'' (у
даљем тексту : План).

Средства за израду Плана обезбедиће Јавно
комунално предузеће ''Зеленило Аранђеловац''
Аранђеловац.
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Члан 6.

Члан 6.

За израду Плана неопходна је израда Стратешке
процене утицаја на животну средину.

За израду Плана неопходна је Стратешка
прооцена утицаја на животну средину.

Члан 7.

Члан 7.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-270/2013-01-2 од 23. 5. 2013. године

КУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-271/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09, 81/09 –
испр., 64/10 – УС, 24/11 и 121/12) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр.8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/2000, . . . 108/05) и члана 22 . Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној
23. 05. 2013. године, донела је

О Д Л У К У

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ШИРУ ЗОНУ ЗАШТИТЕ ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА
ОРАШАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА''
У АРАНЂЕЛОВЦУ

Члан 1.
На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне
регулације за Ширу зону заштите знеменитог места
Орашац (у даљем тексту : План).

1. Разрешава
се в.д. директора Народне
библиотеке ''Свети Сава'' у Аранђеловцу ИВАНОВИЋ
ИВАН, због подношења оставке.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 2.
Оквирне границе Плана су катастарске парцеле у
оквиру шире зоне заштите знаменитог места Орашац.
Члан 3.
План ће садржати нарочито : намену површина,
правила уређења, правила грађења, графичке прилоге и
друге садржаје прописане Законом.
Члан 4.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће Фонд ''Први
српски устанак''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-272/2013-01 од 23. 05. 2013. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/2000, . . . 108/05) и члана 22 . Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је

На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРКЕ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА''
У АРАНЂЕЛОВЦУ
1. Именује се за в.д. директорка Народне
библиотеке ''Свети Сава'' у Аранђеловцу БИЉАНА
РАДАШИНОВИЋ, дипл.филолог, професор јапанског
језика и књижевности, до избора директора путем
конкурса, а најдуже на период до годину дана.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
I.
комисији :

Именујe

се члан у Општинској изборној

- СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, дипл. правник
II. Мандат члану именованом овим Решењем
траје до истека мандата, члановима Општинске изборне
комисије и њиховим заменицима, који су именовани
Решењем бр. 06-312/2010-01 од 13. 7. 2010. године.

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-272-а/2013-01 од 23. 05. 2013. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-273-a2013-01 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013. године, донела је

На основу члана 29. став 1. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I. Разрешава се чланица Општинске изборне
комисије :

I. Разрешава се заменик председника Комисије
за награде и признања :

- ЗОРИЦА ЂУРАШКОВИЋ
- мр ВЛАДА ГАЈИЋ, заменик председника
II. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-273/2013-01 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-274/2013-01 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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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 23. 05. 2013. године, донела је
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замењује бројем ''бр. 06-312/2010-01 од 13. 7. 2010.г''.
2.Исправку објавити у ''Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,
Миленко Јовановић

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. За заменика председника Комисије за награде и
признања, бира се :
- БОЈАН РАДОВИЋ, заменик председника
II. Мандат заменику председника Комисије траје
до истека мандата члановима Комисије изабраних
решењем бр. 06-311/2010-01 од 13. 7. 2010- године.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08) и Одлуке о овлашћењу
Општинског већа општине Аранђеловац за давање
сагласности на цене комуналних производа и услуга
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 11/09),
Општинско веће oпштине Аранђеловац,
на
седници одржаној дана 24. 4. 2013.године, донело је
О Д Л У К У

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

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП ''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-274-a/2013-01 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

1. Општинско веће општине Аранђеловац, даје
сагласност на измене и допуне Ценовника комуналних
услуга ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, који је утврдио
Управни одбор ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац, Одлуком бр.
03-1324/3 од 24. 4. 2013.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : сл.
27. 05. 2013. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-200/2013-01-3 од 24. 4. 2013. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,.с.р.

На основу члана 75. став 5. Пословника
Скупштине општине Аранђеловац, даје се
Јавно комунално предузеће
''Букуља'' Аранђеловац
Бр. 03-1319/1 од 23. 04.2013.г.

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА,
ЗАМЕНИКА ЧЛАНА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. У
Решењу
о именовању председника,
заменика председника, чланова, заменика члана и
секретара Општинске изборне комисије (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 48/13) врши се
исправка тако што се у тачки II. број Решења који гласи :
''бр. 06-114/2010-01 од 5. 2. 2010.г. ''

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ЦЕНОВНИКА БР.06-71/2013-01-2 ОД 01. 03.
2013.ГОДИНЕ
После тачке 7.2. додају се тачке 7.3. и 7.4. које
гласе :
7.3. Корисници – правна лица, мала привреда и
предузетници имају право на попуст на месечно утрошене
количине воде и то на следећи начин :
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- од 3.000 м3 – 5.000 м3
- од 5.001 м3 – 10.000 м3
- преко 10.000 м3

= 1,0%
= 3,0%
= 5,0%

7.4. Додатни попуст од 3,0% могу остварити
правна лица, мала привреда и предузетници уколико
комулативно испуне услове из тачке 7.1. и тачке 7.3.

за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа
позиција 60, дотације по себним категоријама
становништва, економска класификација 03945-48194100-01-840, на име надокнаде штете проузроковане
пожаром Мирољубу Коларевић из Брезовца.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.

Одступање од услова из тачке 7.1., 7.2, 7.3 и 7.4.
Ценовника одобрава директор предузећа уз претходну
сагласност Управног одбора и Општинског већа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-180/2013-01-3 од 24. 04. 2013. г.

Наведене измене Ценовника примењиваће се од
01. 03. 2013.године.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

У осталом делу Ценовник остаје непромењен.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Ненад Јагодић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Oпштинском већу
општине Аранђеловац (Службени гласник општине
Аранђеловац бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 24. 04. 2013.године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 450.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 51, Спортски савез општине Аранђеловац,
економска класификација 03945-481911-00-01-840, на
име Шаховског клуба, за реализацију Плана рада Школе
шаха.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-179/2013-01-3 од 24. 04. 2013. г.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08),
Општинско веће oпштине Аранђеловац, разматрајући
захтев Радарског центра ''Букуља'' из Аранђеловца, на
седници одржаној 24. 4. 2013.године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 500.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 57, дотација Хидрометереолошком заводу,
економска класификација 03945-481941-00-01-840, за
стимулисање рада стрелаца општине Аранђеловац и
помоћ у раду Радарског центра ''Букуља''.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-173/2013-01-3 од 24. 4. 2013. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Oпштинском већу
општине Аранђеловац (Службени гласник општине
Аранђеловац бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 24. 04. 2013.године, донело је

На основу члана 7. Одлуке о општинском већу
општине Аранђеловац (,,Службени гласник општине
Аранђеловац'', број: 9/08).
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 24. 4. 2013. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

Р Е Ш Е Њ Е
Члан 1.
1. Да се позиција бр. 26, стална буџетска резерва,
економска класификација 03945-499111-00-01-130 умањи

Овим Правилником прописују се услови које морају да
испуњавају чланови Комисије која врши технички преглед
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објеката, као и правила у вези њиховог рада и накнаде.
Члан 2.
Члан Комисије за вршење техничког прегледа
објекта може бити лице које испуњава услове прописане
Законом о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС'', број: 72/2009, 81/2009 и 24/2011) за одговорног
пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту
врсту објекта.
Члан 3.
Комисија за технички пријем стамбеног објекта
састоји се од два члана, за стамбено – пословни и пословни
објекат од три члана док у појединим случајевима број
чланова комисије може бити и већи.
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динара по члану;
- За пословне објекте од 50 м2 до 100 м2 накнада је
4.000,00 динара по члану;
- За пословне објекте од 100 м2 до 500 м2 накнада
је 5.000,00 динара по члану;
- За пословне објекте преко 500 м2 накнада је
8.000,00 динара по члану;
- За бензинске пумпе накнада је плаћа 10.000,00
динара по члану комисије.
За пријем гасних и других инсталација, плаћа се
накнада за рад комисје као за стамбене и стамбено –
пословне објекте.
За пријем инфраструктурних објеката, наплаћује
се 5,00 динара по 1 метру дужном (објекти
електродистрибуције, водовода, канализације, ПТТ
саобраћаја), односно 7,00 динара по 1 метру дужном за
саобраћајнице.

Члан 4.
Члан 7.
Комисија нема стални састав.
Постоје листе кандидата од којих се формира
Комисија за технички пријем објеката у зависности од тога
о којој врсти објеката се ради.
На листи за сваког кандидата је наведено
занимање, број лиценце и број телефона.
Листа је саставни део Правилника.

Трошкове за рад Комисије за технички пријем
објекта сноси инвеститор.
Копију за уплате за рад Комисије, инвеститор је
дужан да достави Одељењу приликом подношења захтева
за технички пријем објекта.
Члан 8.

Члан 5.
Чланови Комисије не могу да буду лица која су
запослена у предузећу, односно другом правном лицу, које
је израдило техничку документацију, или је било извођач
радова код инвеститора, лица која су учествовала у изради
техничке документације и студије утицаја на животну
средину, или у извођењу радова код инвеститора, лица која
су вршила стручни надзор као и лица која раде на
пословима издавања грађевинске дозволе у органу
надлежном за издавање грађевинске дозволе.

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Аранђеловац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-170/2013-01-3 од 24. 4.2013. године
ПРЕСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

Члан 6.
Општински орган управе надлежан за техничке
пријеме формира Комисију за пријем објеката од групе
кандидата, с тим што инвеститор сходно члану 4. и 5. овог
Правилника може усмено или писмено предложити било
ког кандидата за кога сматра да му по стручности за рад
највише одговара.
Накнада за рад сваког члана Комисије одређена је
у зависности о којој врсти објеката се ради као и од
квадратуре објеката.
- За помоћни објекат накнаде је 1.500,00 динара по
члану;
- За стамбени објекат до 100 м2 накнада је 2.000,00
динара по члану;
- За стамбени објекат од 100 до 200 м2 накнада је
3.000,00 динара;
- За стамбене објекте преко 200 м2 накнада је
4.000,00 динара:
- За стамбено – пословне објекте до 150 м2
накнада је 3.000,00 динара по члану;
- За стамбено – пословне објекте преко 150 м2
накнада је 4.000,00 динара по члану;
- За пословне објекте до 50 м2 накнада је 3.000,00

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Општински службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 9/2008) и Програма
коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине
општине Аранђеловац за 2013. годину (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 47/13)
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној дана 24. 04. 2013. године донело је
О Д Л У К У
О КОРИШЋЕЊУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Средства фонда за заштиту животне средине у
општини Аранђеловац за 2013. годину опредељена
Програмом коришћења средстава фонда за заштиту
животне средине општине Аранђеловац у 2013. години у
износу од 20.000.000,00 динара предвиђена на ставци
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''Подстицајни, превентивни и санациони програми и
пројекти – субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, преносиће се ЈКП
''Зеленило'' Аранђеловац за реализацију следећих
активности и пројеката.
- Очување и унапређење зеленила у функцији
заштите животне средине на територији општине
Аранђеловац,
- Унапређење послова одржавања и изградње
нових зелених јавних површина
- Озелењавање и унапређење квалитета зелених
површина (набавка садног материјала и трошкови садње),
- Планирање и организовање радова на
одржавању паркова и осталих зелених површина у
насељеним местима у општини Аранђеловац,
- Реализација програма заштите и развоја
заштићених природних добара - појединачна стабла у
парку Буковичке бање,
- Реализација програма уништавања амброзије на
територији општине Аранђеловац (организовање и
реализација контролисаних акција чишћења терена
запоседнутих амброзијом, механичким или хемијским
путем).
2. Износи средстава за појединачне пројекте из
тачке 1. ове Одлуке су дефинисани актом ЈКП ''Зеленило
Аранђеловац'' и чине саставни део ове Одлуке.
3. За реализацију ове Одлуке задужују се Оделење
за имовинско правне односе, урбанизам и стамбенокомуналне послове и Оделење за финансије и
рачуноводство.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-169/2013-01-3 од 24. 04. 2013. г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-233/2013-01-3 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 23. 05. 2013. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
1. Овoм Одлуком даје се сагласност на закључење
Уговора о одобравању комерцијалног попуста за
коришћење воде са извора „Кубршница“ између
Привредног друштва ''Књаз Милош'' ад Аранђеловац, као
Корисника и Јавног комуналног предузећа „Букуља“,
којим је предвиђено одобравање комерцијалног попуста
Кориснику за коришћење воде са извора „Кубршница“ на
цену утврђену Одлуком Општинског већа о утврђивању
цене за коришћење воде са извора „Кубршница“, бр. 06359-5/2008-01 од 27.11.2008. године.
2. Овлашћује се директор ЈКП-а Владимир
Стефановић, да у име ЈКП-а закључи предметни Уговор.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-234/2013-01-3 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 23. 05. 2013. године, донело је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ
1. Општинско веће општине Аранђеловац даје се
сагласност на закључење Уговор о донацији између
Привредног друштва ''Књаз Милош'' ад Аранђеловац, као
Донатора и општине Аранђеловац, у тексту који је
саставни део ове Одлуке.
2.
Овлашћује се Бојан Радовић, председник
Општине, да закључи Уговор из тачке 1. ове Одлуке.
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