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ИВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ И УТРОШЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2012. ГОДИНИ

Донације примљене у корист ИДБК и за пројекте

1. Народна библиотека примла је донацију  у износу од 100,000.00 хиљад динара од  ДОО Пештан у  50 хиљада  
динара и  Књаза Милоша 50 хиљада динара . Средства од донација утошена су за припрему софтерског система за обраду 
библиотечке грађе-апликација за каталогизирање библиографске грађе.

2. Смотра мермер и звуци у обрасцу 5 исказала је да су срредства  примиљена из донација  251хиљада динара:

• Општине Аранђеловац –канцеларија за младе 92 хиљаде динар, средства су утрошена за организацију рада 
техничких лица и стручних сарадника.

• Венчац Аранђеловац 24 хиљаде динара, средства су утрошена за смештај младих вајара.
• Књаза Милоша 120 хиљада динара, средства су утрошена за организацију рада младих вајара 40 хиљада динара 

и 76 хиљада динара за хонорар сарадницима за организацију програма.
Разлика од 15 хиљада односи се на средства која су одбијана радницима од зарада као обустава а приказано је да 

су из донација, а у трошена су за провизију и принудну наплату.

3. ФК Шумадија примилаје донацију у износу од 176,000 хиљада динара од радних  организација и физичких 
лица, а средства су утрошена за хранарине 156 хиљада динара и текуће поправке 20 хиљада динара.

4. ЈП за планираље и изградњу примили су донације у износу од  22,232 хиљада   динара, од чега је утрошено 
20,112 хиљада динара, а неутрошено је остало 2,120 хиљада динара. Донације су трошене према намени средстава 
предвиђеним уговором о донацији:

• ЈКП Букуља - донација 301 хиљада плаћен надзор на реконструкцији водовода и канализације за Гавриловић 
Александра.
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• Керамика Младеновац –  донација 2,345 хиљада динара, утрошено за изградњу приступног пута за рудник 
Кошарно у МЗ Стојник.

• Књаз Милош АД  - донација 19,484 хиљада динара, утрошено за реконструкцију постројења пијаће воде. 
• Oбуставе радницима за мобилне телефоне 102 хиљаде динара.

5. Месна заједница Буковик  примила је донацију у износу од 89 хиљада динара и Месна заједница Даросава 
примиле је донацију у износу од  50 хиљада динара, износ од 139 хиљада из донације  код  месних заједница  у приходима 
у обрасцу 5 завршног рачуна буџета приказан је у табели прихода у  колони приходи од Општине на економској 
класификацији 7441 износ 139 хиљада дина , а у табели расхода у колони расходи из донација износ 50 хиљада динара. 

6. Донације за пројекте у износу од 11,314 хиљада динара примљене су од међународних организација од чега је  
утрошено 11,193 хиљаде динара, а неутрошено је остало на пројекту Здрава деца 121 хиљада динара.

Аранђеловац,15.05.2013.године                      

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИЛА
               Теофановић Верица,с.р.

Аранђеловац,15.05.2013.године                      

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИЛА
Теофановић Верица,с.р.
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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним Пријаве се предају поштом или непосредно на 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана писарници у затвореним ковертама.
22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник Уз пријаву се подносе докази о испуњавању 
општине Аранђеловац'', бр. 8/08), услова конкурса : 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници - диплома 
одржаној 27. 06. 2013.године, донела је - радна књижица, односно одговарајућа  потврда 

послодавца  о радном искуству на пословима за које је 
О  Д  Л  У  К  У основано јавно предузеће и руководећим положајима,

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА - оверена изјава кандидата да није члан oргана 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке,
- уверење надлежних органа да кандидат није 

осуђиван за кривично дело против привреде, правног 
1. Расписује се јавни конкурс за именовање саобраћаја и службене дужности и да му није изречена 

директора јавних предузећа, и то : мера безбедности забране обављања делатности која је 
1.1. Јавног предузећа за планирање и изградњу претежна делатност јавно предузеће (рок важења уверења 

општине Аранђеловац је 6. месеци).
1.2.Јавног комуналног предузећа ''Букуља'' Докази се  прилажу у изворнику или овереној 

Аранђеловац фотокопији.
1.3.Јавног комуналног предузећа ''Зеленило 

Аранђеловац'' Аранђеловац 5. Подаци  о јавним предузећима који нису 
1.4. Јавног предузећа ''Гас'' Аранђеловац садржани у овој Одлуци садржани су оснивачким актима 
1.5.Јавног предузећа за информисање ''Шумадија'' јавних предузећа, објављеним у (''Службеном гласнику 

Аранђеловац. општине Аранђеловац'', бр. 47/13) и статутима јавних 
предузећа објављеним у (''Службеном гласнику општине 

2. За директора се именује лице које испуњава Аранђеловац'', бр. 49/13), који су доступни на званичној 
следеће услове : в е б  п р е з е н т а ц и ј и  о п ш т и н е  А р а н ђ е л о в а ц  :  

2.1. да је пунолетно и пословно способан
2.2. да је стручњак у једној или више области из 

које  је делатност од општег интереса за чије обављање је 6. За давање обавештења о конкурсу, пријем и 
основано јавно предузеће техничку обраду података пријава на конкурс овлашћује се 

2.3. да има високо образовање стечено на Никола Устић, начелник Управе општине Аранђеловац.
студијама трећег степена (доктор наука), другог степена Контакт телефон је 034/710-000.
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије, магистар 7. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 
наука), односно на основним студијама у трајању од објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике 
најмање четири године, Србије''.

2.4.1. да има најмање пет година радног искуства, Конкурс ће се објавити за свако Јавно предузеће 
од чега три године на пословима за које је основано јавно посебно.
предузеће или најмање три године на руководећим Конкурс ће се објавити и у  дневном листу 
положајима (за директора ЈКП ''Букуља''), ''Вечерње новости'' и на сајту општине Аранђеловац.

2.4.2. да има најмање три године радног искуства 
(за директора ЈП за  планирање и изградњу и ЈП ''Гас''), 8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

2.4.3. да има најмање три године радног искуства у нису приложени сви потребни докази одбациће се.
струци или на пословима за које је основано Предузеће и 
најмање једну годину на руководећим положајима (за СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
директора  ЈКП ''Зеленило Аранђеловац'' и ЈП за Број : 06-356/2013-01-2 од  27. 06. 2013. године
информисање ''Шумадија'')

2.5. да није члан органа политичке странке, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у Никола Обрадовић,с.р.
органу политичке странке,

2.6. да није осуђивано за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности,

2.7. да лицу није изречена мера безбeдности 
забране обављања делатности која је претежна делатност 
јавног предузећа.

3. Директор заснива радни однос на одређено 
време. Место рада је у Аранђеловцу.

4. Пријаве се подносе на адресу : Скупштина 
општине Аранђеловац – за Комисију за спровођење 
конкурса за именовање директора јавних предузећа, 34300 
Аранђеловац, Венац слободе 10.

www.arandjelovac.rs
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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 27. 06. 2013. године, донела је одржаној 27. 06. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У О  Д  Л  У  К   У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  УПРАВЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ 
 ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ   ЗА 2012. ГОДИНУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПЕРИОД 
01.07.2012. – 31. 12. 2012.г.

1. Скупштина општине Аранђеловац усвaја 
Извештај о раду Управе општине Аранђеловац за 2012. 1. Усваја се Извештај о стању безбедности 
годину. саобраћаја на подручју општине Аранђеловац за период 

01.07.2012. – 31. 12. 2012.године, у тексту који је саставни 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а део ове Одлуке.

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Аранђеловац“ 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Аранђеловац''.
Број : 06-358/2013-01-2 од 27. 06. 2013. године      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Број : 06-360/2013-01-2 од  27. 06.  2013. године
Никола Обрадовић,с.р.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

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

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 27. 06. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О ФИНАНСИЈСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
''ДУГА'' У АРАНЂЕЛОВЦУ  ЗА 2012.ГОДИНУ

1.  Скупштина општине Аранђеловац, усваја 
Извештај  о финансијском пословању Предшколске 
установе ''Дуга'' у Аранђеловцу за 2012.годину, у тексту 
усвојеном од Управног одбора, бр. 04-206 од 27. 2. 
2013.године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-359/2013-01-2 од 27. 06. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 55. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10) и члана 22. Статута општине 
Аранђеловац  (,,Службени гласник oпштине  Аранђеловац,, бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 27. 06. 2013. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА

 ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2013. ГОДИНИ

Оперативни план  за одбрану од поплава за воде II реда на  територији општине Аранђеловац у 2013. години 
садржи податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од 
поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини 
јавно водопривредно предузеће, а на водама II реда јединица локалне самоуправе, у складу са општим планом за 
одбрану од поплава и оперативним планом за одбрану од поплава. 

Оперативни план који се усваја овом Одлуком конципиран је у 8 поглавља:
- Поглавље број I садржи уводни део,
- Поглавље број II садржи називе сектора и деоница водотокова,
- Поглавље број III садржи називе предузећа, организација и одговорних лица која врше проглашење и 

укидање одбране од поплава,
- Поглављем број IV утврђује се начин деловања у случају поплава на одређеној деоници водотока,
- Поглављем број V предвиђена су материјална средства за примену спровођења оперативног плана.
- Поглавље број VI односи се на превентивне активности неопходне за успешно спровођење oдбране од 

поплава и
- Поглавље број VII садржи списак руководилаца одбране од поплава.

I. УВОД 
1. Генералне карактеристике подручја    

Територија општине Аранђеловац покрива 19 насељених места у којима према последњим подацима живи 
око 46.079 становника. Површина коју покрива територија општине износи око 377.24 км2, а пољопривредна 
производња се одвија на 23.400 ха пољопривредног земљишта.

На основу хипсометријских података рељефа на низију до 200м. висине долази 25%, на висински појас од 
200 до 500м 60%), затим на брдско-планиснки рељеф од 500 до1000м  15%. Низија се протеже дуж река Кубршнице, 
Пештана, Турије, а брдско планински рељеф представљен је падинама Букуље, Венчаца, Вагана ,Пресеке и Рудника.

Типови земљишта на подручју општине Аранђеловац условљени су рељефом, геолошким саставом подлоге 
и климатским приликама. У долинама река заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу  преовлађује 
смоница, а на вишем побрђу у западном делу општине гајњача.

Подручје општине Аранђеловац обилује свим рељефним облицима карактеристичним за планинска 
подручја али  и оним карактеристичним за брдовита и равничарска подручја. Коте терена се крећу од 165 м  до 696 м 
н.м. Наиме сви значајни токови који протичу кроз територију општине на падинама Рудника, Букуље, Венчаца, и 
Космаја и сливају се ка Кубршници, Јасеници, Турији, Пештану и Качеру, које су значајне реке Шумадијског 
региона. Град Аранђеловац се Налази на вододелници колубарског и великоморавског слива.

Просечна температура ваздуха на подручју општине Аранђеловац се креће у распону од 11,2 степена С до 
9,2 степена С у вишим планинским деловима слива. Просечне падавине крећу се од 650-850 мм/год.Израчунате 
максималне дневне кише повратног периода од 100 година крећу се у границама од 80-120 мм.

Положај територије Општине Аранђеловац по питању угрожености бујичним токовима, који су ван система 
редовне одбране, је условљен положајем општине на вододелници сливова Саве и Велике Мораве и 
инфраструктурним развојем који је пратио развој саобраћајница и друге погодности. Наиме, саобраћајнице су 
грађене јединим могућим правцима , односно речним долинама уз које су настајала насеља на за то погодним 
местима.Аранђеловац се током времена развио у велики урбани центар.

С обзиром на предмет овог Оперативног Плана, фокус анализе је усмерен према бујичним токовима који 
угрожавају насеља и друге инфраструктурне објекте. У табели су приказане површине сливова за карактеристичне 
профиле на значајним притокама где је могуће очекивати појаву бујичних поплава. Обрађени су подаци и за оне 
значајне бујичне притоке које се већим или мањим делом слива налазе ван територије општине Аранђеловац. Поред 
наведених бујичних токова Оперативни план обрађује и друге вотокове који могу створити поплавне таласе а који су 
обрађени у другом поглављу.
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I. НАЗИВИ СЕКТОРА И ДЕОНИЦА ВОДОТОКОВА (СА ПРОЦЕНОМ УГРОЖЕНОСТИ)

1. Процена могуће угрожености од поплава  

Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на подручју Општине, ретко се дешава да 
захвате велика подручја. Бујична поплава великих размера догодила се 2009 и 2010. Године, када су настале велике штете 
на саобраћајницама, занатским и стамбеним објектима и у пољопривреди. Највећа разарања су се догодила дуж тока 
Пештана, Кубршнице, Босуте, Каменице и Букуље где је уништено или оштећено више мостова. Штете у пољопривреди 
су биле обимне, јер се поплава догодила у време жетве пшенице.

Подручје општине Аранђеловац обилује свим рељефним облицима карактеристичним за брдовита и равничарска 
подручја. Коте терена крећу се од око 165 до 696 метара надморске висине. Сви значајни токови који протичу кроз 
територију општине настају на падинама Букуље и Венчаца, Космаја и сливају се ка Кубршници и Пештану, Турији, и 
Качеру које су најзначајније реке наше Општине. 

Према подацима из Елабората за план одбране од поплава на водотоковима ван система одбране од поплава на 
територији општине Аранђеловац који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда када се 
посматра укупна површина општине Аранђеловац може се рећи да трајање киша између 18 минута и 7 сати и њихови 
интензитети од између 70 и 100 mm/час могу да изазову нежељене последице на мањим токовима, а за веће токове 
приказане у наведеном елаборату (Елаборат се налази у Општинској управи општине Аранђеловац) меродавна трајања 
кише се крећу од 42 минута до 7 часова, односно интензитети киша између 70 и 90 mm/час.

Нежељене последице наведених интензитета киша су плављења на територији општине, а због недовољне 
пропусне моћи уливних објеката, неодговарајућег капацитета регулационих објеката, неизграђене каналске мреже, 
неуређених речних корита и других узрока који могу да умање пропусну моћ корита бујичних водотокова. 
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На територији општине Аранђеловац следећи водотоци могу угоризити подручје као последица поплавних 
таласа, те ће исти бити фокус Оперативног плана: 

Водотокови I реда:
- Кубршница
- Пештан 
- Турија
- Букуља
- Придворица
- Дубоки поток

Водотокови II реда
- Поток Балабанац
- Врбичка река
- Поток Јешовац
- Катанићи (Бања)
- Сушица (Бања ) 
- Миленића поток
- Поток Јелинац
- Јунац
- Пресека
- Каменац
- Расаднички 
-Орашачки
- Суморина (Копљари)
- Каменица
- Грабовац (Стојник)
- Јеловик
- Босута
- Бобовик (Вукосавци-Босута)
- Врлаја (Вукосавци)
- Вукасовачка река
- Мисача
- Мала река (Г.Трешњевица)
- Велика река (Г.Трешњевица)

Поред наведених водотокова угроженост стварају и мањи потоци који уследу бујица могу створити поплавне 
таласе и направити штету, нарочито у сеоском подручју. Такође и у градском подручју, потоци који су делом зацевљени 
или који се појављују при отицању атмосверске воде своју проточност заснивају на проточности сливника те се 
угроженост и нефункционалност истих може значајно одразити на поплавни талас и угроженост објеката у градском 
подручју. 

Процењује се да је угроженост од поплава територије и насеља у општини Аранђеловац следећа:
Од реке Кубршница угрожене су следеће површине:
• На подручју МЗ Бања од поплава може бити угрожено око 150 ха пољопривредног земљишта, мањи број 

домаћинстава око реке, а такође и путна и водопривредна инфраструктура.
• На подручју МЗ Врбица у долини реке Кубршнице може бити угрожено око 70 ха обрадивог земљишта и 20 
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домаћинстава.
• На подручју града такође је угрожен већи број стамбених , привредних и инфраструктурних објеката на 

подручју од доње зелене пијаце до циглане.
Од реке Пештан угрожене су следеће површине:
• На подручју МЗ Буковик од фабрике Шамот па низводно до Даросаве поплавама може бити угрожено око 50 ха 

пољопривредног земљишта и 25 домаћинстава као и предузеће Пештан и путна инфраструктура.
• На подручју МЗ Даросава од поплава може бити угрожено око 25 ха пољопривредног земљишта и то од Буковика 

до Пречистача воде на путу даросава Венчане Мањи број стамбених објеката у самом центру МЗ Даросава..
Од реке Каменице угрожене су следеће површине:
• На подручју села Брезовац у долини реке Каменице може бити угрожено 20 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура
Од реке Придворице угрожене су следеће површине:
• На подручју села Венчани  у долини реке Каменице може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и тридесетак домаћинстава у центру МЗ Венчани.
Од реке Букуља  угрожене су следеће површине:
• На подручју села Гараши  у долини реке Букуље може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура
• На подручју села Јеловик у долини реке Букуље може бити угрожено 25 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура такође и мањи број домаћинстава.
• На подручју села Босута у долини реке Букуље може бити угрожено 75 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура као и црпна станица на ушћу Букуље у Качер такође и мањи број домаћинстава.
Од реке Турија  угрожене су следеће површине:
• На подручју села Венчани  у долини реке Турије може бити угрожено 95 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и двадесетак домаћинстава
• На подручју села Тулеж у долини реке Турије може бити угрожено 145 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и двадесетак домаћинстава
• На подручју МЗ Раниловић у долини реке Турије може бити угрожено 45 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура.
Од реке Грабовац  угрожене су следеће површине:
• На подручју села Стојник  у долини реке Грабовац може бити угрожено 10 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура 
Од реке Босута (Качер)  угрожене су следеће површине:
• На подручју села Босута у долини реке Босуте може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура такође и 20 домаћинстава у центу МЗ као и Школа.
Од потока Балабанац угрожене су следеће површине 
• На подручју Аранђеловца  у долини потока Балабанац може бити угрожено 5 ха обрадивог земљишта као и 

путна инфраструктура и тридесет  домаћинстава као и зграда млина у Аранђеловцу и силоси.
Од потока Јелинац угрожене су следеће површине  
• На подручју Аранђеловца  у долини потока Јелинац може бити угрожено путна инфраструктура, два моста и 10  

домаћинстава као угоститељски објекти и предузетничке радње .
Од потока Јешовац угрожене су следеће површине 
• На подручју Аранђеловца  у долини потока Јешовац може бити угрожена путна инфраструктура, као и бувља 

пијаца.
Од потока Врбичка Река угрожене су следеће површине 
•· На подручју села Врбице у долини потока Врбичка Река  може бити угрожено 10 ха обрадивог земљишта као и 

путна инфраструктура и тридесет  домаћинстава.
Од реке Сушице угрожене су следеће површине
• На подручју села Бања  у долини Сушице може бити угрожено око 15  ха обрадивог земљишта као и путна 

инфраструктура и неколико домаћинстава.
Од изливања мањих речица и потока угрожене су следеће површине:
• На подручју МЗ Орашац од реке Мисача и мањих потока може бити угрожено око 120 ха обрадивог земљишта.
• На подручју МЗ Горња Трешњевица од мањих бујичних потока  може бити угрожено око 20 ха пољопривредног 

земљишта. 
• На подручју МЗ Вукосавци од Вукосавачке реке, потока Бобовик и других мањих бујичних потока може бити 

угрожено око 40 ха пољопривредног земљишта као и већи број мостова и путева уз водотокове.
• На подручју МЗ Мисача од мањих потока бујичних потока може бити угрожено око 10 ха пољопривредног 

земљишта.
• На подручју МЗ Копљари од мањих потока бујичних потока може бити угрожено до 10 ха пољопривредног 

земљишта.
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За водотокове који нису наведени у претходном одељку везаном за критеријуме проглашења поплава и 
надлежност над поменутим а на којима се укаже могућност појаве поплавног таласа Председник савета месне заједнице 
на којем се налази претметни водоток добија надженост над руковоњем том деоницом, активира ресурсе и праћење стања 
на водотоку а према критеријумима за проглашење редовне одбране од поплава у случају најава поплаве, поплавне кише, 
јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном делу слива и проглашење ванредне одбране од поплава у случају 
најаве и појаве поплавне кише дужег времена тајања уз даљи пораст водостаја. 

I. НАЗИВИ ПРЕДУЗЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПРОГЛАШЕЊЕ И 
УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Успостављање плана
1. Утврђивање потенцијала
У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ 

„Велика Морава“ Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, ЈКП "Букуља" Аранђеловац, Ватрогасно-
спасилачка јединица МУП-а Аранђеловац, Општинска управа општине Аранђеловац, приватни предузетници и угрожене 
месне заједнице.

2. Расподела одговорности
Одбраном од поплава у Републици руководи главни руководилац одбране од поплава на основу и у оквиру овлашћења 
утврђених законом.

Непосредну одбрану од поплава на територији општине Аранђеловац организује Штаб за одбрану од поплава 
кога сачињавају: руководилац и помоћници (председници савета месних заједница) за угрожена насељена места.

Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности, а према следећим фазама: припрема за 
одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.

Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом наредбом руководилац 
одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца, а у складу са условима и критеријумима 
утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава. 
Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да, на предлог помоћника и секторских руководилаца, 
укине поједину фазу одбране од поплава пре него што се достигну критеријуми утврђени оперативним планом одбране од 
поплава, ако закључи да стање заштитних објеката и хидрометеоролошке прилике то дозвољавају. Наредбу о проглашењу 
и престанку одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на водном подручју, доставља општинском 
руководиоцу одбране од поплава, који о томе обавештава председника општине.

Скупштина општине именује општински штаб за одбрану од поплава. Штабом одбране од поплава на 
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територији општине руководи општински руководилац за одбрану од поплава, који има своје помоћнике за свако 
насељено место (председнике савета месних заједница) који су уједно и деонички руководиоци деонице вотока на 
припадајућој месној заједници. Председници савета месних заједница именују једног или више заменика (осматрача). 

Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
a) Сарађује са  помоћником руководиоца одбране од поплава" ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ „Велика 

Морава", Ћуприја, на телефон помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје Морава, Зорана Танасковић, 
број 064/840-41-13 и секторског руководиоца одбране од поплава А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, Зорана 
Станковић, на тел. број 064/829-44-01.

b) Координира рад помоћника у насељеним местима,
c) Прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб за ванредне ситуације,
d) Предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена одбране од поплава, 

укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, механизације и других 
средстава.

Помоћници општинског руководиоца одбране од поплава (деонички руководиоци), врше нарочито 
следеће послове:

a) Спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о стању на терену,
b) Воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система заштите и 

спасавања од поплава,
c) Подносе извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава, а по потреби и у току одбране,
d) Воде дневник одбране од поплава.
Заменици помоћника општинског руководиоца одбране од поплава (осматрачи) врше нарочито следеће 

послове:
a) Врше редовно осматрање критичних тачка водотокова и обавештавају помоћника руководиоца (Председника 

МЗ)
b) Предлажу спровођење радова и мера на свом терену,
c) Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом рејону по налогу помоћника,
d)  Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, 

механизацији и др.
Помоћници руководиоца одбране од поплава именују заменике (осматраче) на тај начин што врше избор 

савесних лица са пребивалиштем надомак критичног места на предметном водотоку што ће омогућити редовно праћење 
стања. Помоћник може имати једног или више заменика у зависности од броја водотокова и деоница у надлежности 
Помоћника који покрива све критичне водотокове на територији МЗ под његовом надлежношћу. Заменици могу, али не 
морају, бити шефови месне канцеларије припадајуће МЗ. Помоћници руководиоца одбране од поплаве су дужни да у року 
од 15 дана од усвајања Оперативног плана именују заменике у складу са бројем критичних деоница и да исти доставе 
руководиоцу одбране од поплава и локалном центру за пријем упозорења. 

Лице задужено за информисање јавности Мијосав Милојевић са телефоном 064/8669-371 под надзором 
општинског руководиоца одбране од поплава, обавља следеће послове: 

a) Прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радне 
јединице "Велика Морава", Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка и хидрометеоролошке службе и упознаје 
се са њима,

b) Даје обавештења средствима јавног информисања,
c) Одржава везу са центрима за обавештавање и средствима за информисање.
Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно или нестручно 

обавља поверене послове одбране од поплава или на други начин штетно утиче на спровођење одбране и сменити га са 
дужности на спровођењу мера заштите од поплава. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на 
њихово место одмах постави друга лица.

Све време трајања активности на одбрани од поплава, Главни руководилац одбране је у контакту са командантом 
Штаба за ванредне ситуације (председником општине) и Општинским већем. По завршеним активностима дужан је да 
Општинском штабу за ванредне ситуације, Општинском већу односно Скупштини општине, у року од 15 дана, достави 
извештај о последицама, насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава.

Активности и расположиви капацитети у људству и техници у ванредним околностима ЈКП "Букуља", 
Аранђеловац и других субјеката

ЈКП "Букуља" Аранђеловац ангажовала би све расположиво људство и механизацију у одбрани од поплава, као и 
санирању последица од штета, које би поплава нанела. Такође, снабдевало би грађане водом из цистерни до 
нормализације водоснабдевања.
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Контакт особа, директор ЈКП "Букуља",Аранђеловац, Контакт телефон:034/724079 или 064/8586000
Поред средстава ЈКП Букуља значајна су и у одбрани од поплава неизоставна средства Ватрогасно спасилачке јединице 
Аранђеловац и то 3 моторне пумпе за воду, 2 електричне пумпе за воду и претећа механизација (возила, алати и сл.)

Поред наведених материјално техничких средстава, у поступку отклањања последица од поплава биће 
ангажована и одговарајућа средстава у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја општине 
Аранђеловац у складу са важећим прописима из ове области.

Сви субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне активности везане за спровођење 
одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима.

I. НАЧИНИ ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА

1. Упозоравање

1.1. Уочавање поплаве и прогноза
За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија дежурне службе  Општинске управе Општине 

Аранђеловац, са бројем телефона 064/8669104. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се 
успоставља преко радио станице из система општинских веза.

Представници савета МЗ задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о порасту 
водостаја на водотоковима на својим теренима као и општем стању водотокова, угрожености подручја и постојање 
околности који могу створити изливање водотока (закрчење корита и сл.)

Уколико се претња од поплаве или поплава деси ван радног времена обавештава се руководилац одбране од 
поплава на телефон број 064/8586000 или преко Полицијске станице – Аранђеловац на број телефона 034/569173 или 92.

На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши њихову проверу код 
следећих извора:

- ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, на телефон помоћника руководиоца 
одбране од поплава за водно подручје Морава, Зорана Танасковић, број 064/840-41-13 и секторског руководиоца одбране 
од поплава А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, Зорана Станковић, на тел. број 064/829-44-01 , као и помоћника 
секторског руководиоца Александра Петровић на тел 064/829-44-49 

(Имена одговорних секторских руководиоца и њихови бројеви телефона, одређени су  Наредбом о 
утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2013. годину, коју је донео Министар 
пољопривреде,трговине ,шумарства и водопривреде од 16. јануара 2013. године бр 325-10 200/2012-07" .)

Општински руководилац одбране од поплава са својим помоћником проверава добијене информације и изласком 
на терен.

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се добијене информације 
тумаче искуствено.

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац одбране од поплава телефоном 
налаже активирање осматрача водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују 
заменици деоничких руководилаца одбране од поплава који визуелно осматрају водостај и достављају повратну 
информацију локалном центру за пријем упозорења.

У случају да су повратне информације од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, такве да се очекује наилазак 
поплавног таласа већег обима, активира се штаб одбране од поплава за рад током 24 часа.

Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да свака два сата јављају о стању 
водостаја. Јављање је телефонски или радио станицом из месне канцеларије.

Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од поплава.

1.2. Оглашавање упозорења

Упозорења морају бити самерена са очекиваном јачином поплаве, координирана и компатибилна са РХМЗ, а 
утврђена од стране штаба за одбрану од поплава.

При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама искључиво 
се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Аранђеловац и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и 
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спасавања од поплава (ЈКП Букуља, ЈП „Дирекција за планирање и изградњу општине Аранђеловац“, Дом здравља, 
Полицијска станица Аранђеловац, Ватрогасно-спасилачка јединица МУП-а Аранђеловац). 

Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми - 
обавештење, у супротном се упућује телефоном о чему се сачињава службена белешка.

Обавештења шаље руководилац преко курира, а доставнице морају бити потписане од стране руководилаца ових 
организација.

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о наилазећој опасности од 
поплава.

За формулисање и пласирање информација, одређује се лице задужено за информисање јавности, при 
Општинској управи општине Аранђеловац, Милосав Милојевиућ са бројем телефона 064/8669371, а на основу добијеног 
налога од Команданта Штаба за ванредне ситуације.

Лице за информисање доставља информације о наилазећим опасностима од поплава:
- локалној радио станици,
- шефовима месних канцеларија, како би усмено обавештавали становништво.

2.  Евакуација и спасавање

У зависности од локације и обима поплавног таласа штаб за руковођење одбраном од поплава ће благовремено 
урадити следеће:

a) Осигурати да је угрожено становништво, путем локалне радио станице, телефоном, јављањем од врата до 
врата, полицијским или другим колима или употребом гласоговорника, обавештено о потреби евакуације, о томе где је 
сигурно и крајње одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију;

b) Обезбедити са ЈКП "Букуља" Аранђеловац и предузећем за превоз „Ласта“ РЈ Аранђеловац, генералну помоћ за 
транспорт и припрему домаћинстава и привреде за евакуацију са подручја за која се процени да ће бити плављена, или су 
већ плављена;

c) Обезбедити са Здравственим центром Аранђеловац, особље и опрему за специјалну помоћ онима којима је 
таква помоћ посебно потребна (слепи, инвалиди);

d) Осигурати да је евакуација комплетна;
e) Успоставити са Полицијском станицом - Аранђеловац контролу саобраћаја, како се не би ушло у опасне зоне и 

идентификовати путеве и возила за евакуацију;
f) Успоставити надзор над спровођењем евакуације, како би се обезбедила сигурност.

2.1. Центар за пријем угрожених
Прихватни центри за пријем формирају се и престају са радом на основу наредбе Општинског штаба за ванредне 

ситуације. Средства за обезбеђење опреме, сервисних услуга и неопходног снабдевања центра за пријем, у условима 
поплава, обезбеђује Општинско веће општине Аранђеловац, односно Савет Месне заједнице.

2.2. Ургентне мере
У сарадњи са Здравственим центром Аранђеловац, Територијалном ватрогасном јединицом, 

Електродистрибуцијом, ПТТ службом и противпожарном службом Полицијске станице Аранђеловац, предузимају се 
ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне ситуације.

3. Информисање јавности
3.1. Ургентне информације
На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање информација у 

јавност, а у периоду пре, за време и одмах након поплава, прима и прослеђује информације, које у себи укључују и:
a) Претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. Поруку исказати речима, које ће допринети 

максималној позорности јавности;
b) Податке о томе које ће акције бити предузете, о локацијама које су безбедне, о просторима које треба избећи, о 

локацији прихватних центара и податке о начинима како добити ургентну помоћ;
c) Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од поплава;
d) Позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или о 

активностима на уклањању последица од поплаве.
Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће пријем, обраду и 

дистрибуцију добијених информација, које треба пласирати, а с обзиром на:
a) Форму и садржину појединог типа информације;
b) Процедуру како и коме се упућују упозорења и друге релевантне поруке;
c) Извор и веродостојност поруке;
d) Повезаност комуникацијске опреме.

V. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ СПРОВОЂЕЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава на територији  Општине Аранђеловац, 
потребно је обезбедити следећи материјал:
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Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења Оперативног плана одбране од поплава на 
територији општине Аранђеловац, обезбеђују се буџетом. У случају настанка поплаве, односно ванредне ситуације, 
предвиђена су финансијска средства сталне буџетске резерве за санирање последица настале штетe.

IV. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА УСПЕШНО СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

За успешно спровођење одбране од поплава, потребно је извести превентивне активности чишћења водотокова, 
решетки и сливника, и то:

Наведене активности потребно је реализовати ургентно на следећим, а по указаној потреби и на другим, 
локацијама и водотоковима: Река Пештан кроз насеље ''мала'' тј. код производних објеката ''Швабић кухиње''; Водотокови 
код црпне станице ''Качер''; Река Придворица (део уређеног корита поред основне школе); Пропуст (мост) у Јеловику; 
Потез код фабрике ''Пештан'' код моста ка ''Лазаревићима'' и ''Гавриловићима''; Корито реке Букуља у МЗ Јеловик; Колски 
прелази У МЗ Мисача; У МЗ Орашаца на реци Мисача потез ''Јокић брод'' на путу кроз Гајеве; Мост у Марковцу; МЗ 
Венчани река Турија код моста и према Раниловићу; МЗ Венчани поток код Јанковића и Гашића кроз ''Магловац''; МЗ 
Тулеж код моста на реци Турија тзв. ''Брод'', затим поток код ''Кркине куће'' код ''Драганине куће'' и поток Златан код 
''Ђерића куће''. МЗ Раниловић на потезу ''Делови'' на реци Турија; МЗ гараши река Циганкуља; МЗ Бања на потезу ''Пајин 
гроб'' као и поток Сушица; МЗ Врбица код моста за Пајевиће. 

У случају ургентне промене стања на терену неопходно је спровести мере превентивне или активне заштите 
одбране од поплава а који су усмерени примерано на чишћење корита водотокова у циљу веће пропусне моћу корита и на 
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свим сругим водотоковима. Активности спроводи ЈП за планирање и изградњу уз ангажовање других ресурса (Ресурси 
месних заједница, ЈКП Букуља, ангажоване механизације трећих лица и др.).

VII. СПИСАК  РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Овај Оперативни план је урађен у складу са Елаборатом за план одбране од поплава на водотоковима ван система 
одбране од полава на територији општине Аранђеловац, који је урадио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из 
Београда. 

 Овај Програм ће се објавити у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-361/2013-01-2 од 27. 06. 2013. г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној  На основу члана 22. Статута општине 
својини  (''Службени гласник РС'', бр. 72/11) и члана 22. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник бр. 8/08), 
општине Аранђеловац'', бр. 8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 27. 06. 2013.године, донела је 
одржаној 27. 06. 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖНОСТИ СТРАТЕГИЈЕ 

О  Д  Л  У  К  У СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕНОС ЈАВНЕ  ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

СВОЈИНЕ НА ОДРЕЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА У 
ПАРКУ ''БУКОВИЧКА БАЊА''

1. Продужава се важење Стратегије социјалне 
заштите општине Аранђеловац, објављене у ''Службеном 
гласнику општине Аранђеловац'', бр. 4/07, до 31. 12. 

1. Скупштина општине Аранђеловац подноси 2014.године.
захтев за пренос јавне својине на непокретностима у 
својини Републике Србије на општину Аранђеловац, и то : 2. Надлежни органи  у области социјалне заштите 

а) Земљиште означено  као кп. бр. 1934/4 КО приступиће изради нове Стратегије  социјалне заштите 
Аранђеловац  уписано у ЛН бр. 7215 у површини од општине Аранђеловац.
1.19,70 ха.

б) Објекти на кп. бр. 1934/4 КО Аранђеловац, 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а  
укњижени у ЛН бр. 7215 КО Аранђеловац : објавиће се у  ''Службеном гласнику општине 

- Зграда пословних услуга ''Експлоатација'' Аранђеловац''.
- Зграда пословних услуга ''Радионица'' 
- ''Остале зграде – Топлана'' СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
- ''Остале зграде – котларнице'' Број : 06-363/2013-01-2 од  27. 06.  2013. године
-''Гаража''
- ''Помоћна зграда – портирница'' ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
-  ''Остале зграде – складиште''. Никола Обрадовић,с.р.

2. Извод из Листа непокркетности бр. 7215 КО 
Аранђеловац и Копија плана кп. бр. 9134/4  саставни су део 
ове Одлуке.

На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу 
3. Овлашћује се Бојан Радовић, председник општине Аранђеловац  (Службени гласник општине 

општине Аранђеловац, да може предузимати све потребне Аранђеловац бр. 9/08)
даље радње у поступку реализације ове Одлуке. Општинско веће општине Аранђеловац, 

разматрајући Извештај о трошењу средстава Фонда за 
4. Одлуку доставити Влади Републике Србије и заштиту животне средине за 2012.годину, на седници 

Дирекцији за имовину Републике Србије. одржаној 14. 6. 2013.године, донело је

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објвиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''. O  Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШЕЊУ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
Број : 06-362/2013-01-2 од  27. 06.  2013. године СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 

2012.ГОДИНУ.
               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
               Никола Обрадовић,с.р. 1.  Општинско веће општине Аранђеловац  усваја 

Извештај о трошењу средстава Фонда за заштиту животне 
средине општине Аранђеловац за 2012.годину који је 
саставни део ове Одлуке.

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

     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
     Бр . 06-296/2013-01-3 од 14. 6. 2013. г.

     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
     Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу • Зоне око спортских терена ( „Спортски центар“, 
Простор око спортског терена „Шумадија“, Спортског општине Аранђеловац  (Службени гласник општине 
терена „Шамот“, Спортског терена „Аранђеловац“, Аранђеловац бр. 9/08)
Спортског терена „Бангладеш“) – 5 пута годишње;Општинско веће општине Аранђеловац, 

разматрајући Извештај о трошењу средстава Фонда за 
2.Чишћење ,,Станковића потока“ и ,,Звездаре“ заштиту животне средине за 2012.годину, на седници 

од дивљих депонија са одвајањем рециклажних 
одржаној 14. 6. 2013.године, донело је материјала;

начин санације; (ручно и машинско скупљање 
отпада са транспортом на главну градску депонију )

O  Д  Л  У  К  У - Кошење зелене површине у зони потока 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ТРОШЕЊУ машинско и ручно;

СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ - Изнајмљивање контејнера за одвајање 
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА рециклажних материјала;

2012.ГОДИНУ. - Изнајмљивање машина неопходних за 
сакупљање и одвоз на депонију, камион, скип, 

- Озелењавање очишћених зона; ( подсејавање 1.  Општинско веће општине Аранђеловац  усваја 
траве, засађивање вишегодишњих садница и шибља, Извештај о трошењу средстава Фонда за заштиту животне 
одржавање засађеног биља);средине општине Аранђеловац за 2012.годину који је 

- Обезбеђивање мониторинга и чувања саставни део ове Одлуке.
најугроженијих места стварања дивљих депонија; 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

3.Чишћење парковских простораи зелених објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
површина од подраста,сеча дозначених стабала-

Аранђеловац''. санитарна сеча;
-Израда плана чишћења парковских простора и 

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ зелених површина од подраста, са сечом дозначених 
       Бр . 06-296/2013-01-3 од 14. 6. 2013. г. стабала по парцелама, ( Парк „Буковичка бања“ ), и зонама, 

(остале зелене површине на подручју града Аранђеловца):
* Парк „Буковичка бања“,       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
-  Сaнитaрнa сeчa,прeрaдa дрвeтa и грaњa,утoвaр и        Бојан Радовић,с.р.

oдвoз  73 oбeлeжeна стaбaлa, 
- Eстeтскo oбликoвaњe крoшњи,сeчa сувих 

грaнa,утoвaр и  oдвoз  oтпaднoг мaтeриjaлa са  
1 615 стaбaлa.ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА  ЗА 

- Oдржaвaњe нoвoпoсaђeних сaдницa 107 кoмЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

*“Жућин паркић“,
- Oдржaвaњe дeндрoфлoрe, ( Уклоњено  7 На основу програма коришћења средстава Фонда  

осушених стабала и 40 естетско обликованих ставабала.)за заштиту животне средине Општине Аранђеловац за 
* Спомен обележје “Костурница“,2012. годину,где су у оквиру подстицајних,превентивних  

и санационих програма и пројеката предвиђена средства - Oдржaвaњe дeндрoфлoрe
од  30.550.000,00 динара: * „Партизанско гробље“,

- Oдржaвaњe дeндрoфлoрe ( Уклањање подраста и 
естетско обликовање на 28 стабла )

*Линијско зеленило
Уклањање сувих ризичних грана и орезивање са 

одвозом, са стабала у следећим улицама:
- Улица „Књаза Милоша“ 
- Улица „Илије Гарашанина“, 
- Улица „Мишарска“, Горе наведено укљчује:
- Улица „Војводе Путника“1.Кошење амброзије  на територији Општине 

Аранђеловац; - Улица „Кнеза Михајла“
- Израда месечног плана кошења по карти зона и 5.Уклањање дивљих депонија са зелених 

кошење следећих  зона површина Општине Аранђелова
• Зоне око стамбених објеката ( „Ламеле“, 5.1. Уклањање и санација депоније у 

„Колонија“, Улица „Краља Петра“, „Загуан“, „Бангладеш“, „Стојнику“
Улица „Војводе Степе“, простор око „Стакларе“) - 3 пута -Изнајмљивање контејнера за одвајање 
годишње; рециклажних материјала;

• Зоне око школских објеката ( Висока технолошка -Изнајмљивање машина неопходних за 
школа, О.Ш. „Свети Сава“, О.Ш. „Светолик Ранковић“, сакупљање и одвоз на депонију, камион, скип, трактор;
Гимназија „Милош Савковић“, О.Ш. „Милош - Сеча стабала и осталог растиња на депонији;
Обреновић“, О.Ш „Брезовац“ ) – 3 пута годишње; - Утовар ( машинско и ручно );

• Зоне око дечијих  установа ( Вртић „Звончић“, 
Вртић „Сунце“, Вртић на „Колонији“, Вртић „ Брезовац“) – 

5.2. Уклањање депоније биљног материјала из 3 пута годишње;
Парка „Буковичка Бања“

• Путно земљиште ( Пут према Раниловићу, Путно 
- Утовар и одвоз ( машинско и ручно )земљиште од „Циглане до Шамота“, Пут према „Букуљи „, 
- Озелењавање саниране зоне (подсејавање Улица „Краља Петра“, ) – 6 пута годишње;

ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЗЕЛЕНИЛА У 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ   

ФУНКЦИЈИ 

 

7.500.000,00 динара
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семеном траве)

Горе наведено укључује:
1.Унапређење постојећих градских зелених 

п о в р ш и н а  у н о ш е њ е м  н о в и х  е л е м е н а т а  Горе наведено укључује:
(„Жућин паркић“, Спомен обележје „Костурница“, улична 1. Израда пројеката озелењавања 
цветна поља); *“Партизанско гробље“

- Жућин паркић - Израда пројекта озелењавања Партизанско 
I-Израда пројекта оплемењивања зелене гробље

површине Жућин паркић - Набавка садног материјала по пројекту: 
- Набавка садног материјала по пројекту: *Лишћарско дрвеће,
*Лишћарско дрвеће, (ископ јамица и садња са *Четинарско дрвеће,

заливањем);
*Шибље,

*Четинарско дрвеће, (ископ јамица и садња са 
*Жива ограда,заливањем);
*Руже,*Шибље, ( ископ јамица и садња са заливањем );
*Обнављање травњака,*Жива ограда, (ископ јамица и садња са 
*Перенски материјалзаливањем);
- Набавка опреме по пројекту:*Руже, ( ископ јамица и садња са заливањем );
*клупа,*Обнављање травњака, (фрезирање, фина 
*канте за отпаткенивелација, сетва);
- Оплемењивање земље органским ђубривом-Набавка опреме по пројекту:
- Припрема површине за садњу и уградња садног *клупа,

материјала*справа за игру деце,
- Одржавање површине Партизанско гробље ( *канте за отпатке

орезивање, окопавање, плевљење, заливање, кошење...)- Оплемењивање земље органским ђубривом
- Припрема површине за садњу и уградња садног 

*“Ул.Јадранска од Ул.Књаза Милоша до материјала
Ул.Кнеза Михаила“

Спомен обележје „Костурница“
- Израда пројекта озелењавања II - Израда пројекта оплемењивања зелене 
- Набавка садног материјала по пројекту:површине Спомен обележја“Костурница“
*Лишћарско дрвеће,- Набавка садног материјала по пројекту:
*Четинарско дрвеће,*Лишћарско дрвеће, (ископ јамица и садња са 
*Шибље,заливањем);
*Жива ограда,*Четинарско дрвеће, (ископ јамица и садња са 
*Руже,заливањем);
*перенског материјала,*Шибље, ( ископ јамица и садња са заливањем );
- Набавка опреме по пројекту:*Жива ограда, (ископ јамица и садња са 

заливањем); *канте за отпатке
*Руже, ( ископ јамица и садња са заливањем ); - Оплемењивање земље органским ђубривом
*Обнављање травњака, (фрезирање, фина - Припрема површине за садњу и уградња садног 

нивелација, сетва); материјала
- Набавка опреме по пројекту: - Одржавање изграђене површине ( орезивање, 

окопавање, плевљење, заливање, кошење...)*клупа, 
*канте за отпатке

2. Израда идејног решења пројекта за реко-- Оплемењивање земље органским ђубривом
нструкцију линијског зеленила  - Припрема површине за садњу и уградња садног 

материјала - Израда пројекта реконструкције постојећег 
- Одржавање површине Спомен обележја линијског зеленила  (Улица „Књаза Милоша“, „Илије 

“Костурница“ Гарашанина“, , са предлогом постављања нових.

Линијско зеленило
III-Израда годишњег програма цветњака у 

уличном профилу, у два аспекта,(пролећни и јесењи) Горе наведено укључује:
Улице : Јадранска, Краља Петра, Илије Гарашанина 1. Израда документације за управљање заштитом 

- Производња сезонског цвећа  по пројекту природе 
- Припрема површина за садњу и уградња 

сезонског расада - Израда планова управљања;
- Оплемењивање земље органским ђубривом - Послови на изради десетогодишњих планова 
- Садња сезонског цвећа у два аспекта управљања ;
- Одржавање посађених површина у уличном 1. Израда документације за управљање Споме-профилу.

ПРОЈЕКТИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА 
И  УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
(НАБАВКА САДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА,ТРОШКОВИ 
САДЊЕ)

1.200.000,00 динара

ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ И 
РАЗВОЈА  ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

1.869.585,82 динара

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВА И 
ОДРЖАВЊЕ И  ИЗГРАДЊЕ  
НОВИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

8.000.000,00 динара
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ником природе “Парк Буковичка Бања“: 5.ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ 
- План управљања Спомеником природе“Парк ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Буковичка Бања“ 2013-2022. године. 6. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ 
ПРОСТОРА

САДРЖАЈ: 7. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ 
1.Приказ главнихприродних и створених ОТПАДОМ

вредности Споменика природе „Парк Буковичка Бања“ 8.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ 
2.Оцена стања животне средине Споменика ОЗНАКА,  Ф ОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ 

природе “ Парк Буковичка Бања“ ФИЛМОВА
3.Преглед активности, делатности и процеса, који 9. ИСТРАЖИВАЧКИ  И ОБРАЗОВНИ РАД

представљају факторе угрожавања Споменика природе“ 10. ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Парк Буковичка Бања“ 11. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

4.Просторна идентификација планских намена и 12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
режимакоришћењаземљишта 5.Дугорочни циљеви 
заштите, унапређења и могуће перспективе одрживог - Одлука о накнадама за коришћење 
развоја Споменика природе“Парк Буковичка Бања

6.Спровођење циљева и активности Плана 
управљања сапредпостављеном динамиком и начином Садржај:
оцене успешности 1. TУРИЗAM

6.1.Приоритетни циљеви, мере и активности на 2. УГOСTИTEЉСTВO
заштити, одржавању, праћењустања и унапређењу 3. TРГOВИНA, ЗAНATСTВO, УСЛУГE
природних и створених вредности 4. КOРИШЋEЊE ВOДA И ВOДOПРИВРEДA

6.2.Планиране активности  на  одрживом  5. EНEРГETИКA
коришћењу природних врдности, развоју и уређењу 6. TEЛEКOMУНИКAЦИJE

6.3. Циљеви, мере и активности на промоцији 7. КOРИШЋEЊE ФЛOРE И ФAУНE И ДРУГE 
вредности заштићеног подручја ДEЛATНOСTИ

7. Приоритетни задаци научно-истраживачког 8. OДMOР, СПOРT ИРEКРEAЦИJA
рада 9. ПOСTAВЉAЊE РEКЛAMA

8.Сарадња са локалним становништвом и другим 10. КOРИШЋEЊE ИMEНA И ЗНAКA
корисницима непокретности на подручју Споменика 11. УСЛУГE ПРEЗEНTAЦИJE ЗAШTИЋEНOГ 
природе ПOДРУЧJA

9.Финансијска средства и друге материјалне 12. УСЛУГE КOРИШЋEЊA ПAРКИНГA И 
предпоставке за извршавање поверених послова у ДРУГИХ УРEЂEНИХ ПOВРШИНA
управљању и начин њиховог обезбеђивања 13. УСЛУГE КOРИШЋEЊA ПAРКИНГA И 

10.Студијско-истраживачка, програмска, планска ДРУГИХ УРEЂEНИХ ПOВРШИНA
и пројектна документација, потребна за спровођење 14. УСЛУГE ИЗНAJMЉИВAЊA OПРEME
активности 15. УЛAЗAК И БOРAВAК У ЗAШTИЋEНOM 

11.Карта Споменика природе „Парк Буковичка ПOДРУЧJУ, УЛAЗAК У ДEЛOВE И OБJEКTE 
Бања“ ЗAШTИЋEНOГ ПOДРУЧJA

- Програм управљања у Споменику природе 
„Парк Буковичка Бања“ за 2013. 2. Планирање и праћење пројеката

Садржај:
1.1. ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ И ОСНОВНЕ - Израда пројекта мониторинга у оквиру 

ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ СПОМЕНИКА Споменика природе Парк „Буковичка Бања“
ПРИРОДЕ ПАРК  „БУКОВИЧКА БАЊА“

1.2. УСЛОВИ РАДА
2. ПЛАНИРАНИ  ПОСЛОВИ
2.1.ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
2.2.УПРАВЉАЊЕ  ПОСЕТИОЦИМА Горе наведено укључује:
2.3.ПРАЋЕЊЕ  И  УНАПРЕЂЕЊЕ  СТАЊА 1. Реконструкција трим стазе у парку „Буковичка 
2.4. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО бања“ према пројекту , проширење корисне ширине, 

КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ  РЕСУРСА израда анти ерозионих елемената, електрификација стазе 
2.5. ОСТАЛИ  НЕКАТЕГОРИСАНИ  ПОСЛОВИ са постављањем енергетског кабла од разводног ормана 
3.ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН као и одговарајуђе траке за уземљење.

- Правилник о унутрашњем реду и чуварској 
служби

Садржај:
1. ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ
2. КРЕТАЊЕ  И  БОРАВАК  ПОСЕТИЛАЦА
3.ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ 

ВРЕДНОСТИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4.СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ, ТУРИСТИЧКЕ, 

УГОСТИТЕЉСКЕ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ

ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ И  
РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА   

6.510.895,85 динара



154 Broj 50 - Aran|elovac, 10. jul 2013.

На основу члана 7. Одлуке  о Општинском већу 2. Овлашћује се директор ЈКП-а Владимир Стефановић, 
да у име ЈКП-а закључи предметни Уговор.општине Аранђеловац (' 'Службени гласник општине 

3. Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлуке о Аранђеловац“ бр. 9/08),
давању сагласности бр. 06-234/2013-01-3 oд 23. 5. 2013.године.Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а одржаној 19. 06. 2013. године, донело је
објавиће се у  „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦО  Д  Л  У  К  У
       Број: 06-332/2013-01-3 од 19. 06.  2013. годинеО ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

О ДОНАЦИЈИ
       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
       Бојан Радовић,с.р.

1.  Општинско веће општине Аранђеловац даје  
сагласност на закључење  Уговора о донацији  између 
Привредног друштва ''Књаз Милош'' ад Аранђеловац, као 
Донатора и  општине Аранђеловац, у тексту који је саставни део На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине ове Одлуке. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 

2. Овлашћује се Бојан Радовић, председник Општине, 9/08), 
да потпише Уговор из тачке 1. ове Одлуке. Општинско веће oпштине Аранђеловац,  на седници 

3. Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о одржаној 21. 06. 2013.године, донело је 
давању сагласности на закључење Уговора о донацији бр. 
06/233/2013-01-3 oд 23. 5. 2013.године.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
O   Д  Л  У  К  Уобјавиће се  у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

1. Престају да важе :        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
– Одлука Општинског већа општине Аранђеловац бр.        Број: 06-331/2013-01-3 од 19. 06. 2013. године

06-478/2011-01-2 од 19. 09. 2011.године, и
– Одлука о начину коришћења аутобуског стајалишта        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, код реконструисаног објекта на кп. бр. 5042 (стара железничка 

       Бојан Радовић,с.р. станица).
2.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 30. 06. 2013.године.
На основу члана 7. Одлуке  о Општинском већу 3. Одлуку  објавити у ''Службеном гласнику општине 

општине Аранђеловац (' 'Службени гласник општине Аранђеловац''.
Аранђеловац“ бр. 9/08),

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
одржаној 19.. 06. 2013. године, донело је        Бр. 06-343/2013-01-3 од 21.  06. 2013. године

      
О Д Л У К У        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ  ВЕЋА,

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ        др Александар Дамјанић,с.р.

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 На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу 
комерцијалног попуста Кориснику за коришћење воде са извора општине Аранђеловац  (Службени гласник општине 
„Кубршница“ на цену утврђену Одлуком Општинског већа о Аранђеловац бр. 9/08)
утврђивању цене за коришћење воде са извора „Кубршница“, бр. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 06-359-5/2008-01 од 27.11.2008. године. одржаној 14. 6. 2013.године, донело је

Одељење за имовинске односе, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено комуналне послове
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Аранђеловац бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 

захтев Канцеларије за људска и мањинска права,  на седници 1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска резерва, 
одржаној 14. 6. 2013.године, донело јеекономска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од 

60.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција 51, 
Спортски савез  општине Аранђеловац,  економска  Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
класификација 03945-481911-00-01-840, за организацију 
Турнира у малом фудбалу летња лига ''Венчане 2013.године''.

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска резерва, 2. Ово Решење ће реализовати Одељење за финансије и економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од рачуноводство. 50.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција 51, 
дотације Удружење мањина,  економска  класификација 03945-

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 481941-00-01-840, као помоћ у раду Канцеларији за људска и 
мањинска права.       Бр . 06-325/2013-01-3 од 14. 06. 2013. г.

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за финансије и 
рачуноводство.       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

       Бојан Радовић,с.р.
       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
       Бр . 06-321/2013-01-3 од 14. 06. 2013. г.

       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу 
       Бојан Радовић,с.р.општине Аранђеловац  (Службени гласник општине 

Аранђеловац бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 

захтев Међуопштинског рукометног Савеза Аранђеловац, на 
седници одржаној 14. 6. 2013.године, донело је На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу 

општине Аранђеловац  (Службени гласник општине 
Аранђеловац бр. 9/08)

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
захтев МЗ Буковик, на седници одржаној 19. 06. 2013.године, 
донело је1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска резерва, 

економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од 
72.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција 51, Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Спортски савез општине Аранђеловац, економска класификација 
03945-481911-00-01-840, Међуопштински рукометни савез 1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска резерва, Аранђеловац,  за уплату котизације за учешће рукометних економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од тренера на семинару који се одржава у Крагујевцу од 14. – 16. јуна 100.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција 164, MЗ 2013.године, који организује Рукометни Савез Србије и Буковик - репрезентација  економска класификација 03945-Тренерска организација Рукометног Савеза Србије. 423711-00-01-160, за  организацију прославе дана МЗ Буковик

2. Ово Решење ће реализовати Одељење за финансије и 2. Ово Решење ће реализовати Одељење за финансије и рачуноводство. рачуноводство.

       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
       Бр . 06-326/2013-01-3 од 14. 06. 2013. г.        Бр . 06-336/2013-01-3 од 19. 06. 2013. г.

       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
       Бојан Радовић,с.р.        Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу На основу члана 7. Одлуке о  Oпштинском већу општине Аранђеловац  (Службени гласник општине општине Аранђеловац  (Службени гласник општине Аранђеловац бр. 9/08) Аранђеловац бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајуаћи Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући захтев ФК ''Први српски устанак'' Орашац,  на седници одржаној захтев Задужбинског друштва ''Први српски устанак'', на седници 14. 6. 2013.године, донело је одржаној 19. 06. 2013.године, донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска резерва, 1. Да се умањи позиција бр. 27, текућа буџетска резерва, економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од економска класификација 03945-499121-00-01-130 за износ од 60.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција 51, 70.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција 55, Спортски савез  општине Аранђеловац,  економска  економска класификација  03945-481841-00-01-840,  класификација 03945-481911-00-01-840, на име ФК ''Први српски Задужбинском друштву ''Први српски устанак'' за  штампање устанак'' Орашац, за прославу 30. година постојања фудбалског књиге Душану Чоловићу.клуба.
2. Средства уплатити на рачун Друштва 840-1773763-2. Ово Решење ће реализовати Одељење за финансије и 65.рачуноводство.
3. Ово Решење ће реализовати Одељење за финансије и 

рачуноводство.
       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
       Бр . 06-322/2013-01-3 од 14. 06. 2013. г.        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

       Бр . 06-334/2013-01-3 од 19. 06. 2013. г.
       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 
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