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На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у обим, врста и квалитет;
пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник општине 2.начин обезбеђивања континуитета у уређењу и 
Аранђеловац'', бр. 10/2013)  и  члана 22. Статута општине одржавању зелених површина;
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',  бр. 3.заштита зелених површина, права и обавезе јавног 
8/2008) комуналног предузећа или другог предузећа, односно 

Скупштина општине Аранђеловац на седници предузетника који уређује и одржава зелену површину и права и 
одржаној 10. 10. 2014 године донела је обавезе корисника тих површина;

4.средства за обављање и развој комуналне делатности;
5.начин поступања и овлашћења органа  Oпштине у 

О  Д  Л  У  К  У случају прекида у обављању комуналне делатности због 
непредвиђених околности, (хаварије, елементарне непогоде,...), 

О ИЗМЕНИ  ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА или штрајка, оперативне мере које у тим случајевима предузима 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И јавно комунално  предузеће, друго предузеће, односно 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ предузетник, који уређује и одржава зелену површину, као и ред 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ  АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2014. првенства у одржавању јавних зелених површина када услед 

ГОДИНУ више силе дође до смањеног обима у обављању те делатности.
Уређење и одржавање јавних зелених површина је 

комунална делатност од општег инереса.
Члан 1.

Члан 2.
У Програму мера подршке  за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за Зелене површине у смислу ове одлуке су:
подручје територије општине  Аранђеловац за 2014. годину,  у I Јавне зелене површине:
члану 8. став 1. тачка 8. износ од ''2.000.000,00 динара''  замењује 1. паркови;
се   износом од ''700.000,00 динара''. 2. скверови, тргови и сл.;

3. зелене површине дуж саобраћајница (травњаци, 
Члан 2. дрвореди и други засади);

4. зелене површине дуж уређених обала река и других 
Износ од 1.300.000,00 динара  се распоређује на  водених површина;

позиције  8.1., 8.2., 8.3. и 8.4 дефинисане чланом 8. Програма  у 5. спомен гробља и меморијални паркови;
зависности од пријава заинтересованих корисника. 6. парк шуме.

Члан 3. II  Јавне Зелене површине ограниченог коришћења: 
1. спортско-рекреативне површине;

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 2. слободне површине школских комплекса, дечјих 
објављивања  у ''Службеном  гласнику општине Аранђеловац''. установа, болничких комплекса, домова здравља, индустријских 

зона и фабричких комплекса;
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 3. зоопаркови, ботаничке баште, етнографски паркови;
Бр. 06-738/2014-01-2 од 10. 10. 2014. године 4.  зелене површине стамбених заједница и блокова.

           
 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, III  Зелене површине специјалне намене:

      Десанка Миланов, с.р. 1. гробља и вртови сећања;
2. зеленило цркава и манастира;
3. заштитни појасеви;
4. зеленило на депонијама;
5. зеленило вертикално, кровно, на балконима, 

терасама;
6. ванградске зелене површине и места одмора и 

На основу чл. 2. став 3. тачка 12. и 4. ст. 1. и 3. Закона о рекреације:
комуналним делатностима, („Службени  гласник РС“, бр.88/11 ) - зелене површине око хотела и других угоститељских 
и члана 22. Статута општине Аранђеловац, („Службени гласник објеката,
општине Аранђеловац“, бр.8/08), - зелене површине туристичко-спортских  објеката,
Скупштина општине Аранђеловац,на седници oдржаној 10. 10. - кампови и логори за одмор,
2014.године, донела је Зелене површине су,у смислу ове Одлуке, и остале 

зелене површине планиране одговарајућим планским актом.

О  Д  Л  У  К  У Члан 3.

О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПOВРШИНА Уређење и одржавање јавних зелених површина из  
члана 2. став 1. тачке 1- 6.ове Одлуке обавља Јавно комунално 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ предузеће“Зеленило Аранђеловац“ Аранђеловац(у даљем 
тексту:ЈКП''Зеленило''),  које је Општина основала за обављање 

Члан 1. ове комуналне делатности, на катастарским површинама које су  
са графичким приказом у прилогу ове Одлуке и чине њен 

Овом Одлуком се прописују услови и начин саставни део.
организовања послова у обављању комуналне делатности Обављање појединих послова из оквира ове комуналне 
уређења и одржавања зелених површина, као и услови делатности, општина Аранђеловац, може поверити другом 
коришћења ове комуналне делатности на територији општине предузећу,односно предузетнику,у складу са законом.
Аранђеловац и то:

1.технички и други посебни услови за уређење и 
одржавање зелених површина, којима се обезбеђује одређени 
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Члан 4. Програм  доноси ЈКП''Зеленило'',уз сагласност Скупштине 
општине.

Уређење и одржавање  зелених површина које не  
одржава ЈКП''Зеленило'' обављају правна и физичка лица која Члан 9.
непосредно користе те површине или којима су те површине 
поверене на управљање, уређење и одржавање, заједно са ЈКП ''Зеленило'' дужно је да Комуналној инспекцији 
објектима изграђеним на тим површинама. достави  План одржавања јавних зелених површина по месецима 

Одредбе ове Одлуке које се односе на ЈКП''Зеленило'' за наредну годину, најкасније у року од 10 дана од дана доношења 
сходно се примењују и на правна и физичка лица из става 1.овог Програма.
члана. Програм и План одржавања зелених површина морају 

бити усаглашени.
Члан 5. Уговором закљученим између  Општине  и  

ЈКП''Зеленило''уговарају се ванредни радови на уређењу  и 
Ј КП''Зеленило'' дужно је да се у свом раду у свему одржавању јавних зелених површина и ближе уређују међусобни 
придржава закона и одредаба ове Одлуке. односи у вези уређења и одржавања јавних зелених површина.

II  ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА III  НАЧИНИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У 
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УРЕЂЕЊА И УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 10.

Члан 6.
ЈКП ''Зеленило'' дужно је да свој рад и пословање 

Зелена површина представља део слободног простора организује тако да кроз реализацију Програма  трајно и 
на коме су елементи пејзажа, (биљке, делови рељефа, вода), и несметано обавља комуналне делатности уређења и одржавања 
грађевински елементи, (стазе, мостови, платои, ...), организовани јавних зелених површина и у складу са одредбама ове Одлуке, 
по одређеном систему. обезбеди прописан обим, врсту и квалитет услуге.

Под уређењем и одржавањем зелених површина сматра 
се  : Члан 11.

- редовно и уредно одржавање  и чување од механичких 
оштећења, биљних болести и штеточина; Ако услед више силе или других разлога који се нису 

- неговање (наводњавање, заливање, орошавање, могли предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или 
механичка обрада земљишта око биљака, малчирање, додавање прекида у обављању комуналне делатности уређења и 
хранљивих материја, заштита стабала и корена, уклањање одржавања јавних зелених површина, ЈКП''Зеленило''мора без 
корова, орезивање, уклањање сувих грана, естетско обликовање одлагања предузети мере за отклањање узрока поремећаја, 
дрвенастих биљака, кошење и сл.), и обнова (садњом дрвећа, односно прекида,и то:
украсног шибља, живих ограда, повијуша, цвећа, перена, 1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока 
покривача тла, травњака и сл.); поремећаја, односно прекида у обављању комуналне делатности, 

- уклањање  осушеног или оштећеног биљног као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за вршење 
материјала, посебно стабла; комуналне делатности;

- опремање зелених површина која имају уређене стазе  2. хитне поправке и замена инсталација и уређаја којима 
потребним бројем клупа за одмор посетилаца, справама за се обезбеђује вршење комуналне делатности, односно заштита 
разоноду и игру деце, корпама за отпатке,  односно контејнерима комуналних објеката, уређаја и инсталација од даљих хаварија;
за смеће; 3. друге мере наложене од Одељења или Комуналне 

- одржавање хигијене ; инспекције.
- чишћење снега и леда;
- одржавање и обнова:степеништа, стаза, фонтана, 

платоа, јавних чесми, мобилијара, обложених косина, дечјих IV  ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
игралишта, ограда, павиљона, пергола, мостића и сл.

- одржавање и замена инфраструктурних објеката и Члан 12.
инсталација;

- предузимање мера за заштиту од пожара, Јавна зелена површина може се користити само у сврху 
антиерозивних мера и мера за заштиту од других елементарних за коју је намењена.
непогода и друге штете. Ако је то од посебног друштвеног интереса, изузетно се 

може  дозволити да се јавна зелена површина привремено 
Члан 7. користи за спортске вежбе, приредбе, дечје забавне паркове и у 

сличне сврхе ,у складу са прописима који регулишу ову материју.
Начин уређења и одржавања јавних зелених површина  Одобрење за коришћење издаје Одељење,по прибављеном  

одредиће се према категорији зелених површина . мишљењу ЈКП''Зеленило''.
Акт из става 1.овог члана доноси Управа општине 

Аранђеловац-Одељење за имовинско правне односе,урбанизам Члан 13.
,грађевинарство и стамбено комуналне послове (у даљем тексту: 
Одељење), на предлог ЈКП ''Зеленило''. Уклањање здравих стабала са јавне зелене површине  

врши се на основу одобрења Одељења, по предходно 
Члан 8. прибављеној сагласности стручне комисије, коју образује 

ЈКП“Зеленило “.
Уређење и одржавање јавних зелених површина  Стручна комисија из става 1. овог члана, утврђује и 

обавља се према годишњем програму (у даљем тексту: Програм) накнаду за посечено стабло.
који се доноси до 31. децембра текуће године за наредну годину и Одобрење из става 1. овог члана не може се издати пре 
садржи врсту, обим и динамику радова са висином средстава него се изврши уплата одређене накнаде, на посебан рачун 
потребних за његову реализацију. буџета општине Аранђеловац, за сађење нових стабала.
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Члан 14. објектима;
12. свако оштећење и загађивање уређаја на јавним 

ЈКП''Зеленило'' дужно је да са јавне зелене површине  зеленим површинама и то:саобраћајних знакова, натписних 
уклања стабла или делове стабала који су оболели, дотрајали, табли, капија, ограда, клупа, ивичњака, скулптура, споменика, 
оштећени од елементарних непогода или услед саобраћајног водоскока, справа за игру деце, корпи за отпатке, јавне расвете, 
удеса, ако угрожава живот људи, угрожава неометано одвијање водовода и слично;
саобраћаја или околна стабла, уз претходно прибављену 13. употреба ваздушних пушки, праћки и осталих 
сагласност стручне комисије из члана 13. став 1. ове одлуке, осим справа за гађање птица, инсталација и других мета, хватање и 
у случајевима хитних интервенција, када се уклањање може убијање птица и скидање гнезда;
извршити на основу налога комауналног инспектора. 14. бацање отпадака или других предмета ван 

одређеног места, као и депоновање смећа на зеленим 
Члан 15. површинама;

15. истовар грађевинског и другог материјала, истовар 
ЈКП''Зеленило''  дужно је да води евиденцију о стању земље, шута, робе, амбалаже, отпадака и слично, на травним 

биљног материјала, објеката и уређаја на јавним зеленим теренима и стазама, као и њихов смештај поред стабала, посебно 
површинама, као и о променама које настају на тим површинама. дрворедних стабала,  без одобрења ЈКП''Зеленило'',односно 

другог правног или физичког лица чија је обавеза уређења и 
 Члан 16. одржавања зелене површине;

16. улажење у забрањене делове терена;
Уређење јавних зелених површина, може се изводити 17. коришћење дечјих направа и уређаја од стране 

само према пројекту, овереном у складу са законом. одраслих,
Радови на одржавању и подизању јавних зелених 18. пењање на дрвеће, инсталације, ограде, павиљоне и 

површина спроводе се према годишњем или вишегодишњем друге објекте;
програму који доноси Скупштина општине. 19. санкање, клизање, играње и ложење ватре, играње 

За нове јавне зелене површине Одељење предаје фудбала и других игара са лоптом, изван места одређених у те 
ЈКП''Зеленило''употребну дозволу и другу потребну сврхе;
документацију за уређење и одржавање јавних зелених 20. копање земље, шљунка, песка, вађење камена, 
површина доставља Општинском већу и ЈКП''Зеленило'', а по скупљање и одношење траве, лишћа, грања, осим када то одобри 
потреби Инвеститор и ЈКП''Зеленило'' сачињавају  и записник о ЈКП''Зеленило'',односно друго правно или физичко лице чија је 
примопредаји јавне зелене површине. обавеза уређење и одржавање зелене површине;

21. постављање објеката занатске, туристичке, 
Члан 17. угоститељске и друге услужне делатности, осим ако је то 

предвиђено урбанистичким планом, или другим планом о 
У поступку издавања одобрења за извођење радова на постављању привредних објеката, уз услове и сагласност 

јавној зеленој површини, инвеститор је дужан да прибави услове ЈКП''Зеленило'',односно другог правног или физичког лица чија 
и мишљење ЈКП''Зеленило''о мерама које се морају предузети у је обавеза уређење и одржавање зелене површине;
циљу заштите јавне зелене површине при извођењу тих радова. 22. премештање и размештање жардињера које 

Уколико се радови изводе без одобрења из става 1. овог јеЈКП''Зеленило'' поставило на јавним површинама.
члана, надлежни инспектор забраниће извођење радова и Не сматрају се прекршајем мере и радње које се 
наложиће довођење те површине у првобитно стање. предузимају од стране ЈКП''Зеленило'',односно другог правног 

или физичког лица чија је обавеза уређење и одржавање зелене 
Члан 18. површине, у вези са наменом зелене површине.

На јавним зеленим површинама из члана 1. ове одлуке, Члан 19.
забрањено је:

1. кретање ван одређених путева и стаза; Постојеће зелене површине у двориштима стамбених 
2. вожња запрежних и моторних возила и бицикла ван зграда, пословних зграда и објеката, приватних дворишта, не 

места предвиђених за то; смеју се занемаривати и уклањати,осим у складу са овом 
3. кретање и паркирање возила ван одређених места, Одлуком.

осим возила ЈКП''Зеленило'', сервисирање возила, (промена Ограде од живица за објекте из става 1. овог члана, 
уља,...) и прање возила на травњацима или јавним чесмама; морају се одржавати тако да не прелазе регулациону линију и да 

4. лежање или седење изван стаза и места која су за то не ометају јавни саобраћај.
одређена; Одредба става 1. овог члана односи се и на дрвеће.

5. стајање или лежање на клупама, столовима,  
превртање и преношење клупа, столова, корпи за отпатке и Члан 20.
дечијих реквизита са места где су постављени;

6. пуштање животиња, осим у парковима,односно Слободни простори на  територији општине 
љиховим деловима који су за то одређени посебном одлуком Аранђеловац, отворени празни простори између и око зграда, као 
ЈКП''Зеленило''; и неизграђено грађевинско земљиште-празни плацеви, морају 

7. сеча дрвећа, шибља и живице, без обзира на старост и бити уређени као зелене површине.
здравствено стање, посебно дрворедних стабала; Власници односно корисници таквих слободних 

8. скидање коре, кидање лишћа, плодова, цветова, грана простора, дужни су да слободне просторе озелене травом или на 
са дрвећа, шибља, живице и оштећења на други начин, посебно други примерен начин .
дрворедних стабала; Озелењене слободне просторе власници односно 

9. копање или одношење хумуса, иловаче, шљунка и корисници су дужни да редовно чисте и заливају како би увек 
песка; били свежи и зелени.

10. везивање ланаца, жица и канапа за сушење веша и 
арматура ради истезања, вађење пањева, чупање, кошење или 
кидање траве;

11. урезивање имена или знакова на стаблима, посебно 
дрворедним стаблима, клупама, стубовима, зидовима и осталим 



70 Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

V   СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ казниће се ЈКП''Зеленило'' за прекршај, ако:
ДЕЛАТНОСТИ 1. не достави Комуналној инспекцији План одржавања 

јавних зелених површина ,у складу са  чланом 9.ове Одлуке;
Члан 21. 2. јавну зелену површину не уређује или не одржава 

ускладу са одредбама чл.10. и 11. ове Одлуке;
Средства за обављање и развој уређења и одржавања 3. јавну зелену површину користи супротно члану 12. 

јавних зелених површина  обезбеђује се из буџета општине ове Одлуке;
Аранђеловац у складу са усвојеним Програмом уређења и 4. уклони стабло без одобрења надлежног органа, (члан 
одржавања тих површина, применом елемената за образовање 13. Одлуке);
цене комуналне услуге утврђених Законом о комуналним 5. са јавне зелене површине не уклони стабла или 
делатностима. делове стабла, у складу са одредбама члана 14.ове Одлуке;

6. поступи противно забрани из   члана 18. став 1. тачке: 
VI   ПОСТУПАЊЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. И 14., ове Одлуке;

ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 7. не поступи у складу са чл.22 и 24.ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 

Члан 22. казном од 5000,00 до 50.000,00 динара и одговорно лице у 
ЈКП''Зеленило''.

ЈКП''Зеленило'' дужно је да у случају прекида у За прекршај из става 1.тачка 2.- 6. овог члана, казниће се 
обављању комуналне делатности уређења и одржавања јавних новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара, предузетник 
зелених површина насталог у случају непредвиђених околности, и правно лице чија је обавеза уређивање и  одржавање зелених 
(хаварија, елементарних непогода и др.), или штрајка, као и кад површина,а одговорно лице новчаном казном од 5000,00 
услед више силе дође до поремећаја, односно смањеног  или до25.000,00 динара.
повећаном обиму у вршењу делатности, о томе обавести 
Одељење. Члан 27.

Члан 23. Новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај физичко лице које на јавним зеленим 

Када Одељење прими обавештење о прекиду, односно површинама поступа противно одредбама из чл. 13, и 17. ове 
поремећају у обављању комуналне делатности уређења и Одлуке.
одржавања јавне зелене површине, дужно је да без одлагања:

1. одреди ред првенства у одржавању јавних зелених Члан 28.
површина код којих би, услед прекида настала велика, 
ненадокнадива штета; Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

2. нареди мере заштите комуналних објеката, опреме, предузеће, односно предузетник или друго правно лице, а 
инвентара и др., који су угрожени; новчаном казном од 5.000,00 динара одговорно лице у предузећу 

3. предузме мере за отклањање насталих последица и и другом правном лицу за поступање супротно одредбама чл.18., 
друге потребне мере за обављање комуналне делатности; 19. и 20. ове Oдлуке.

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за Новчаном казном од 5.000,00 динара, казниће се 
поремећај, односно прекид у обављању комуналне длатности као физичко лице које поступа супротно одредбама чл.18., 19. и 20. 
и одговорност за накнаду учињене штете; ове Одлуке.

5. ангажује друго предузеће или предузетника за 
обављање послова уређења и одржавања јавне зелене површине Члан 29.
до отклањања поремећаја, а на теретЈКП''Зеленило''.

Захтев за покретање прекршајног поступка може 
Члан 24. поднети комунални инспетор или овлашћено службено лице 

ЈКП''Зеленило'' за прекршаје у вези јавних зелених површина.
У случају прекида у обављању комуналне делатности За прекршаје из члана 28.ове Одлуке  комунални 

уређења и одржавања јавних зелених површина услед штрајка, инспектор, односно овлашћено службено лице ЈКП''Зеленило'' 
ЈКП''Зеленило'' је у обавези да обезбеди минимум процеса рада ,у ,издају прекршајни налог,у складу са законом.
складу са актом Оснивача.Кад такав акт није донет, могу се 
предузети посебне мере утврђене Законом о комуналним IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
делатностима, ако би услед тога могла да наступи непосредна 
опасност или изузетно тешке последице за безбедност људи и Члан 30.
имовине или других неопходних услова за живот и рад грађана и 
других субјеката на одређеном подручју. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о комуналном уређењу насеља  дела III Уређење и одржавање 
VII  НАДЗОР јавних зелених површина, („Службени гласник општине 

Аранђеловац“, бр.27/2011), и Одлука о утврђивању списка јавних 
Члан 25. зелених површина, („Службени гласник општине Аранђеловац“,  

бр.29/2011).
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над 

законитошћу рада ЈКП''Зеленило'', врши Одељење. Члан 31.
Послове инспекцијског надзора над применом 

одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
Комунална инспекција. објављивања у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-740/2014-01-2 од 10. 10. 2014. године

Члан 26.             
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара  Десанка Миланов, с.р.
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Ha основу чл. 32.  Закона о локалној самоуправи Члан 6.
("Службени гласник РС" број 129/07 и УСРС 46/14), чл. 2. став 3. 
тачка 8,  4. став 1. и 9. став 2. Закона о комуналним делатностима Ако услед више силе (земљотреса, пожара, суше, 
("Сл. гласник PC" број 88/11) и члана 22. Статута општине поплаве и других непогода) или других оправданих разлога Јавно 
Аранђеловац ("Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. предузећа не може у потпуности да врши снабдевање и 
8/08), одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у 

Скупштина општине Аранђеловац  на седници стању функционалне оспособљености и због тога дође до 
одржаној 10. 10. 2014. године, донела је смањених могућности обезбеђивања јавног осветљења, дужна је 

да обезбеди осветљење јавних површина по следећем реду 
првенства:

О  Д  Л  У  К  У 1. јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од 
посебног значаја;

 О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 2. јавно осветљење тргова;
3. јавно осветљење улица;
4. јавно осветљење пешачких стаза;

Члан 1. 5. јавно осветљење спортских објеката;

Овом одлуком поверава се делатност обезбеђивања Члан 7.
јавног осветљења, утврђују услови и начин обављања ове 
делатности, одређује ред првенства у обављању делатности у Средства за обављање делатности обезбеђивања јавног 
случају више силе или других оправданих разлога, надзор и друга осветљења обезбеђују се на основу Програма пословања и 
питања од значаја за обављање делатности обезбеђивања јавног финансијског плана Јавног предузећа за следеће намене:
осветљења на територији оптшине Аранђеловац. - покриће трошкова за снабдевање електричном 

енергијом;
Члан 2. - одржавања, адаптације, реконструкције и изградње 

објеката, уређаја и    инсталација јавног осветљења;
Под јавним осветљењем подразумева се систем - трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација 

објеката, уређаја и инсталација за осветљавање површина јавне јавног осветљења.
намене.

Под површином јавне намене подразумевају се: Члан 8.
саобраћајнице, улице, тргови, паркови, пешачке површине поред 
стамбених и других објеката, зелене површине у насељима, Забрањено је неовлашћено:
спортски објекти као и друге површине на којима је предвиђена - уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који 
изградња јавног осветљења. начин објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;

- прикључивање на објекте, уређаје и инсталације 
Члан 3. јавног осветљења, без посебне писмене сагласности Јавног 

предузећа.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове 

снабдевања, одржавања, адаптације, реконструкције и изградње  Члан 9.
објеката и инсталација јавног осветљења и декоративно 
осветљење. Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 

Обављање послова снабдевања, одржавања, врши  Управа општине Аранђеловац  - Комунална инспекција..
адаптације, реконструкције и изградње објеката и инсталација 
јавног осветљења на територији општине Аранђеловац поверава Члан 10.
се Јавном предузећу за планирање и изградњу општине 
Аранђеловац (у даљем тексту: Јавно предузеће). Новчаном казном од 50.000,00 динара до 500.000,00 

Послове декоративног осветљења Јавно предузеће динара казниће се за прекршај правно лице:
обавља у сарадњи са Туристичком организацијом општине - које уклања, руши, прља и оштећује на било који начин 
Аранђеловац и ЈКП  ''Зеленило Аранђеловац''. објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења (члан 8. алинеја 

1);
Члан 4. - ако се неовлашћено прикључује на објекте, уређаје и 

инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 2).
Јавно предузеће послове снабдевања, одржавања, За прекршај из претходног става казниће се и одговорно 

адаптације, реконструкције и изградње објеката и инсталација лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00  до 50.000,00 
јавног осветљења, обавља у складу са законом и оснивачким динара.
актом. За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

Јавно предузеће је дужно да објекте, уређаје и предузетник новчаном казном од 25.000,000  до 250.000,00 
инсталације јавног осветљења одржава у стању функционалне динара.
оспособљености ради трајног и континуираног обезбеђивања 
јавног осветљења. Члан 11.

Члан 5. Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара 
казниће се физичко лице које:

Јавно предузеће  је дужно да декоративно осветљава - уклања, руши, прља и оштећује на било који начин 
објекте на јавним површинама у дане државних празника, објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења (члан 8. алинеја 
одређених верских празника, значајних културних и других 1).
манифестација. Јавно предузеће  је дужно да прибавља, монтира, - ако се неовлашћено прикључује на објекте, уређаје и 
демонтира, одржава и складишти уређаје за декоративно инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 2).
осветљење, у складу са законом.
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Члан 12. Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана Политичке странке из члана 2. ове Одлуке обавезне су 
објављивања у "Службеном гласнику општине Аранђеловац''. да доставе секретару Скупштине податке о лицу ангажованом за 

послове техничког секретара  потребне за закључење Уговора  и 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ касније евентуалне промене, у року од 8 дана од настале промене.
Бр. 06-741/2014-01-2 од 10. 10. 2014. године

            Члан 6.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов, с.р. Технички секретари обављају послове : 

- доставу материјала за седнице Скупштине општине и 
њених радних тела,

- административно-техничку помоћ одборницима у 
вршењу њихове функције,

- друге послове по налогу овлашћеног лица.
На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац Уговором о ангажовању техничких секретара  ближе се уређује 

(''Службени гласник општине Аранђеловац'' бр. 8/08), начин вршења послова  из става 1. овог члана.
Скупштина општине Аранђеловац, на седници на 

одржаној 10. 10. 2014. године, донела је   Члан 7.
   
                               Просторије и средства за рад техничких секретара 

 О Д Л У К У обезбеђују политичке странке из члана 2. ове Одлуке.

О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СЕКРЕТАРА ЗА Члан 8.
ПОТРЕБЕ ПОЛИТИЧКИХ

СТРАНАКА СА ЧИЈИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА СУ Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
ИЗАБРАНИ ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ oбјављивања, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

АРАНЂЕЛОВАЦ Аранђеловац, а примењиваће се од 01. 05. 2014.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1. Бр. 06-742/2014-01-2 од 10. 10. 2014. године

      
Овом Одлуком утврђује се право на ангажовање ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

техничких секретара за потребе политичких странака са чијих      Десанка Миланов, с.р.
изборних листа су изабрани одборници у Скупштину општине  
Аранђеловац, на изборима одржаним  16. 03. 2014. године.

Члан  2.

Право на ангажовање техничких секретара имају 
подносиоци изборних листи, и то : 

- Aлександар Вучић – Будућност у коју верујемо 
(Српска напредна странка)

- Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) 
– Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), – Јединствена 
Србија (ЈС)

- Демократска странка Србије – Војислав Коштуница
- Либерално демократска партија – Чедомир Јовановић
- Двери – Владан Глишић

Члан 3.

Технички секретари ангажују се појединачним 
уговором на период трајања мандата одборника Скупштине.

Уговор закључују секретар Скупштине општине  и 
лице одређено Одлуком надлежних органа политичких странака 
из члана 2. ове Одлуке.

Члан 4.

Техничком секретару припада накнада  у висини која се 
добија множењем основице за обрачун плате запосленим у 
Општинској управи утврђене актом Владе Републике Србије и 
коефицијента  утврђеног чланом 4. Уредбе о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима за звање референта (са 
порезима и доприносима).

Средства за исплату обезбеђују се у буџету општине 
Аранђеловац.
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., УСРС 64/10, 
24/11, 121/12,  УСРС 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13) и члана 22. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине 
Аранђеловац“, бр. 8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 10. 10. 2014. године, донела је 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КАМЕНОЛОМА У ЛЕЖИШТУ

«БРЕЗОВАЦ - СЕВЕР» НА ВЕНЧАЦУ

План детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» на Венчацу (у даљем тексту План детаљне 
регулације) састоји се од:

• Текстуалног дела;
• Графичког дела и 
• Документационе основе.
Текстуални део садржи Полазне основе Плана и Плански део. 
Плански део Плана детаљне регулације се упућује на јавни увид, доноси и објављује по доношењу Плана 

детаљне регулације у складу са чланом 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената      
(„Сл. гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11).

1. УВОДНИ ДЕО

Иницијатор и наручилац израде Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» на 
Венчацу (у даљем тексту: План) је «OMYA VENČAC» Рудници и индустрија мермера и гранита д.о.о. из 
Аранђеловца. 

«OMYA VENČAC» је водећи произвођач индустријских минерала на бази калцијум-карбоната са високим 
степеном белине и чистоће. У своја два погона у Тополи и Аранђеловцу, бави се млевењем индустријских минерала које 
добија из сопствених рудника и нуди велики избор производа који се примењују у различитим гранама индустрије, пре 
свега у грађевинарству. 

Изради Плана приступило се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 54/13 – решење УС РС).

За потребе израде Плана приступило се прикупљању потребних података и услова, као и анализи и оцени 
постојећег стања, које ће бити основ за израду Плана детаљне регулације којим је потребно одредити: концепцију и 
пропозиције развоја, заштите и уређења простора, дефинисати грађевинско подручје и везу са површинама јавне намене, 
намену земљишта према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, као и дефинисати планиране трасе, 
коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне комуналне инфраструктуре. 

Формирањем планске документације, стиче се један од неопходних услова за добијање Одобрења за 
експлоатацију од стране Министарства животне средине, рударсва и просторног планирања Републике Србије, чиме би се 
омогућила експлоатација резерви. Предузеће би, на овј начин, проширило своју производњу, односно повећало би 
сировинску базу за производњу.

2. ПОДЛОГЕ

На основу члана 32. и 40. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09 и 81/09-исправка, 
64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12) графички део плана израђује се на овереном катастарско-топографском, односно 
овереном топографском плану, односно овереном катастарском плану које уступају, у циљу израде, односно измене 
планског документа, надлежни орган, односно организација (у даљем тексту - подлоге).

За израду Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» на Венчацу инвеститор је 
прибавио катастарско-топографски план израђен од стране ортачке геодетске радње «ГТП» из Аранђеловца, од септембра 
2013. и оверен од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Аранђеловац, од 30.09.2013. године (Р = 1 : 1 000).

Такође, за предметни простор коришћене су и расположиве подлоге у ситнијим размерама, карта ширег 
окружења (Р = 1 : 10 000).

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Правни основ за израду и доношење Плана детаљне регулације је: 
• Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 54/13 – решење УС РС);
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената («Службени гласник РС», број 
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31/10,69/10 и 16/11);
• Одлука о изради Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» у Брезовцу, број 

06-592/2013-01-2 од       11.10.2013. год, СО Аранђеловац - објављена у «Службеном гласнику Општине Аранђеловац» бр. 
52/13.

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је: 
• Просторни план општине Аранђеловац, («Општински службени гласник», број 32/11).

4. ОБУХВАТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

У обухват Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» на Венчацу улазе следеће 
катастарске парцеле: целе катастарске парцеле број: 584/2, 584/3, 584/4, 593/3, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 
604/1, 604/2, 605, 606 и 607; као и делови катастарских парцела: 50/1, 592/1, 593/1, 593/4, 593/5, 600 и 2903 (пут).Све 
наведене парцеле припадају К.О. Брезовац.

Граница обухвата Плана, по правилу, прати постојеће границе катастарских парцела, а где одступа од постојећих 
граница парцела, прати границу оверених билансних резерви и границу истражног поља (графички прилог бр. 1 – 
Геодетска подлога са границама, Р = 1 : 1 000).

Површина обухвата Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» на Венчацу је Р = 22.69 
33 ha.

Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу катастарско топографског плана овереног од стране 
РГЗ-СКН Аранђеловац. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је 
графички прилог. 

5. ГРАНИЦЕ ИСТРАЖНОГ ПОЉА  И ОВЕРЕНИХ БИЛАНСНИХ РЕЗЕРВИ

Доношењем Решења, број 310-02-089/2006-06 од 10.06.2009. године, од стране Министарства рударства и 
енергетике РС, продужено је одобрење за извођење геолошких истраживања мермера и доломита као калцијум-
карбонатне сировине техничког грађевинског камена у локалитету „Брезовац“ на Венчацу, на основу донетог Решења, 
број 310-02-089/2006-06 од 20.04.2006. године.

Површина одобреног истражног поља број 1675 налази се на територији општине Аранђеловац.

Истражно поље је одређено координатама:

Процес експлоатације би се вршио у оквиру Истражног простора број 1675 и то у делу који је ограничен  
границом оверених билансних резерви «Б» и «Ц1» категорија (Прилог - Потврда о резервама, број 310-02-00535/2010-06 
од 24.11.2010. године, издата од стране Министарства рударства и енергетике, рударства и просторног планирања 
РС, Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина).
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                     Координате оверених билансних резерви лежишта:

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Планом детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» на Венчацу већи део земљишта у 
обухвату Плана проглашава се грађевинским земљиштем, док преостало земљиште задржава постојећу намену - 
шумско земљиште (графички прилог бр. 2 – План намене површина, Р = 1 : 1 000).

Биланс планиране намене површина у границама Плана приказан је табелом:

Грађевинско земљиште дефинисано овим Планом, највећим делом припада површинама осталих намена – 
површинском копу.

Некатегорисани пут (к.п. бр. 2903 К.О. Брезовац) задржава свој статус и намену до границе оверених резерви.
Следећом табелом је дат преглед површина планираног грађевинског земљишта јавних и осталих намена:
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Подела на карактеристичне целине није извршена због тога што предметни простор у целини припада зони са 
истим правилима грађења (зона истражних и експлоатационих поља минералних сировина), обзиром на планирану 
претежну намену земљишта – експлоатација мермерисаних кречњака и доломита као техничког - грађевинског камена.

Јавна саобраћајница из правца села Липовац, где се налази погон за прераду камена, долази до постојећег 
каменолома „Брезовац“, који је у власништву «OMYA VENČAC» д.о.о. из Аранђеловца.

Регулација јавне саобраћајнице, као и постојећа приступна саобраћајница до копа, је преузета из Плана детаљне 
регулације каменолома „Неметала“ у Брезовцу («Општински службени гласник», број 10/04).

На постојећу приступну саобраћајницу надовезује се нова планирана приступна саобраћајница, која је у оквиру 
предметног Плана и води до границе оверених резерви, односно до новог површинског копа.

На овај начин је остварена веза са јавном саобраћајницом (к.п. бр. 2906/4     К.О. Брезовац), која је приказана на 
графичком прилогу бр. 3 – План саобраћајнице са регулационим и нивелационим решењем, Р = 1 : 1 000.

На новом површинском копу се не планира изградња објеката. Поставиће се објекат контејнерског типа као 
управна зграда  и објекат за смештај радника и помоћног алата и прибора. С обзиром на то да се погон за прераду налази у 
Липовцу, на копу неће бити постројења, нити објеката за обраду или складиштење камена.

Површинска експлоатација лежишта минералних сировина састоји се у томе да се одстране масе јаловине које 
покривају корисну минералну сировину да би се, онда, приступило откопавању. Одлагалиште јаловине ће се одредити 
Рударским пројектом на основу расположивог простора, количине јаловине, и др.

2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ  И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1. САОБРАЋАЈ

Саобраћајним решењем формира се нова приступна саобраћајница на земљишту осталих намена као веза између 
јавне саобраћајнице, преко постојећег копа до новопланираног. Планом је предложен њен профил, регулација и 
нивелација. Ширина регулације је 10.0m, ширина коловоза 6.0m, а највећим дозвољеним падом од 12%. Дужина у оквиру 
обухвата Плана је L=510.53m'. 

Овако дефинисани елементи приступне саобраћајнице нису обавезујући. Тачна геометрија саобраћајнице 
дефинисаће се кроз техничку документацију, а мораће да омогући несметано двосмерно кретање меродавног возила. 
Меродавно возило за транспорт камена са копа Брезовац север је „Cummins QSC8.3“ (карактеристике меродавног возила 
приложене су у документационој основи овог Плана). Максимални дозвољени пад за приступну саобраћајницу је 12%.

На графичком прилогу бр. 3 – План саобраћајнице са регулационим и нивелационим решењем, приказане су 
координате осовинских и темених тачака са елементима кривина, попречни профил, као и висинске коте за планирану 
приступну саобраћајницу.

Координате осовинских и темених тачака приступне саобраћајнице са елементима кривина:

Новопројектована приступна саобраћајница којом се долази до копа, прелази преко катастарских парцела које се 
налазе на површинама осталих намена - шумском земљишту, односно преко к.п. бр: 592/1, 584/2, 584/3 и 594/2  К.О. 
Брезовац. 

Бројеви катастарских парцела идентификовани су на основу катастарско-топографског плана овереног од стране 
РГЗ-СКН Аранђеловац. Уколико дође до неслагања бројева парцела у графичком и текстуалном делу Плана, меродаван је 
графички прилог. 

Површинама јавних намена припада једино део к.п. бр. 2903 К.О. Брезовац – некатегорисани пут.
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2.2.  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

2.2.1.   Водовод и канализација

У оквиру Плана не постоје изграђени водови јавне водоводне и канализационе инфраструктуре, нити се планира 
изградња (Услови ЈКП „Букуља“ бр. 03-2060/1 од 26.06.2013. године).

Снабдевање пијаћом водом обављаће се довожењем флаширане воде у довољним количинама или обезбеђењем 
цистерне на површинском копу. 

Санитарне воде морају се прикупљати у водонепропусни и непреливни септички танк. Предузеће ће изнајмити 
потребан број мобилних тоалета, а фирма која изунајмљује ове тоалете ће се обавезати да врши њихово пражњење, пошто 
се они не прикључују на канализациону и водоводну мрежу.

У процесу производње нема утрошка техничке воде, пошто технологија предвиђа потпуни суви процес 
експлоатације без сепарације материјала на површинском копу, па није потребно додатно снабдевање површинског копа 
овом водом. Даља прерада камена одвијаће се ван зоне површинског копа, у погону за прераду у Липовцу.

С обзиром на природну конфигурацију терена, атмосферске воде са новог копа ће отицати површински. У 
технолошком процесу експлоатације нема отпадних вода. Замена уља и точење горива се обавља у погону  у Липовцу.

Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, што је потврђено истражним бушењем приликом чијег 
извођења није констатована појава подземних вода, тако да израда објеката за заштиту копа од подземних и површинских 
вода није потребна.

У близини лежишта са којег ће се вршити експлоатација нема површинских водотокова. Најближи водоток је река 
Кубршница, лева притока реке Јасенице, и удаљена је око 3km.

2.2.2.  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 Предметна локација није покривена електроенергетском мрежом.
Постоји могућност прикључења, изградњом посебног извода НН мреже из ТС Брезовац – Розе Мајдан, ако су 

повољне и задовољавајуће напонске прилике. На новом копу се не планира изградња објеката, тако да неће бити потребе 
за прикључењем.

Обзиром на сезонски карактер рада као и да ће се одвијати за време дневног светла, не постоји потреба за 
обезбеђењем електричне енергије. За ангажовану опрему на површинском копу, као погонска енергија користиће се дизел 
гориво. 

2.2.3.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

На простору у обухвату Плана не постоје подземне ТТ инсталације, тако да је Предузеће за телекомуникације 
«Телеком Србија» а.д. – Служба за планирање и инжењеринг – Извршна јединица Крагујевац, дало сагласност без 
посебних услова за израду овог Плана детаљне регулације.

За комуникацију ће се користити мрежа неког од оператера мобилне телефоније.

3.  УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Шумско земљиште заузима читав обухват Плана детаљне регулације, осим некатегорисаног пута (део к.п. бр. 
2903 К.О. Брезовац). Укупна површина шумског земљишта износи 22.62 72 ha или 99,71% од укупне површине Плана. У 
односу на постојеће стање извршено је смањење шумског земљишта планираним површинским копом.

До коначног привођења планираној намени, шумско земљиште користиће се привремено под условима и на 
начин прописан важећим законским прописима.

1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
                   ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

4.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На основу Решења о условима заштите природе за израду Плана детаљне регулације каменолома у лежишту 
«Брезовац - Север» на Венчацу, 03 број  020-2288/2 од 05.12.2012. године Завода за заштиту природе Србије, након увида у 
Централни регистар заштићених природних добара констатовано је да на овом подручју нема природних добара, а ни 
подручја међународно препозната (IPA, IBA, PBA, Ramsar), за које је покренут или спроведен поступак заштите.
Приликом експлоатације минералних сировина као техничког грађевинског камена потребно је:
· Експлоатацију вршити на простору истражног поља број 1675 у оквиру оверених билансних резерви;
· Приликом организације радова применити таква решења којима ће се спречити, тј. онемогућити загађење 
земљишта, подземних и површинских, сталних и повремених водотокова и ваздуха;
· Приликом израде приступних путева, као и приликом одређивања локације за формирање јаловишта, водити 
рачуна да се избегне сеча стабала. Уколико је то неопходно дознаку прибавити од ЈП "Србијашуме", односно надлежног 
шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
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• Коп се може развијати у складу са овереним билансним резервама и само до оне мере док је могуће прилагодити 
технологију откопавања тако да се негативни утицаји на људе и објекте у непосредној близини елиминишу или сведу у 
дозвољене границе;

• Приликом напредовања површинског копа неопходно је од јаловине одвојити хумусни материјал, депоновати 
га, сачувати и након завршетка експлоатације користити за санацију и рекултивацију терена;

• Локација за одлагање јаловине, као и депонија јаловог материјала у целини морају бити стабилни;
• При експлоатацији нагиб, висину сваке етаже, као и укупан број етажа и завршну косину планирати тако да се 

обезбеди сигурност при раду и стабилност терена у целини;
• Током рада каменолома водити рачуна о могућој појави клизишта, одрона, спирања, јаружања и др. У случају 

њихове појаве предузети одговарајуће мере, а након санације установити редовно праћење стања, а све у циљу заштите 
људи, објеката и механизације;

• Предвидети одговарајућу инфраструктуру, посебно ону која се односи на водоснабдевање и евакуацију 
отпадних вода прикључењем на постојећу градску водоводну и канализациону мрежу. Уколико то није могуће потребно 
је:

   -  воду за пиће, као и санитарну воду обезбедити постављањем
                     цистерне или на други адекватан начин,

   -  за отпадне површинске воде (са површинског копа, манипулативних
                     површина) обезбедити адекватно одвођење израдом каналске
                     мреже уз постављање решетке и таложника, како би се спречило
                     одношење већих количина чврстих и суспендованих честица у
                    реципијент,

  -  за санитарно фекалне воде потребно је изнајмити одговарајући број
      мобилних тоалета, уколико то није могуће неопходно је да се изради

                    непропусна септичка јама и обезбеди њено редовно пражњење;
• при складиштењу и транспотру сировине применити мере којима ће се онемогућити расипање каменог агрегата, 

ситних и финих фракција, како унутар површинског копа тако и ван њега (дуж саобраћајнице);
• допремање мазива и горива за агрегат и ангажовну механизацију која се користи на површинском копу обављати 

у цистернама или на други начин у складу са важећим Законима и Правилницима;
• сервисирање механизације обезбедити у стручним механичарским радионицама или уколико то није могуће 

обезбедити површину унутар поврсинског копа и инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта и 
подземних и површинских водотокова;

• предвидети организовано сакупљање и одлагање истрошених и замењених делова опреме и њихово уступање 
овлашћеним организацијама;

• неопходно је поштовати све Законом предвиђене мере заштите како при транспорту тако и при руковању 
експлозивним средствима која се користе при експлоатацији. Транспорт и руковање експлозивним материјама морају се 
поверити овлашћеним организацијама и лицима;

• минирање пројектовати и изводити тако да се искључе све могуће негативне последице по људе и објекте у 
непосредном и ширем окружењу;

• водити рачуна о нивоу буке како у радној средини тако и ван ње, применити такве мере заштите којима ће се 
обезбедити да бука од опреме ангажоване у току радног процеса не прелази прописане нивое;

• горњу ивицу копа, а по потреби и бочне ивице на адекватан начин и сукцесивно обезбеђивати како би се 
спречило страдање људи и животиња;

• предвидети редовно одржавање приступних саобраћајница, као и унутрашњих приступних путева на 
копу/етажама са мерама којима ће се елиминисати аерозагађења при кретању механизације;

• након завршетка експлоатације предвидети одговарајућу санацију и рекултивацију терена (површинског копа, 
одлагалишта јаловине, откривке и др.) а према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана 
законском регулативом;

• уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или 
минералошко – петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, извођач радова је 
дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило 
до доласка овлашћеног лица према Закону о заштити животне средине. 

4.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На основу Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и 
мере њихове заштите, на простору који обухвата План детаљне регулације, обзиром да је граница Плана у непосредној 
близини манастира „Брезовац“ и археолошког локалитета „Градина Мали Венчац“, неопходно је предвидети праћење 
свих земљаних радова на предметној локацији од стране стручњака Завода за заштиту споменика културе, Крагујевац, при 
чему је инвеститор дужан да обавести Завод 15 дана пре почетка радова. Трошкови археолошког надзора падају на терет 
инвеститора.

Прописују се следећи услови за део који се налази на удаљености мањој од    500 m од манастира:
• што је могуће више очувати аутентичност амбијента и природе у којем се споменик културе налази;
• извођење било каквих радова могуће је само на основу услова, сагласности и надзора надлежне службе заштите;
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• извођење грађевинских радова и промена облика терена дозвољавају се само уз претходно обезбеђење 
заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза;

• забрана градње било које врсте нових објеката, а нарочито индустријских, енергетских, инфраструктурних, 
привредних и других објеката трајног или привременог карактера који својом наменом, габаритом, волуменом, обликом 
или отпадним материјама могу угрозити или деградирати споменик културе;

• могућа је изградња само транспортно – приступне саобраћајнице у минималној потребној дужини, уз посебно 
осигурање исте од евентуалних одрона и буке, подизањем привремене заштитне високе ограде од, за ту сврху, адекватних 
материјала и боје, која функционално и визуелно не ремети амбијент и заштићену околину споменика културе;

• могуће је вршити извесну експлоатацију камена, под посебним условима, којима се елиминишу фактори који на 
било који начин могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину, што подразумева 
употребу строго контролисаног савременог технолошког процеса заснованом на безексплозивном разарању стенске масе, 
којим се не стварају вибрације тла, бука и прашина;

• забрана одлагања и депоновање чврстог отпада, опасних и штетних материја, шута, земље и др;
• постављање адекватне сигнализације и обезбеђење видљивости и приступа споменику културе са постојећих 

комуникација;
• након завршетка експлоатације камена обавеза инвеститора је да изврши рекултивацију терена на коме се она 

вршила, односно да транспортну саобраћајницу и земљиште врати у првобитно стање – пре саме експлоатације, као и да 
изврши адекватно озелењавање по угледу на аутентични амбијент.

Инвеститор је дужан да приликом обављања свих радова на простору обухвата Плана детаљне регулације 
обавезно поштује члан 109. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94) који гласи:

„Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је 
дужан, да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положау у коме је откривен“.

4.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Савремен приступ очувању и заштити животне средине заснива се на концепту усклађеног, односно одрживог 
развоја, што подразумева развој привредних капацитета уз дугорочно коришћење и очување природних ресурса. 

Површински копови мењају физиономију терена, нарушавају успостављену еколошку равнотежу и утичу на 
животну средину. Санирање деградираног терена, као посладица експлоатације сировина, подразумева стварање 
природног амбијента у коме ће флора, фауна и сам изглед терена бити што ближе првобитном стању, а спроводи се кроз 
техничку и биолошку рекултивацију земљишта, што је и законска обавеза. 

На основу члана бр. 6, Одлуке о изради Плана детаљне регулације каменолома у лежишту «Брезовац - Север» на 
Венчацу, број 06-592/2013-01-2 од 11.10.2013. године, СО Аранђеловац - објављена у «Службеном гласнику Општине 
Аранђеловац» бр. 52/13, за предметни План обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину.

Планска документација која се ради за ово подручје мора бити повезана са смерницама Стратешке процене 
утицаја у циљу заштите простора као јединствене еколошке целине, односно потребно је уградити их као обавезујуће.
Резултати процене утицаја варијантних решења 

односу на општа питања и проблеме Плана
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Поређење варијантних решења

Варијантно решење које се односи на нереализовање ПДР-а очигледно је неповољније са аспекта заштите 
животне средине. Ово решење нема утицаја на веће инвестирање у заштиту животне средине нити развој мониторинг 
система. У оквиру ове варијанте не очекује се значајније унапређење мера адекватног реаговања у случају удеса.

Варијантним решењем које се односи на реализовање ПДР предвиђено је уређење простора и „грађење“ 
каменолома уз примену мера заштите животне средине. 

Поред тога, ПДР-ом је предвиђен развој мониторинг система и инвестирање у заштиту животне средине. 
„Изградња“ каменолома уз примену мера заштите током реализације, значајно је за само насеље Брезовац али и за укупан 
развој и унапређење квалитета живота на подручју Општине Аранђеловац.

Приказ процењених утицаја Плана на животну средину са описом мера за спречавање и ограничавање    
негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину

Приказ процењених утицаја Плана

Утицај планских решења на циљеве стратешке процене је одређен на основу циљева стратешке процене као 
полазне основе. Следеће табеле показују утицај планских решења на циљеве стратешке процене.

Процена утицаја на животну средину

– смањење загађења ваздуха, смањење буке и вибрација
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Утицај:       
       не постоји, нема директног утицаја или нејасан утицај

( ? )   није  познато
       укупно позитиван утицај;

++     веома позитиван утицај;
—      укупно негативан утицај; 
—  — веома негативан утицај; 
( И )   зависи од имплементације

0

+
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Утицај:  
0       не постоји, нема директног утицаја или нејасан утицај
( ? )   није  познато
+       укупно позитиван утицај;
++     веома позитиван утицај;
—      укупно негативан утицај; 
—  —  веома негативан утицај; 
( И )   зависи од имплементације

Процена утицаја на животну средину – смањење загађења речних токова,
изворишта и подземних вода, адекватан третман чврстог и течног отпада
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Процена утицаја на животну средину – смањење негативних утицаја на земљиште
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Утицај:  
0       не постоји, нема директног утицаја или нејасан утицај
( ? )   није  познато
+       укупно позитиван утицај;
++     веома позитиван утицај;
—      укупно негативан утицај; 
—  —  веома негативан утицај; 
( И )   зависи од имплементације

Процена утицаја на животну средину – заштита од земљотреса и поплава,
заштита од пожара, експлозија, хаварија и других техничких удеса



92 Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

Утицај:  
0       не постоји, нема директног утицаја или нејасан утицај
( ? )   није  познато
+       укупно позитиван утицај;
++     веома позитиван утицај;
—      укупно негативан утицај; 
—  —  веома негативан утицај; 
( И )   зависи од имплементације

Несумљиво је да каменолом „Брезовац Север“ у Брезовцу на Венчацу има негативне утицаје на животну средину, 
али могуће је смањити негативне ефекте доследном применом утврђених правила у планској и техничкој документацији, 
применом законодавне регулативе, као и применом норматива и техничких стандарда. Посебно је важно примењивати 
мере заштите на раду како би се спречили евентуални акциденти. Употреба минско – експлозивних средстава и 
механизације захтева поштовање поступака и упуства за руковање. Природне карактеристике (стабилност терена и друге 
геофизичке и геомеханичке карактеристике) не указују на могућност акцидената. Акциденти су могући у неправилном 
руковању опремом, као и услед недовољне опрезности, тзв. "људски фактор". Процењено је да употреба минско-
експлозивних средстава и специфичне опреме у највећој мери негативно утичу на околину. 

Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећањепозитивних утицаја на животну 
средину. 

Планска концепција заштите животне средине заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине у 
дефинисаним просторно-еколошким зонама применом мера и правила уређења простора и грађења. Заштита животне 
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средине представља поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе као и свих техничко-технолошких 
мера и прописа утврђених законском регулативом и условима надлежних органа. За израду предметног плана, у делу 
заштите животне средине, коришћени су услови и документи који имају највећи значај. На основу наведене 
документације и анализираног стања животне средине на локацији плана и процењених могућих утицаја дефинисане су 
мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру предметног плана сведу у оквире 
граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите 
омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у функцији циљева одрживог развоја. 

На основу анализе стања животне средине, просторних односа предметне локације са својим окружењем, 
процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних органа и институција, 
утврђене су следеће мере заштите животне средине:   

1. Утврђивање развоја подручја планине Венчац као интегралног простора општине Аранђеловац за коришћење 
природних геолошких ресурса – мермера као калцијум-карбонатне сировине и архитектонског и техничко-грађевинског 
камена и доломита као техничко-грађевинског камена и очување капацитета простора.

2. Ограничавање капацитета експлоатације и коришћења ресурса до достигнутог граничног просторног 
капацитета-граница остварених и одобрених истражних права.

3. Утврђивање експлоатационе зоне за Пројекат експлоатације мермера у лежишту Брезовац Север.
4. Утврђивање зона заштите и заштитних појасева за Пројекат и еколошку целину Каменолом „Брезовац Север“.
5. Усвајање обавезне процене могућих капацитета природних ресурса за експлоатацију, зона утицаја на квалитет 

и капацитет животне средине.
6. Поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења, услова и мера заштите 

животне средине Плановима вишег и нижег хијерархијског нивоа као и смернице Стратешке процене утицаја.
7. Поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа у поступку реализације и 

редовног рада планираног Пројекта – Каменолом „Брезовац Север“.
8. Одводњавање етажних равни и етажних саобраћајница, преко таложника – сепаратора уља и масти, пре 

упуштања у реципијент у циљу спречавања потенцијалног загађивања земљишта, површинских и подземних вода. 
9. Обавезан услов је сакупљање, привремено одлагање и организовано и контролисано одвожење комуналног 

отпада из зоне предметног урбанистичког плана на прописан начин, посредством надлежног комуналног предузећа. 
10. Обавезна је валоризација постојеће вегетације за планирани пејзаж и заштитне зоне и појасеве. 
11. Обавезно је функционално повезивање комплекса постојећег зеленила и шумских комплекса у границама 

Стратешке процене утицаја подручја Плана, у циљу обезбеђивања приоритетне функције заштите и унапређења 
предеоно-пејзажних вредности. 

12. Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планирани Пројекат, планирана проширења капацитета 
експлоатације, обраде и прераде.

13. Обавезно је успостављање мониторинга животне средине са мрежом мерних места за: 
-  контролу квалитета и степена загађености ваздуха, 
-  контролу угрожености буком, а све у сагласности са важећом Законском регулативом и подзаконским актима. 

Посебне мере заштите од буке одређују се за објекте које се граде изван грађевинског подручја и објекте друштвених 
делатности за јавне функције.

- Бука генерисана на комплексу Каменолом „Брезовац Север“ на границама суседних зона мора одговарати 
дозвољеном нивоу с обзиром на њихову намену, с тим што нови објекти поменутог комплекса не смеју повећати постојећи 
ниво буке у животној средини за више од 5 dBА.

Друге мере заштите
- Приступ површинског копа на јавну површину и ширина приступне саобраћајнице дефинисана је кроз 

урбанистички план.
- Планирано је ограђивање прдметног рударског комплекса у циљу спречавања неовлашћеног уласка у простор 

експлоатационог поља и заштите животиња од повређивања и страдања при паду са виших делова терена у откопани 
простор површинског копа.

- Планирана је рекултивација, ревитализација, пошумљавање и пејзажно уређење. Рекултивација, 
ревитализација, пошумљавање и пејзажно уређење мора бити реализовано на основу биолошко-еколошке подлоге.

- Заштита биодиверзитета и биолошких ресурса еколошке целине Каменолом „Брезовац Север“ мора се 
спроводити заштитом и унапређењем аутохтоних станишта и екосистема и мерама очувања аутохтоних биљних и 
животињских врста и њихових ареала  у односну на предметно планско подручје са препорукама очувања у непосредној 
зони окружења.

- Препорука је за очувањем природне геометрије површина шумских екосистема, спречавање фрагментације 
аутохтоних шума и шумских комплекса због непосредне и просторне сагледивости.

4.4.  ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

4.4.1.  Заштита од земљотреса
Подручје у границама Плана се налази у зони очекивања потреса јачине 9º МКС, што одговара интензитету 

средње разорне моћи.
Обзиром на карактер планиране намене простора, није потребно спровођење посебних мера заштите од 

земљотреса. 



94 Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

4.4.2.  Заштита од поплава
Лежиште «Брезовац - Север» са својом непосредном околином не обилује водом. На локацији са које ће се вршити 

експлоатација и у непосредној близини нема површинских водотокова. Стенска маса која изграђује лежиште је безводна, 
што је потврђено истражним бушењем приликом чијег извођења није констатована појава подземних вода. Атмосферске 
воде отичу површински, с обзиром на природну конфигурацију терена. Најближи стални водоток је река Кубршница, лева 
притока реке Јасенице.

На основу горе наведеног јасно је да посебних услова за заштиту копа од подземних и површинских вода нема.
Заштиту од поплава спровести поштовањем норматива, критеријума и стандарда прописаних Законом о водама 
(«Службени гласник РС», бр. 30/10 и 93/12).

4.4.3.  Заштита од пожара 
Пожар, као потенцијална опасност, у технологији откривања и експлоатације  минералних сировина, постоји као 

могућност појава егзогених пожара класе     А, В, D и Е, мањих размера.
За заштиту од настанка и ширења пожара примењују се нормативи, критеријуми и стандарди прописани Законом 

о заштити од пожара («Службени гласник РС», бр. 111/09).

4.5.  ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
На простору у обухвату Плана детаљне регулације нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама 

одбране земље (Обавештење Управе за инфраструктуру, Министарства одбране Републике Србије, број 1755-4 од  11. јул 
2013. године).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1.  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
На грађевинском земљишту - површинама осталих намена, обзиром на планирану намену површина – 

експлоатација минералних сировина, није потребно формирати грађевинску парцелу. 

2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНСКИ КОП

2.1.  Сви радови на експлоатацији морају се одвијати у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима («Службени гласник РС», број 88/11), Правилником о техничким захтевима за површинску 
експлоатацију лежишта минералних сировина («Службени гласник РС», број 96/10), Правилником о техничким 
нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству («Службени лист СФРЈ», број 26/88 и 
63/88).

2.2.  Откопавање се може вршити у складу са рударским пројектом, тако да се обезбеди стабилност радних и 
завршних косина.

2.3. При скидању јаловине, хумусни слој издвојити, депоновати и касније користити при санацији терена. 
Депоновање вршити тако да депонија и терен у целости буду стабилни. 

2.4.  Након завршене експлоатације обавезна је рекултивација терена.
У оквиру копа постављају се објекти контејнерског типа - управна зграда  и објекат за смештај радника и 

помоћног алата и прибора. 

3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ 
На графичком прилогу бр. 3 – « План саобраћајницe са регулационим и нивелационим решењем »  приказане су 

координате темених и осовинских тачака са елементима кривина, попречни профили, као и висинске коте за планирану 
приступну саобраћајницу.

4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
У обухвату Плана детаљне регулације не планира се изградња објеката за које је потребно обезбедити прикључак 

на комуналну инфраструктуру.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1.  СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Овај План детаљне регулације  представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијске дозволе и 

израду Пројекта (пре)парцелације,  у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 
72/09, 81/09-испр., УСРС 64/10, 24/11, 121/12,  УСРС 42/13, 50/13, 54/13 и 98/13).

2.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације урађен је у пет (5) истоветних примерака у аналогном облику и у четири (4) истоветна 

примерка у дигиталном облику.
Три (3) примерка у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе се у Општинској управи 

општине Аранђеловац, по један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику у Предузећу за планирање, пројектовање, 



95Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

геодетске услуге и консалтинг «Арплан» д.о.о. Аранђеловац, један (1) примерак у аналогном облику код инвеститора 
израде Плана - у Предузећу «OMYA VENČAC» Рудници и индустрија мермера и гранита д.о.о. из Аранђеловца и један (1) 
примерак у дигиталном облику у Служби за катастар непокретности Аранђеловац.

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине 
Аранђеловац». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-743/2014-01-2 од 10. 10. 2014. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
               Десанка Миланов, с.р.

На основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1. Закона о Члан 6.
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' број  72/09, 
81/09-испр., УСРС 64/10, 24/11, 121/12,  УСРС 42/13, 50/13, 54/13 На основу Мишљења Управе општине Аранђеловац, 
и 98/13)    и члана 37. став 1. тачка 5. Статута општине Одељења за имовинско правне послове, урбанизам, 
Аранђеловац (''Службени лист општине Аранђеловац'' број грађевинарство и стамбено комуналне послове – Сектор за 
9/2013), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној  грађевинарство и заштиту животне средине, бр. 501-53/14-05 од 
10. 10. 2014. године, донела је 06.06.2014. године, за план није потребна израда Стратешке 

процене утицаја плана на животну средину.

О  Д  Л  У  К  У Члан 7.
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

КОМПЛЕКС ПРЕДУЗЕЋА БАЊА КОМЕРЦ - Нацрт ће бити изложен на јавни увид у просторијама 
БЕКАМЕНТ, ПОТЕС СВИНЧИНЕ, У БАЊИ КОД Скупштине општине Аранђеловац, Улица Венац Слободе бр.10, 

АРАНЂЕЛОВЦА Аранђеловац.
Излагање нацрта Плана на јавни увид врши се после 

Члан 1. извршене стручне контроле, у трајању од 30 дана.
Подаци о начину излагања нацрта Плана детаљне 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у  
комплекс предузећа Бања Комерц - Бекамент, потес Свинчине, у дневном листу и локалним средствима информисања.
Бањи код Аранђеловца (у даљем тексту: План).

Члан 8.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
Оквирно граница плана обухвата катастарске парцеле објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

број 1663/2, 1664/1/3/4, 1670/4/5, 1830/1/2/4/5, 1831, 1832, 
1835/1/10/12/13, 1843/3/6/7/8/9/10/12/13/14, део 3623 и  део 625 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
све из К.О. Бања. Број : 06-744/2014-01-2 од 10. 10. 2014. године

Прелиминарна граница обухвата Плана обухвата                    
подручје од око 17 ha. ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Дефинитивна граница Плана утврдиће се приликом  Десанка Миланов, с.р.
израде и верификације Концепта, односно Нацрта Плана, у 
складу са чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 
16/11).

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац 
Члан 3. (Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08) 

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 10. 10. 
План ће садржати нарочито: правила уређења, правила 2014. године, донела је 

грађења, графички део, детаљну намену земљишта и друге 
садржаје прописане Законом.

О  Д  Л  У  К  У
Члан 4.

Скупштина општине Аранђеловац усваја  Извештај о 
Средства за израду Плана детаљне регулације стању безбедност саобраћаја за подручје општине  Аранђеловац 

обезбедиће Инвеститор – Предузеће за производњу материјала за за период јануар – јун 2014.године, у тексту који је  Општинско 
завршне радове у грађевинарству „Бања Комерц-Бекамент“ д.о.о. веће упутило Скупштини на усвајање.
из Бање код Аранђеловца.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 5.                 Број: 06-739/2014-01-2 од 10. 10. 2014.г.

            
Рок за израду Плана детаљне регулације је 6 (шест) ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Десанка Миланов, с.р.



96 Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

На основу члана 33. став 2.  и 34. став 2. Статута доставило Одељење за финансије и рачуноводство Управе 
општине Аранђеловац („Службени гласник општине општине Аранђеловац и који је саставни део ове Одлуке.
Аранђеловац“ бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период 01. 
одржаној 10. 10. 2014. године, донела је 01. 2014. – 30. 06. 2014.године, у усвојеном тексту се доставља 

Скупштини општине Аранђеловац.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

1. Разрешава се функције Заменика председника ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Скупштине општине Аранђеловац Милосав Милојевић, због Бр. 06-642/2014-01-3 од 16. 9. 2014. године
подношења оставке.   

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења. Бојан Радовић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ                 
Број : 06-734/2012-01 од 10. 10. 2014. године

                 ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
 Десанка Миланов, с.р. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђелвоац'', бр. 

9/08), Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
Одлуку Савета за безбедност саобраћаја општине Аранђеловац 
бр. 05-06-385-4/2014 од 6. 6..2014. године, на седници одржаној 

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној 16. 9. .2014. године, донело је
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 22. став 
1. тачка 10. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник 
општине Аранђеловац'', бр. 8/08), O  Д  Л  У  К  У

Скупштина општине Аранђеловац, на седници 
одржаној 10. 10. 2014. године, донела је

1. Да се изврше измене и допуне главног пројекта у лице 
Илије Миловановић ради претварање исте у двосмерни 

О  Д  Л  У  К  У саобраћај.

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 2. Да се радови на реконструкцији улице Илије 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Миловановић динамички усагласе са извођењем радова у улици 

Књаза Милоша, тако да се омогући проходност улице пре 
затварања саобраћаја у делу улице Књаза Милоша који се 

1 .  M И Л А Н  Ј А Ћ И М О В И Ћ ,  с п е ц и ј а л и с т а  реконструише.
електротехнике, изабран је за заменика председника Скупштине 
општине Аранђеловац, до истека мандата овог сазива 3. Задужује се ЈП за планирање и изградњу општине 
Скупштине. Аранђеловац за реализацију ове Одлуке.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-656-2/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ                   
Бр. 06-735/2014-01-2 од 10. 10. 2014. године ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,

            Бојан Радовић,с.р.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов, с.р.

На основу члана 76. став 3.  Закона о буџетском систему На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђелвоац'', бр. 
62/13 и 63/13) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 9/08), Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. Одлуку Савета за безбедност саобраћаја општине Аранђеловац 
9/08), бр. 05-06-385-5/2014 од 6. 6..2014. године, на седници одржаној 

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 16. 9. .2014. године, донело је
одржаној 16. 9. 2014.године, донело је

О  Д  Л  У  К  У
О  Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О 1. Задужује се ЈП за планирање и изградњу општине 
БУЏЕТУ Аранђеловац, да изради главни пројекат приступне 

ЗА ПЕРИОД  01.01.2014 - 30.06.2014 ГОДИНЕ саобраћајнице према ОШ ,,Милан Илић Чича'' – наставак улице 
Видовданске у Аранђеловцу и да изврши рехабилитацију 
приступне саобраћајнице према ОШ ,,Милан Илић Чича'' у 

1. Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету за ширини од 5,5 м са денивелисаним тротоаром ширине 2 м.
период 01. 01. 2014. – 30. 06. 2014.године, у тексту који је 
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2. Рок за реализацију ове Одлуке је 60 дaна од доношења 
исте.

3. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику 
општине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.  06-656/2014-01-3  од 16. 9. 2014. године

   
     ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА
        Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 9/08) и 
тачке 4.  Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2014.годину (''Службени гласник општине 
Аранђеловац, бр. 58/14)

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајаући Предлог за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области 
заштите и унапређења животне средине Комисије за израду програма коришћења средстава  Фонда за заштиту животне средине, на 
седници одржаној 16. 9. 2014.године, донело је
 

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2014.ГОДИНИ

1. Расподела средстава за суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења заштите животне средине у општини 
Аранђеловац у 2014. години, се врши за следеће пројекте и то:

1. Горе наведени износи су одобрени у целости, како је и наведено у пројектима.
2. За реализацију ове Одлуке задужују се корисници пројеката и Управа општине Аранђеловац – Одељење за имовинско-

правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове и Одељење за финансије и рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-638-1/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Управног одбора Агенције за имовину општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 16. 9. 2014. године, донело је

О  Д  Л  У  К  У

О РЕПРОГРАМУ  ДУГОВАЊА ЗАКУПАЦА СТАНОВА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

Овом Одлуком се уређују услови и поступак за репрограмирање доспелих дуговања по основу станарине на становима у 
својини општине Аранђеловац.

Члан 2.

Право на репрограмирање (исплату  у више месечних рата) дуговања по основу  станарине имају закупци станова у својини 
општине Аранђеловац у зависности од висине  доспелог дуга на дан 31. 8. 2014.године  и то:

- за дуг до 100.000,00 динара репрограм се закључује на 36 месеци
- за дуг преко 100.000,00 до 200.000,00 динара репрограм се закључује на 48 месеци
- за дуг већи од 200.000,00 динара репрограм се закључује на 60 месеци.

Члан 3.

Закупци који желе да уђу у репрограм дуга  подносе захтев Агенцији за имовину општине Аранђеловац (у даљем тексту : 
Агенција) у року од 30 дана од дана објављивања ове Одлуке.

Члан 4.

Закупцима који одлуче да дуг отплате у целости, најкасније у року од 45 дана од дана објављивања ове Одлуке, одобрава се 
отпис дуга у износу од 40%.

Члан 5.

На основу поднетог захтева Агенција ће сачинити предлог Уговора о репрограму дуга  и исти доставити Јавном 
правобраниоцу општине Аранђеловац на мишљење.

По добијању Мишљења од Јавног правобраниоца  закупац и Агенција ће потписати уговор о репрограму дуга.

Члан 6.

За време трајања репрограма закупац је дужан да редовно измирује обавезе по основу текуће закупнине  и рате репрограма 
дуга по Уговору.

У случају кашњења уплата по основу Уговора о  репрограму  за најмање три рате Агенција ће покренути поступак принудне 
наплате за целокупни износ дуговања, а може покренути поступак за раскид Уговора о закупу стана.

Члан 7.

Свим закупцима станова по уговорима на одређено време, којима су уговори истекли до дана ступања на снагу ове Одлуке и 
који имају дуг за станарину, а не закључе Уговор о репрограму дуга или не изврше уплату  целокупног дуга, Агенција неће закључити 
нове уговоре о закупу стана.

Члан 8.

Против свих закупаца који не склопе Уговор о репрограму  или не исплате дуг за станарину у целости Агенција ће покренути  
поступак принудне наплате, а може покренути и поступак за раскид Уговора. 

Члан 9.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-650/2014-01-3  од 16. 9. 2014.г.

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
                Бојан Радовић, с.р.
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На основу члана 44. став 2.  Уредбе о стандардима и нормативима  за планирање, пројектовање, грађење и условима за 
коришћење  и одржавање станова за социјално становање (''Службени гласник РС'', бр. 26/13), члана 7. Одлуке о Општинском већу 
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Управног одбора Агенције за иамовину општине Аранђеловац бр. 168/2а 
од 9. 6. 2014.године, на седници одржаној 16. 9. 2014.године донело је

О  Д  Л  У  К  У
О ВИСИНИ ТРОШКОВНЕ – НЕПРОФИТНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ ИЗГРАЂЕНЕ У СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ У 

АРАНЂЕЛОВЦУ У УЛИЦИ АЦКА ЂОКИЋА НА КП.БР.2678 КО АРАНЂЕЛОВАЦ

     1. УТВРЂУЈЕ СЕ висина закупа за станове изграђене у стамбеној згради у ул.Ацка Ђокића на к.п.бр.2678 КО Аранђеловац за период 
од 01.07.2014. до 30.06.2015. на следећи начин:
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2. Висина закупнине утврђене на начин из тачке 1. ове Одлуке, примењиваће се почев од 01.07.2014. закључно са 
30.06.2015.године.

3.  Висина закупне утврђене у тачки 1. ове Одлуке, као и у Одлуци бр. 06-271/2014-01-3 од 4. 4. 2014.године, умањује се за 50%  
сходно члану 31. став 1. Одлуке о условима и начину  располагања становима у згради изграђеној на кп. бр. 2678 КО Аранђеловац 
(''Службени глaсник општине Аранђеловац'', бр. 49/13) за период од закључења говора о закупу стана до краја 2014.године.

4. За реализацију ове Одлуке задужује се Агенција за имовину општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
 Бр.  06-651/2014-01-3  од  16. 9. 2014. године
   

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
        Бојан Радовић,с.р.     
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС'', број: 41/09, 53/10 и 101/11), 
и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник'', бр. 9/08), 

Општинско веће општине Аранђеловац на Предлог Савета за безбедност саобораћаја о измени Програма финансирања, 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима у општини Аранђеловац у 2014.години, на седници одржаној 1. 10. 2014. године, 
донело је 

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 
ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2014. ГОДИНИ

1. У Програму финансирања унапређења безбедности саобраћаја на путевима у општини Аранђеловац у 2014.години 
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 52/13) у тачки 2. подтачка ''Б1- унапређење саобраћајног образовања и васпитања 
(едукација школске омладине  сарадњом школа и саобраћајне полиције, набавка наставне и показне опреме и сл.)'' се брише.

2. У тачки 2. подтачки ''Б4 – за техничко опремање саобраћајне полиције у ПС Аранђеловац'' износ од ''750.000,00 динара'' 
замењује се износом од ''1.200.000,00 динара''.

3. Остале тачке Програма финансирања унапређења безбедности саобраћаја на путевима у општини Аранђеловац остају 
непромењене.

4. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ,,Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.  06-694/2014-01-3  од 1. 10. 2014. године

   
     ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
        Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац, на Предлог Комисије за спровођење поступка расподеле средстава за 

традиционналне цркве и верске заједнице, на седници одржаној 1. 10.  2014.године, донело је  

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2014.Г.

Расподељују се средстава за финансирање пројеката  традиционалним црквама и верским заједницама на територији 
општине Аранђеловац за 2014. годину,  и то : 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
 Бр. 06-700/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.
    

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац, на Предлог Комисије за процену и избор Удружења грађана којима се додељују 

средства из буџета општине Аранђеловац за финансирање у 2014.години, на седници одржаној 1. 10.  2014.године, донело је
 

О Д  Л  У  К  У
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 2014.ГОДИНИ

Расподељују се средства за финансирање пројеката Удружењима грађана за 2014.годину и то :

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
 Бр. 06-700/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.
    

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 3. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђелвоац'', бр. рачуноводство.
9/08), 

Општинско веће општине Аранђеловац разматрајући ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
захтев Поповић Оливере из  Аранђеловца,  на седници одржаној  Бр. 06-592/2014-01-3 од  08. 08. 2014.г.
08. 08. 2014.г.  донело је

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Да се са умањи позиција број 41 издвајање у текућу 
буџетску резерву,  економска класификација 03945-499121-00- На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
01-130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
позиција број 51-1дотације осталим категоријама становништва 9/08)
економска класификација 03945-481991-00-01-840  на име Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
помоћи за Милосављевић Викторију, дете ромске националности захтев Бршадинац Маринка из Аранђеловца,  на седници 
за куповину књига и школског прибора. одржаној 08. 08. 2014. године, донело је 

2. Средства уплатити на име Поповић Оливере, ЈМБГ 
2408975726815 мајке малолетне Милосављевић Викторије на Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
текући рачун бр. 27500109825  44  39  009 ''Сосијет женерал'' 
банка. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 

буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
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130 за износ од 60.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Светог Илију. 
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- рачуноводство.
840, као помоћ Бршадинац Маринку  за трошкове сахране ћерке. 

Средства  уплатити  на  текући  рачун  205- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
9001010792583-69 Комерцијална банка, на име Бршадинац Бр. 06-596/2014-01-3 од 08. 08. 2014.г.
Маринка  ЈМБГ 0301940721814.                   

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ  
Бр. 06-593/2014-01-3 од 08. 08. 2014.г.

                  
ПРЕДСЕДНИК 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, разматрајући 

захтев Шаховског клуба ''АШК'', на седници одржаној 16. 9.  
2014. године, донело је 

 
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 

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

Општинско веће општине Аранђеловац,  разматрајући 
захтев Милинковић Владана из Аранђеловца, на седници  1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
одржаној 08. 08. 2014. године, донело је буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

130 за износ од 95.940,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 47, Спортски савез општине Аранђеловац, 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е економска класификација 03945-481911-00-01-840, на име 
помоћи Шаховском клубу ''АШК'' за такмичење у Другој лиги 
Србије која се одржава у Шапцу од 25. до 28. 9. 2014.године.

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 2. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- рачуноводство.
130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- Бр. 06-659/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.
840, за лечење Милинковић Владана  из Аранђеловца.                   

Средства  уплатити  на  текући  рачун  205- ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
9001017679740-83 Комерцијална банка, на име Милинковић Бојан Радовић,с.р.
Владана  ЈМБГ 0510980721815.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
Бр. 06-594/2014-01-3 од 08. 08. 2014.г. 9/08)

                  Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА захтев Милетић Драгана за Милетић Кристину, на седници 
Бојан Радовић,с.р. одржаној 16. 9.  2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.  1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
9/08) буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 130 за износ од 65.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
захтев ФК Трешњевица из Трешњевице за организацију позиција број 51-1, дотације осталим категоријама 
традиционалног Меморијалног турнира ''Трешњевица'' ,  на становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
седници одржаној 08. 08. 2014. године, донело је 840, на име помоћи тенисерки Милетић Кристини за учешће на 

завршном  мастерс турину.
2. Средства уплатити на текући рачун бр. 220-

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 5630000021646-27 Про кредит банка, на име Милетић Kристине, 
ЈМБГ 0101999726810.

3. 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 40.000,00 динара, а да се за исти износ увећа ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
позиција број 47, Спортски савез општине Аранђеловац, Бр. 06-676/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.
економска класификација 03945-481911-00-01-840, на име                   
помоћи ФК Трешњевица за организацију традиционалног ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Меморијалног турнира ''Трешњевица 2014'' који се организује за Бојан Радовић,с.р.



106 Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 130 за износ од 20.000,00 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, за куповину књига.
одржаној 16. 9. 2014. године, донело је С р е д с т в а  у п л а т и т и  н а  т е к у ћ и  р а ч у н  

27500109825443909, Сосијете женерал банка на име Поповић 
Оливере,ЈМБГ 2408975726815.

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

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Бр. 06-673/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама                   
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
840, за лечење малолетног Луке (Горана и Маријане) Грујић из  Бојан Радовић,с.р. 
Аранђеловца.

С р е д с т в а  у п л а т и т и  н а  т е к у ћ и  р а ч у н  
355000000529439417,Војвођанска банка
 на име Грујић Горана,ЈМБГ 0304977721813.

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

9/08)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
Бр. 06-669/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г. одржаној 16. 9. 2014. године, донело је 

                  
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
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 10.000,00 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 16. 9. 2014. године, донело је 840, за лечење и рехабилитацију Марка Стојановић, после 

операције чашице колена и извршене реконструкције МПФ 
лигамената.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е Средства  уплатити  на  текући  рачун  250-
4100025301500-07 Еуро банка на име Стојановић Славице,ЈМБГ 

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 0611978726827.
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
130 за износ од 10.000,00 динара, а да се за исти износ увећа рачуноводство.
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
840, за лечење малолетног Николе Јеринић из Аранђеловца,  Бр. 06-674/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.
оболелог од церебларне парализе.                   

Средства  уплатити  на  текући  рачун  205- ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
9001018457970-86, Комерцијална банка на име Јеринић Бојан Радовић,с.р.
Весне,ЈМБГ 0504969715137.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-671/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г. На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 

                  Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА, 9/08)
Бојан Радовић,с.р. Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 

одржаној 16. 9. 2014. године, донело је 

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

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
одржаној 16. 9. 2014. године, донело је 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 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
840, за лечење Радовић Луке из Аранђеловца.

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу С р е д с т в а  у п л а т и т и  н а  т е к у ћ и  р а ч у н  
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- 275000098077302024 Сосијете женерал банка на име Радовић 



107Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

Јелене,ЈМБГ 2901973726824. На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 

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

захтев Бајовић Милована из Аранђеловца, на седници одржаној 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 1. 10.  2014. године, донело је 
Бр. 06-675/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.

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

 1. 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 25.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. позиција број 51-1, дотације осталим категоријама 
9/08) становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 840, на име помоћи за штампање књиге под називом ''На часу 
одржаној 16. 9. 2014. године, донело је памћења'', аутора Милована Бајовића из Аранђеловца,  

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-704/2014-01-3 од 1.10. 2014.г.

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу                   
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Бојан Радовић,с.р.
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама 
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
840, за лечење малолетне Старчевић Иве из Аранђеловца.

Средства  уплатити  на  текући  рачун  250-
4100038441500-31 Еуробанка на име Старчевић Раденка,ЈМБГ На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
2212958721816. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 

9/08)
Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 

рачуноводство. захтев Снежане Поповић из Аранђеловца, на седници одржаној 1. 
10.  2014. године, донело је 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-670/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.  1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу буџетску 

резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-130 за 
износ од 80.000,00 динара, а да се за исти износ увећа позиција 
број 51-1, дотације осталим категоријама становништва, 

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине економска класификација 03945-481991-00-01-840, на име 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. помоћи за штампање књиге – публикације пола века мото спорта 
9/08) у Аранђеловцу, аутора Снежане Поповић.  

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 2 .  С р е д с т в а  у п л а т и т и  н а  т е к у ћ и  р ач у н  
одржаној 16. 9. 2014. године, донело је 275/000098082651574 Сосијете женерал банка,  на име Поповић 

Снежане,   ЈМБГ 1208952726815. 
3. 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. 06-705/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.
130 за износ од 10.000,00 динара, а да се за исти износ увећа                   
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- Бојан Радовић,с.р.
840, за помоћ у обезбеђивању основних животних средстава.

С р е д с т в а  у п л а т и т и  н а  т е к у ћ и  р а ч у н  
275000098077346547 Сосијете женерал банка на име Урошевић 
Марине,ЈМБГ 1306973726817.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-672/2014-01-3 од 16. 9. 2014.г.

                  
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р. 
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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, дотације осталим категоријама 

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
захтев Чолић Бора из Бање, на седници одржаној 1. 10.  2014. 840, на име помоћи за лечење.
године, донело је 2. Средства уплатити на текући рачун бр. 205-9001011461955-47, 

Комерцијална банка, на име Милићевић Верке , ЈМБГ 
0803954726814.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 3. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство.

1.  Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
130 за износ од 15.000,00 динара, а да се за исти износ увећа Бр. 06-708/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.
позиција број 51-1, дотације осталим категоријама                   
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
840, на име помоћи за лечење Чолић Бори из Бање. Бојан Радовић,с.р.
 2.  Средства уплатити на текући рачун 160-
5300100644578-66  на име Чолић Бора, из Аранђеловца  ЈМБГ 
0110967301817

3. 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. 06-706/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г. Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 

                  захтев Безбрадица Драгане из Аранђеловца, на седници одржаној 
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА, 1. 10.  2014. године, донело је 
Бојан Радовић,с.р.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине  1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
9/08) 130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући позиција број 51-1, дотације осталим категоријама 
захтев Милинковић Мирјане из Аранђеловца, на седници становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
одржаној 1. 10..  2014. године, донело је 840, на име помоћи за лечење.

2. Средства уплатити на текући рачун бр. 
250410001572150071, Еуробанка  на име Безбрадица Драгане, 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е ЈМБГ 0909964726815.
3. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 

 1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу рачуноводство.
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
позиција број 51-1, дотације осталим категоријама Бр. 06-709/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-                   
840, на име помоћи за лечење  Николе Милинковић. ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,

2. Средства уплатити на текући рачун 200  64093665 90 Бојан Радовић,с.р. 
''Поштанска штедионица''  на име Милинковић Мирјане, из 
Аранђеловца  ЈМБГ 0410980726812 

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

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
Бр. 06-707/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г. 9/08)

                  Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА, захтев Ђорђевић Зорице из Аранђеловца, на седници одржаној 1. 
Бојан Радовић,с.р. 10.. 2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 

Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 
9/08)  1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
захтев Милићевић Верке из Аранђеловца, на седници одржаној 1. 130 за износ од 10.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
10.  2014. године, донело је позиција број 51-1, дотације осталим категоријама 

становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
840, на име помоћи за лечење Ђорђевић Зорице.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 2 .  С р е д с т в а  у п л а т и т и  н а  т е к у ћ и  р ач у н  
205/1001549829455/60 Комерцијална банка  на име Ђорђевић 

 1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Зорице,  ЈМБГ 0205952916212. 
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3. Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине 
рачуноводство. Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 

9/08)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Општинско веће општине Аранђеловац, на седници 
Бр. 06-710/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г. одржаној 1. 10. 2014. године, донело је 

                  
ПРЕДСЕДНИК  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 10.000,00 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.
одржаној 1. 10.  2014. године, донело је Средства уплатити на текући рачун 265 0000004160618-

16 Рајфазен банка  на име Весне Симић ЈМБГ 2205971776216.
Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
 1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу Бр. 06-711/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-                   
130 за износ од 100.000,00 динара, а да се за исти износ увећа ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
позиција број 47, Спортски савез Аранђеловац, економска Бојан Радовић,с.р.
класификација 03945-481911-00-01-840, на име помоћи 
Бициклистичком клубу ''Шумадија  за организовање 
бициклистичке трке ''26. Меморијал Милана Милићевић – Пуле''.

2. 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. 06-715/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г. Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 

                  захтев Милана Лончар из Аранђеловца, на седници одржаној 1. 
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА, 10..  2014. године, донело је 
Бојан Радовић,с.р.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине  1. Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01-
9/08) 130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 

Општинско веће општине Аранђеловац, на седници позиција број 51-1, дотације осталим категоријама 
одржаној 1. 10. 2014. године, донело је становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-

840, на име помоћи за отклањање штете од елементарне 
непогоде.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 2. Средства уплатити на текући рачун 355-5534919-25 
Војвођанска банка, на име Лончар Милана, из Аранђеловца  
ЈМБГ 0702940710477 

Да се умањи позиција број 41. издвајање у текућу 3.  Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
буџетску резерву, економска класификација 03945-499121-00-01- рачуноводство.
130 за износ од 35.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 51/1, дотација осталим категоријама ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01- Бр. 06-713/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.
840, на име помоћи за  лечење Ранковић Огњена  из                    
Аранђеловца. ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,

Средства  уплатити  на  текући  рачун  160- Бојан Радовић,с.р.
5300101320989-73 Банка Интеза, на име Ранковић Огњена ЈМБГ 
0510991721825.

Ово Решење ће реализовати Оделење за финансије и 
рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-712/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.

                  
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.



110 Broj 63 - Aran|elovac, 15. oktobar 2014.

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

Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући 
захтев Милана Лончар из Аранђеловца, на седници одржаној 1. 
10..  2014. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 1. Да се умањи позиција број 40. издвајање у сталну  
буџетску резерву, економска класификација 03945-499111-00-01-
130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за исти износ увећа 
позиција број 51-1, дотације осталим категоријама 
становништва, економска класификација 03945-481991-00-01-
840, на име помоћи за санирање последица поплава на 
пољопривредном земљишту.

2 .  С р е д с т в а  у п л а т и т и  н а  т е к у ћ и  р ач у н  
250410000538153060 Еуро банка, на име Несторовић Милорада, 
из Стојника  ЈМБГ 0912941721825 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-714/2014-01-3 од 1. 10. 2014.г.

                  
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р. 
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