
Aran|elovac, 28. mart 2014. Godina VII - broj 58

На основу члана 14. став 1. тачка 9. и 10. и члана 44. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 34/10 и Одлука УС 54/11) 

Општинска изборна комисија oпштине Аранђеловац, на седници одржаној дана 27. марта 2014.године, утврдила 

је и објављује

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј

О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I

Укупни резултати избора за одборнике Скупштине општине Аранђеловац одржаних 16. марта 2014.године су :

1. Број бирача уписаних у бирачки списак .................................. 38.217

2. Укупан број бирача који су гласали .......................................... 23.250

3. Број примљених гласачких листића ......................................... 38.169

4. Број неупотребљених гласачких листића ................................ 14.908

5. Број употребљених гласачких листића .................................... 23.246

6. Број неважећих гласачких листића ................................................724

7. Број важећих гласачких листића ............................................... 22.522

8. Број гласова и број мандата које су добиле поједине изборне листе  :

Ред. 
бр.

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ  

Број 
гласова
које је 
добила 
изборна 
листа

Број 
мандата 
које је 
добила 
изборна 
листа

 1.

  

 АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋ –

 

БУДУЋНОСТ У КОЈУ 
ВЕРУЈЕМО (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА)  

 12.167 27

 2.

  

 ''Ивица Дачић –

 

Социјалистичка партија Србије 

 (СПС), Партија уједињених пензионера Србије 
(ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)

 

 

2.905 6

 3. 
  

 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ –
 

ДР ВОЈИСЛАВ  
КОШТУНИЦА  

 

1.434 3

 
4. 

 
 
 

 
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА –

 
ЧЕДОМИР 

ЈОВАНОВИЋ  

 

1.318 3

 5. 
 

 

 ДВЕРИ –
 

ВЛАДАН ГЛИШИЋ
 

 

1.231 2

 

6. 

 
 

 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –

 

ДР ВОЈИСЛАВ  
ШЕШЕЉ

 

 

596

 

0

 

7. 

  
 

УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ  -

 

ДР АЛЕКСАНДАР 
ДАМЈАНИЋ

 
 

1.041 0

 
8. 

 

 
Са Демократском странком за демоккратски 
Аранђеловац  

728

 

0

9. ГЕПС за Аранђеловац  др Горан Милинковић 437 0

10. БОРИС ТАДИЋ – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА -
ЗЕЛЕНИ

665 0
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II

Овај Извештај објавити у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'' и  на сајту општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 153/2014  од 27. 3. 2014.године

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ,

Снежана Анић, дипл. правник, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 

Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући Локални акциони план запошљавања за 2014.годину, на 

седници одржаној 25. 03. 2014. године, донело је 

О  Д  Л  У  К  У

Општинско веће општине Аранђеловац, даје сагласност на Локални акциони план запошљавања за 2014.годину, у 

тексту који је у прилогу  ове Одлуке.

.

                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

                                      Бр. 06-202/2014-01-3 од 25. 03. 2014.г.

                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

                                      Бојан Радовић
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На основу члана 2. Одлуке о накнади за заштиту и средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту 
унапређење животне средине (''Службени гласник и унапређење животне средине на територији Општине 
општине Аранђеловац'', бр.26/10), и члана 7. Одлуке о Аранђеловца и дела средстава по основу накнаде за 
Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени загађивање животне средине  која се наплаћују по Закону о 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08), а по заштити животне средине.
прибављеној сагласности Министарства енергетике, 
развоја и заштите животне средине, бр. 401-00-186/2014- 3. За реализацију Програма планирана су средства 
01 од 4. 3. 2014.године,  на седници одржаној 14. 03. 2014. у износу од 17.000.000,00 динара.
године,  донело је

4. Средства Фонда користиће се  наменски за 
финансирање :

ПРОГРАМ Програми и пројекти праћења стања животне 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ средине (мониторинг) на територији општине 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Аранђеловац
Програми заштите и развоја заштићеног 

природног добра Споменика природе ''Парк Буковичке 
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин бање'' и ''Рисовача'',

коришћeња средстава буџетског Фонда за заштиту Подстицајни, превентивни и санациони програми 
животне средине (у даљем тексту Фонд) планираних у и пројекти
буџету општине Аранђеловац за 2014.годину. Подстицање сакупљања рециклабилног отпада и 

отпада који представља посебне токове отпада
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, Образовне активности и јачање свести о потреби 

оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне заштите животне средине
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1. Уколико се приходи и примања Фонда у току 
буџетске године не остварују у планираном износу 
расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди 
Председник Општине Аранђеловац, на предлог Комисије 
за израду програма коришћења средстава Фонда за На основу чланa 46. Закона о локалној самоуправи 
заштиту животне средине (у даљем тексту Комисија). (''Службени гласник РС'', бр.129/2007), и члана 43. Статута 

2. Предвиђена средства овог програма могу да се општине Аранђеловац (''Службени гласник општине 
увећају за износ донација и прихода из других извора, која Аранђеловац'', бр. 8/80) и члана 10. и 32. став 6 Закона о 
ће се користити у складу са овим Програмом. црквама и верским заједницама (''Сл. гласник РС'' бр. 

3.  Реализацију Програма и надзор над 36/2006) и Одлуке о буџету општине Аранђеловац за 2014. 
извршавањем уговорних обавеза и реализацију годину (Сл. гласник општине Аранђеловац'' бр. 54/2013),
појединачних програма и пројеката спроводи Комисија. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
Корисници средстава подносе извештај о реализацију одржаној 14. 3. 2014. године, донело је
намене за коју су средства примљена, Комисији, пре 
усвајања Програма за наредну годину.

4. О расподели средстава одлучује Општинско П Р А В И Л Н И К
веће на предлог Комисије, а у складу са овим Програмом. 
Општинско веће одлучује да ли ће се расписати конкурс О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
или ће се средства директно доделити. Конкурс расписује ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
и спроводи Комисија. ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АРАНЂЕЛОВАЦ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
Овај Програм ступа на снагу осми дан од дана АРАНЂЕЛОВАЦ

објављивања у ' 'Службеном глсанику општине 
Аранђеловац''. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Члан 1.
        Бр. 06-177/2014-01-3 од 14. 3. 2014.г.

Овим Правилником одређују се ближи 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, критеријуми, начин и поступак расподеле средстава 
        Бојан Радовић,с.р. традиционалним црквама и верским заједницама на 

територији општине Аранђеловац (у даљем тексту: 
традиционалне цркве и верске заједнице), предвиђених у 
буџету општине Аранђеловац за текућу годину.

Члан 2.

Право учешћа на коришћење средстава из члана 1. овог 
Правилника имају традиционалне цркве и верске 
заједнице које се налазе на територији општине 
Аранђеловац.

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ

Члан 3.

Средства намењена традиционалним црквама и 
верским заједницама из члана 1. и 2. овог Правилника 
користе се за: 

• изградњу или обнову цркава и верских објеката, 
• адаптацију или реконструкцију цркава и верских  
  објеката, 
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• инвестиционо и текуће одржавање цркава и Члан 8.
    верских објеката 
• финансирање догађаја битних за верску  Извештај о спроведеном поступку поводом јавног 
    заједницу. конкурса и записник о раду, Комисија доставља 

 Општинском већу општине Аранђеловац. 
НАЧИН И ПОСТУПАК РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Општинско веће на основу записника и извештаја 

Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле 
Члан 4. средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за 

буџетску, односно календарску годину. 
Расподела средстава из претходног члана врши се Одлука о додели средстава се објављује у 

на основу јавног конкурса објављеног у средствима јавног локалним средствима јавног информисања, на званичном 
информисања, који расписује Комисија за спровођење сајту општине и у ,,Службеном гласнику општине 
поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и Аранђеловац''. 
верске заједнице ( у даљем тексту: Комисија ) за сваку  
буџетску годину, а у складу са овим Правилником. Члан 9.

Комисију из претходног става формира Корисници средстава из овог Правилника дужни 
Председник општине Аранђеловац. су да доставе Извештај Општинском већу о утрошку 
 Комисија има председника и 4 члана. одобрених средстава, односно реализацију одобрених 
 Комисија ради ако је присутна већина чланова, а програма, најкасније до краја буџетске године. 
одлучује већином гласова присутних чланова. Традиционалне цркве и верске заједнице које 
 извештај из претходног става не доставе, морају да врате 

Члан 5. добијена средства и неће им бити додељена средства у 
наредној години, односно неће бити разматрано њихово 

 Акт о расписивању конкурса садржи следеће: учешће на конкурсу. 
Након доношења одлуке о избору програма који • Намену и износ средстава за које се конкурс 

ће бити финансирани, са подносиоцима истих ће се     спроводи, 
закључити уговори о финансирању реализације програма. • Датум објављивања конкурса, 
 • Могуће учеснике на конкурсу (ко може 

Члан 10.  аплицирати) 
• Посебни захтеви ( услови ) и ограничења, 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, • Критеријуми за доделу средстава, 
а објављује се у ,,Службеном гласнику општине • Рок за пријављивање на конкурс, 
Аранђеловац''. • Обавезну документацију, која се подноси уз 

   учешће на конкурсу, 
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ• Рок за доношење одлуке и 
        Бр. 06-179/2014-01-3 од 14. 3. 2014.г.• Начин објављивања одлуке. 

Јавни конкурс расписује Комисија. 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
        Бојан Радовић,с.р.Члан 6.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на 
посебном обрасцу, са описом активности која би се 
финансирала и износом тражених буџетских средстава. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
На основу члана 14. став 2. Одлуке о буџету разматране.  

општине Аранђеловац за 2014.годину (''Службени гласник Члан 7.
општине Аранђеловац'', бр. 54/13) и члана 7. Одлуке о 
Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени Комисија разматра пристигле пријаве на конкурс 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08)и саставља комплетан извештај о свим поднетим 

Општинско веће општине Аранђеловац, на пријавама, који треба да садржи: 
седници одржаној 14. 03. 2014. године, донело је 1. Назив подносиоца пријаве, 

2. датум предаје документације, 
3. предмет финансирања, 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е4. износ тражених средстава. 
Извештај посебно треба да садржи предлог о 

расподели средстава учесницима на конкурсу. 
1. Општинско веће општине Аранђеловац даје  О раду комисије се води посебан записник, који 

сагласност на Одлуку Комисије за такмичарски спорт бр. треба да садржи време и место одржавања састанка, 
400-290/2014-01-3 од 6. 3. 2014.године, којом се утврђује присутност чланова, дневни ред, пристигле пријаве или 
привремено финансирање Карате клуба ''Књаз'' захтеве на конкурс по редоследу времена пристизања, 
Аранђеловац, до доношења коначне Одлуке о расподели начин и резултат одлучивања и друге битне податке који су 
средстава по конкурсу за финансирање такмичарског неопходни за објективно одлучивање о конкурсној 
спорта (редован програм), у износу од 250.000,00 динара.документацији. 
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2. Средства за финансирање су обезбеђена у 06-156/2014 од 28. 02. 2014.године, којом се утврђује 
буџету општине Аранђеловац за 2014.годину,  на разделу привремено финансирање ЖРК ''Књаз Милош'' 
три, функција 840, позиција 47, а реализоваће се преко Аранђеловац, до доношења коначне Одлуке о расподели 
Спортског савеза општине Аранђеловац. средстава по конкурсу за финансирање такмичарског 
3. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и спорта (редован програм), у износу од 4.000.000,00 динара.
рачуноводство. 2. Средства за финансирање су обезбеђена у 

буџету општине Аранђеловац за 2014.годину,  на разделу 
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ три, функција 840, позиција 47, а реализоваће се преко 
        Бр. 06-186/2014-01-3 од 14. 3. 2014.г. Спортског савеза општине Аранђеловац.

3. Ово Решење ће реализовати Оделење за 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, финансије и рачуноводство.
        Бојан Радовић,с.р.

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-162/2014-01-3 од 28. 02. 2014.г.

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
На основу члана 14. став 2. Одлуке о буџету         Бојан Радовић,с.р.

општине Аранђеловац за 2014.годину (''Службени гласник 
општине Аранђеловац'', бр. 54/13) и члана 7. Одлуке о 
Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 14. 03. 2014. године, донело је На основу члана 14. став 2. Одлуке о буџету 

општине Аранђеловац за 2014.годину (''Службени гласник 
општине Аранђеловац'', бр. 54/13) и члана 7. Одлуке о 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
1. Општинско веће општине Аранђеловац даје седници одржаној 28. 02. 2014. године, донело је 

сагласност на Одлуку Комисије за такмичарски спорт бр. 
400-290/2014-01-3 од 6. 3. 2014.године, којом се утврђује 
привремено финансирање ОРК ''Шамот'' Аранђеловац, до 
доношења коначне Одлуке о расподели средстава по Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
конкурсу за финансирање такмичарског спорта (редован 
програм), у износу од 500.000,00 динара.

2. Средства за финансирање су обезбеђена у 1. Општинско веће општине Аранђеловац даје 
буџету општине Аранђеловац за 2014.годину,  на разделу сагласност на Одлуку Комисије за такмичарски спорт бр. 
три, функција 840, позиција 47, а реализоваће се преко 06-157/2014 од 28. 02. 2014.године, којом се утврђује 
Спортског савеза општине Аранђеловац. привремено финансирање Спортског савеза општине 

3. Ово Решење ће реализовати Оделење за Аранђеловац, до доношења коначне Одлуке о расподели 
финансије и рачуноводство. средстава, по конкурсу за финансирање Савеза и осталих 

облика стручног удруживања у области физичке културе, у 
        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ износу од 500.000,00 динара.
        Бр. 06-187/2014-01-3 од 14. 3. 2014.г. 2. Средства за финансирање су обезбеђена у 

буџету општине Аранђеловац за 2014.годину  на разделу 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, три, функција 840, позиција 47.
        Бојан Радовић,с.р. 3. Ово Решење ће реализовати Оделење за 

финансије и рачуноводство.

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-163/2014-01-3 од 28. 02. 2014.г.

На основу члана 14. став 2. Одлуке о буџету 
општине Аранђеловац за 2014.годину (''Службени гласник         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
општине Аранђеловац'', бр. 54/13) и члана 7. Одлуке о         Бојан Радовић,с.р.
Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени 
гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 28. 02. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Општинско веће општине Аранђеловац даје 
сагласност на Одлуку Комисије за такмичарски спорт бр. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 50. Закона о (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 50. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.  119/12 и јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.  119/12 и 
116/13) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 116/13) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 9/08) бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 11. 02. 2014. године, донело је седници одржаној 11. 02. 2014. године, донело је 

О Д  Л  У  К  У О Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

СУБВЕНЦИЈА СУБВЕНЦИЈА 
ЈП ''ГАС'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ШУМАДИЈА'' 

АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Даје се сагласност на Програм субвенција 
Јавног предузећа ''Гас'' Аранђеловац, за средства 1. Даје се сагласност на Програм субвенција 
опредељена у буџету општине Аранђеловац за Јавног предузећа за информисање ' 'Шумадија'' 
2014.годину на позицији 56 – субвенције јавним Аранђеловац, за средства опредељена у буџету општине 
нефинансијским предузећима и организацијама, у износу Аранђеловац за 2014.годину на позицији 59 – субвенције 
од 6.000.000,00 динара. јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у 

износу од 10.500.000,00 динара.
2. Средства субвенција ће се употребити и то :
а) за проширење дистрибутивне гасоводне 2 . Средства субвенција  из Програма ће се 

                  мреже на подручју општине Аранђеловац у распоређивати у складу са Програмом пословања Јавног 
                  износу од . . .. . ...... . . . . . . . ...  3.000.000, 00 динара предузећа за 2014.годину, а у циљу несметаног 

б) за отплату обавеза створеним према функционисања Предузећа.
                  добављачима у 2013.години у 
                  износу од  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000.000,00 динара 3. Пренос средстава ће се вршити сразмерно 

оствареним приходима и примањима буџета општине 
      3. Пренос средстава ће се вршити сразмерно Аранђеловац и Извештаја Надзорног одбора о наменском 
оствареним приходима и  примањима буџета општине трошењу средстава са пратећом финансијском 
Аранђеловац и Извештаја Надзорног одбора о наменском документацијом.
трошењу средстава са пратећом финансијском 
документацијом. 4. За реализацију и праћење Програма субвенција 

из тачке 1. ове Одлуке задужује се Управа  општине 
4.  За реализацију и праћење Програма субвенција Аранђеловац – Одељење за привреду и друштвене 

из тачке 1. ове Одлуке задужује се Управа  општине делатности и Одељење за финансије и рачуноводство.
Аранђеловац – Одељење за привреду и друштвене 
делатности и Одељење за финансије и рачуноводство.. 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
       5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а Аранђеловац''
објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

         Бр. 06-109/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-106/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

         Бојан Радовић,с.р.
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 50. Закона о (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 50. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.  119/12 и јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.  119/12 и 
116/13) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 116/13) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', 
бр. 9/08) бр. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 11. 02. 2014. године, донело је седници одржаној 11. 02. 2014. године, донело је 

О Д  Л  У  К  У О Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

СУБВЕНЦИЈА СУБВЕНЦИЈА 
ЈKП ''БУКУЉА''  АРАНЂЕЛОВАЦ ЈKП ''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ''  

АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Даје се сагласност на Програм субвенција 
Јавног комуналног предузећа ''Букуља'' Аранђеловац, за 1. Даје се сагласност на Програм субвенција 
средства опредељена у буџету општине Аранђеловац за Јавног комуналног предузећа ''Зеленило Аранђеловац'' 
2014.годину на позицији 57 – субвенције јавним Аранђеловац, за средства опредељена у буџету општине 
нефинансијским предузећима и организацијама, у износу Аранђеловац за 2014.годину на позицији 328 – субвенције 
од 15.600.000,00 динара. јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у 

износу од 14.000.000,00 динара.
2. Средства субвенција ће се употребити и то :
а) за разлику до пуне цене коју остварују 2. Средства субвенција  из Програма ће се 

бенефицирани потрошачи чији је оснивач локална распоређивати у складу са Програмом пословања Јавног 
самоуправа у износу од ........................ 6.300.000, 00 динара предузећа за 2014.годину, а у циљу несметаног 

б) за разлику до пуне ц ене коју остварују функционисања Предузећа.
бенефицирани потрошачи чији је оснивач држава у износу 
од   ..........................................................4.775.000,00 динара 3. Пренос средстава ће се вршити сразмерно 

в) за разлику до пуне цене коју остварују оствареним приходима и примањима буџета општине 
социјалне категорије у износу од ............ 550.000,00 динара Аранђеловац и Извештаја Надзорног одбора о наменском 

г) одржавање јавних чесми и дивљих депонија у трошењу средстава са пратећом финансијском 
износу од ................................................3.975.000,00 динара документацијом.

3. Пренос средстава ће се вршити сразмерно 4. За реализацију и праћење Програма субвенција 
оствареним приходима и примањима буџета општине из тачке 1. ове Одлуке задужује се Управа  општине 
Аранђеловац и Извештаја Надзорног одбора о наменском Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, 
трошењу средстава са пратећом финансијском грађевинарство, урбанизам и стамбено-комуналне 
документацијом. послове и Одељење за финансије и рачуноводство.

4. За реализацију и праћење Програма субвенција 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
из тачке 1. ове Одлуке задужује се Управа  општине објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине 
Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, Аранђеловац''
грађевинарство, урбанизам и стамбено-комуналне 
послове и Одељење за финансије и рачуноводство.         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

        Бр. 06-108/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ' 'Службеном гласнику општине         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Аранђеловац''         Бојан Радовић,с.р.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-107/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине позиција број 51/1 ,  дотација осталим категоријама 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
9/08) 840, на име помоћи за лечење Агатуновић Николе из Раниловића .

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници Средства уплатити Агатуновић Весни, ЈМБГ 
одржаној 11. 02. 2014. године, донело је 0301984715072, на текући рачун бр 250-4100034431500-91 ЕФГ - 

Еуро банка.
Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е рачуноводство.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Да се умањи позиција број 40., издвајање у сталну          Бр. 06-115/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.

буџетску резерву, економска класификација 03945-499111-00-01-
130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ увећа          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама          Бојан Радовић,с.р.
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
840, на име помоћи за   накнаду штете причињене од пожара.

Средства уплатити Симић Милутину из Аранђеловца, 
ЈМБГ 2610952770012, на текући рачун бр 200  4837939721  
Поштанска штедионица. На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
рачуноводство. 9/08)

               Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, одржаној 11. 02. 2014. године, донело је 
Бојан Радовић, с.р.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
9/08) позиција број 51/1 ,  дотација осталим категоријама 

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
одржаној 11. 02. 2014. године, донело је 840, на име помоћи за лечење Васић Драгани из Даросаве .

Средства  уплатити  Васић  Драгани ,  ЈМБГ 
2906973726826, на текући рачун бр 355-10216127-61 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Војвођанска банка.
Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу рачуноводство.
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ увећа          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
позиција број 51/1 ,  дотација осталим категоријама          Бр. 06-119/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
840, на име помоћи за лечење Васиљевић Драгани из          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Аранђеловца .          Бојан Радовић,с.р.

Средства уплатити Васиљевић Драгани, ЈМБГ 
1801968726818, на текући рачун бр 150-9001000584052-96  
Креди банка – КБМ.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство. На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 9/08)
         Бр. 06-116/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 11. 02.. 2014. године, донело је 
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 130 за износ од 59.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. позиција број 47, дотације спортским омладинским 
9/08) организацијама, економска класификација 03945-481911-00-01-

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 840, на име преноса Спортском савезу.
одржаној 11. 02. 2014. године, донело је Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 

рачуноводство.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-113/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ увећа         Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 06-114/2014-01-3 од 11. 2. 2014.године,
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
9/08) захтев Школе шаха  на седници одржаној 11. 02. 2014. године, 

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници донело је 
одржаној 11. 02. 2014. године, донело ј
е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 130 за износ од 130.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- позиција број 47, дотације спортским омладинским 
130 за износ од 80.000,00 динара, а да се за исти износ увећа организацијам - Спортски савез,  економска класификација 
позиција број 48, дотације осталим удружењима грађана из 03945-481911-00-01-840, на име  функционисања Школе  шаха.
области културе, економска класификација 03945-481991-00-01- Средства уплатити на жиро рачун Спортског савеза 
840, на име помоћи Задужбинском друштву ''Први српски општине Аранђеловац.
устанак'' Орашац. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и рачуноводство.
рачуноводство.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ          Бр. 06-114-1/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.
         Бр. 06-111/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.     

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

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
9/08)

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. одржаној 26. 02. 2014. године, донело је 
9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајућаи 
захтев Карате клуба ''Аранђеловац'', на седници одржаној 11. 02. Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
2014. године, донело је 

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 130 за износ од 10.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 840, на име помоћи за  лечење Вејзовић Рамизи из Аранђеловца.
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- Средства уплатити Вејзовић Рамизи, ЈМБГ 
130 за износ од 200.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 0102964198826 на текући рачун бр .330-6000102993979-82 Credit 
позиција број 47, дотације спортским омладинским agricol banka
организацијам - Спортски савез,  економска класификација Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
03945-481911-00-01-840, на име организације традиционалног рачуноводство.
турнира у каратеу ''Сретење 2014'' чији је организатор Карате 
клуб ''Аранђеловац''.          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Средства уплатити на жиро рачун Спортског савеза          Бр. 06-146/2014-01-3 од 26. 02. 2014.г.
општине Аранђеловац.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
рачуноводство.          Бојан Радовић,с.р.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-112/2014-01-3 од 11. 02. 2014.г.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
         Бојан Радовић,с.р. 9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 26. 02. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 130 за износ од 20.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
9/08), Одлуке о одобравању средства за наствак рада Школе шаха позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 
бр. 06-788/2013-01-3 од 24. 12. 2013.године и Одлуке о допуне становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
Одлуке о одобравању средстава за наставак рада Школе шаха бр. 840, на име помоћи за  лечење Јевтић Нади из Аранђеловца.
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Средства уплатити Јевтић Нади, ЈМБГ 1306955726818  На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
на текући рачун бр 250-4100019781500-70  ЕФГ - Еуро банка . Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 9/08)
рачуноводство. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 26. 02. 2014. године,  донело је  
          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
          Бр. 06-147/2014-01-3 од 26. 02. 2014.г.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
          Бојан Радовић,с.р. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 

буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
130 за износ од 197.400,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 163, Месна заједница Oрашац, репрезентација, 

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине економска класификација 03945-423711-00-01-160, за прославу 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. Дана државности ''Сретење 2014.''.
9/08) Средства уплатити на име Душана Луковића, ЈМБГ 

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 2307985721837, на текући рачун бр. 205-9001017591729-82 
одржаној 26.  02. 2014. године, донело је Комерцијална банка.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу          Бр. 06-150/2014-01-3 од 26. 02. 2014.г.
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
130 за износ од 75.000,00 динара, а да се за исти износ увећа          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама          Бојан Радовић,с.р.
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
840, на име помоћи за  лечење детета Митровић Софије из 
Аранђеловца.

Средства уплатити Митровић Ивици, ЈМБГ На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
0702973721814  на текући рачун бр  250-4100040281500-10 ЕФГ Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
– Еуро банка. 9/08)

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
рачуноводство. одржаној 28. 02. 2014. године, донело је 

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-148/2014-01-3 од  26. 02. 2014.г. Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
        Бојан Радовић,с.р. буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

130 за износ од 160.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 25, накнаде у натури, економска класификација 
03945-413142-00-01-130, за исплату новогодишњих пакетића.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. рачуноводство.
9/08)

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
одржаној 26.  02. 2014. године, донело је          Бр. 06-164/2014-01-3 од 28. 02. 2014.г.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е          Бојан Радовић,с.р.

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-  
130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
840, на име помоћи за  лечење детета Николић Радмиле из 9/08)
Аранђеловца. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

Средства  уплатити  Јеринић  Ве сни ,  ЈМБГ одржаној 14. 03. 2014. године, донело је 
0504969715137  на текући рачун бр  205-9001018457970-86 
Комерцијална банка.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
рачуноводство.

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
         Бр. 06-149/2014-01-3 од  26. 02. 2014.г. 130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 

позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
          Бојан Радовић,с.р. 840, на име помоћи за  лечење Пантелић Љубивоја  из Даросаве.

Средства уплатити на име Пантелић Гордане, ЈМБГ 
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2910952726823 на текући рачун бр .265 0000000684420-43 На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
Рајфаазен банка. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 9/08)
рачуноводство. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 14. 03. 2014. године, донело је 
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-185/2014-01-3 од 14. 03. 2014.г.
         Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
         Бојан Радовић,с.р. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 

буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
130 за износ од 521.040,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 256, Фонд ''Први српски устанак'' , текуће поправке 

 На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине и одржавање, економска класификација 03947-425111-00-01-820, 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. на име трошкова на уређењу Спомен комплекса у Орашцу.
9/08) Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници рачуноводство.
одржаној 14. 3. 2014. године, донело је 

        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
        Бр. 06-180/2014-01-3 од 14. 03. 2014.г.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу         Бојан Радовић,с.р.
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
840, на име помоћи за  лечење малолетног детета Николић Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
Александра из Буковика. 9/08)

Средства уплатити на име Николић Александра, ЈМБГ Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
1206986450123  на текући рачун бр 265000000427761859 одржаној 14. 03. 2014. године, донело је
Рајфазен банка.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство. Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
         Бр. 06-183/2014-01-3 од 14. 03. 2014.г. буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

130 за износ од 200.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, позиција број 47,  дотације спортским омладинским 
         Бојан Радовић,с.р. организацијама, Спортском савезу Аранђеловац, економска 

класификација 03945-481911-00-01-840, на име помоћи за 
наставак такмичења Одбојкашком клубу ''Шумадија'' 
Аранђеловац .

Ово Решење ће реализовати преко Спортског савеза 
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац.

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
9/08)           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници           Бр. 06-181/2014-01-3 од 14. 03. 2014.г.
одржаној 14. 03. 2014. године, донело је

          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
          Бојан Радовић,с.р.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 9/08)
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
840, на име помоћи за  лечење малолетног детета Матић Драгана одржаној 25. 03. 2014. године, донело је 
из Аранђеловца.

Средства уплатити на име Матић Драгана, ЈМБГ 
0412967721812  на текући рачун бр .160-530010112261309 Банка Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Интеза.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
рачуноводство. буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

130 за износ од 20..000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 
         Бр. 06-184/2014-01-3 од 14. 03. 2014.г. становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-

840, на име помоћи за  лечење Момчилу Алексић  из  
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, Аранђеловца.
         Бојан Радовић,с.р. Средства уплатити на име Алексић Санде, ЈМБГ 
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0101961185743  на текући рачун бр .170-0010175880000-97 Уни 130 за износ од 81.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
креди банка. позиција број 47, дотације спортским омладинским 

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и организацијам - Спортски савез,  економска класификација 
рачуноводство. 03945-481911-00-01-840, за куповину опреме за ФК ''Раниловић'' 

из Раниловића.
         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Средства уплатити на жиро рачун Спортског савеза 
         Бр. 06-206/2014-01-3 од 25. 03. 2014.г. општине Аранђеловац.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА, рачуноводство.
         Бојан Радовић,с.р.

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
         Бр. 06-207/2014-01-3 од 25. 03. 2014.г.

         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине          Бојан Радовић,с.р.

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

Општинско веће општине Аранђеловац,  на седници 
одржаној 25. 03. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
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