
Аранђеловац, 18. новембар 2019. Година XII – број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ



2 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 3



4 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 5



6 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 7



8 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 9



10 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 11



12 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 13



14 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 15



16 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 17



18 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 19



20 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 21



22 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 23



24 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 25



26 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 27



28 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 29



30 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 31



32 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 33



34 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 35



36 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 37



38 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 39



40 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 41



42 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 43



44 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 45



46 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 47



48 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 49



50 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 51



52 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 53



54 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 55



56 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 57



58 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 59



60 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 61



62 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 63



64 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 65



66 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 67



68 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 69



70 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 71



72 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 73



74 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 75



76 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 77



78 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 79



80 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 81



82 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 83



84 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 85



86 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019.године, донела је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Скупштина општине прихвата Извештај о
извршењу Одлуке о буџету за период
01.01.2019. – 30.09.2019.године, у тексту који
је усвојило Општинско веће на седници одржа-
ној   06.11.2019.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06- 962/2019-01-2 од 15.11.2019.год

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 83/16....95/2018- др. закон) и члана 11. Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“ бр. 26/01, 42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. Закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12-одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и 99/18-одлука УС РС) и члана 33. став
1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на непокретностима које се налазе на те-
риторији општине Аранђеловац, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и
поклон, за 2020. годину.

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге- 0,4%
2. На права на земљишту код пореског обвезника који не води пословне књиге- 0,15%
3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, 

осим на земљишту

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2020. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-964/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Десанка Миланов,с.р.

На пореску основицу Плаћа се на име пореза

До 10.000.000,00 динара 0,30%

Од 10.000.000,00 до 25.000.000,00 динара
30.000,00 динара + 0,5% на основицу преко
10.000.000,00 динара

Од 25.000.000.00 до 50.000.000,00 динара
105.000,00 динара + 0,8% на основицу преко
25.000.000,00 динара

На износ основице преко 50.000.000,00 ди-
нара

305.000,00 динара + 0,1% на основицу преко
50.000.000,00 динара
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На основу члана 6. став 4. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-
одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/2018
и 99/2018-одлука УС РС) и члана 33. став 1.
тачка 6. Статута општине Аранђеловац („Слу -
жбени гласник општине Аранђеловац“, бр.
2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се зоне, са назнаком
најопремљеније зоне, као делови општине
Аранђеловац, према комуналној опремљено-
сти и опремљености јавним објектима, а у
циљу дефинисања свих потребних параметара
за утврђивање вредности непокретности у по-
ступку утврђивања пореза на имовину на не-
покретностима на територији општине Аранђ-
еловац за 2020. годину.

Члан 2.

Одређује се пет зона на територији општине
Аранђеловац и то зона 1, зона 2, зона 3, зона 4,
зона 5.

Утврђује се да је ЗОНА 1 најопремљенија
зона у смислу комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима.

Члан 3.

Утврђује се да ЗОНА 1 обухвата све непок-
ретности које се налазе у улици Књаза Милоша
у Аранђеловцу и то у делу улице од „Шарене
капије“ до „Жућиног паркића“ (сви парни и не-
парни бројеви као и сви подбројеви који се
воде у овој улици почев од броја 90 на парној

страни и броја 143 на непарној страни улице),
као и све непокретности у улици Јадранска.

Члан 4.

Утврђује се да ЗОНА 2 обухвата све непок-
ретности које се налазе у преосталом делу
улице Књаза Милоша који нису обухваћени
чланом 3 ове одлуке, (од броја 1 до броја 143 и
од броја 2 до броја 90), као и све непокретно-
сти које се налазе у улицама Кнеза Михајла,
улици Илије Гарашанина од раскрснице са
улицом Књаза Милоша-„Шарена капија“ до
раскрснице са улицом Кнеза Михајла-„Лики-
нац“ (лева страна од броја 1-3 и десна страна
од броја 2-38), Краља Петра Првог, Краља
Александра од кружног тока до раскрснице са
улицом Краља Петра Првог (лева страна од
броја 1-23 и десна страна од броја 2-14А),
улици Занатлијској од кружног тока до рас-
крснице са улицом Кнеза Михајла (лева страна
од броја 1-61 и десна страна од броја 2-82) и
свим улицама које повезују улице Кнеза Ми-
хајла и Краља Петра Првог са улицом Књаза
Милоша, као и улице Мишарска, Сарамандина,
Норвежанска, Гарашка, Господар Јованова и
Слатина.

Члан 5.

Утврђује се да ЗОНА 3 обухвата све непок-
ретности које су изграђене на парцелама које
не припадају ЗОНИ 1 И ЗОНИ 2 а које се на-
лазе на било ком подручју КО АРАНЂЕЛО-
ВАЦ.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана
зони три припадају и непокретности које су у
власништву предузетника или привредних
друштава, односно лица које воде пословне
књиге а налазе се на подручју које је обу-
хваћено планом генералне регулације за насе-
љено место Аранђеловац, без обзира на назив
катастарске општине на којој се непокретност
налази.

Члан 6.

Утврђује се да ЗОНА 4 обухвата подручје
месних заједница Буковик, Даросава, Прого-
реоци, Венчане, Тулеж, Раниловић, Мисача,
Орашац, Стојник, Копљаре, Бања и Врбица.
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Члан 7.

Утврђује се да ЗОНА 5 обухвата подручје
осталих месних заједница на територији оп-
штине Аранђеловац.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2020. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интер-
нет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-965/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-
одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и
99/18-одлука УС РС) и члана 33. став 1. тачка
6. Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“ бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ 
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком, сагласно Закону о порезима
на имовину, утврђује се стопа амортизације за
непокретности која ће се примењивати у по-

ступку утврђивања пореза на имовину на не-
покретностима која се налазе на територији оп-
штине Аранђеловац, осим за грађевинско и
шумско земљиште за 2020. годину.

Члан 2.

Утврђује се стопа амортизације у износу од
0,8% на годишњем нивоу применом пропор-
ционалне методе, за следеће непокретности и
то:

1- Станове
2- Куће за становање
3- Пословне зграде и просторије и друге

(надземне и подземне) грађевинске обје -
кте које служе за обављање делатности

4- Гараже.

Члан 3.

Висину вредности непокретности коју Оде-
љење за пореске послове Општинске управе
општине Аранђеловац утврди сагласно од-
редби члана 6. Закона о порезима на имовину,
умањиће истеком сваке календарске године у
односу на годину у којој је извршена изградња
непокретности, односно у односу на годину у
којој је извршена последња реконструкција
објекта, за прописану стопу амортизације из
члана 2 ове Одлуке, с тим што се максимално
може утврдити амортизација до 40% и ут-
врђена вредност непокретности умањити по
основу амортизације највише до 40%.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2020. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интер-
нет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-966/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 6. став 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука
УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и 99/18-одлука УС РС) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПОРЕСКУ 

2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком, сагласно Закону о порезима на имовину, одређују се просечне цене квадратног
метра непокретности за сваку од зона посебно, а ради одређивања вредности непокретности у по-
ступку утврђивања пореза на имовину пореским обвезницима који не воде пословне књиге за по-
реску 2020. годину.

Члан 2.

Утврђује се просечна цена квадратног метра непокретности по зонама на територији општине
Аранђеловац, и то:

(1) ЗОНА 1-најопремљенија зона

(2) ЗОНА 2

Врста непокретности
Цена по квадратном метру непокретности

у динарима

Грађевинско земљиште 5.500,00

Пољопривредно земљиште 70,00

Шумско земљиште 100,00

Станови 80.000,00

Куће за становање 45.000,00

Пословне зграде и други (надземни и под-
земни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

95.000,00

Гараже и гаражна места 22.000,00

Врста непокретности
Цена по квадратном метру непокретности

у динарима

Грађевинско земљиште 2.500,00

Пољопривредно земљиште 70,00

Шумско земљиште 100,00
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(3) ЗОНА 3

(4) ЗОНА 4

Станови 65.000,00

Куће за становање 36.000,00

Пословне зграде и други (надземни и под-
земни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

45.000,00

Гараже и гаражна места 22.000,00

Врста непокретности
Цена по квадратном метру непокретности

у динарима

Грађевинско земљиште 1.500,00

Пољопривредно земљиште 70,00

Шумско земљиште 100,00

Станови 45.000,00

Куће за становање 28.000,00

Пословне зграде и други (надземни и под-
земни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

30.000,00

Гараже и гаражна места 8.000,00

Врста непокретности
Цена по квадратном метру непокретности

у динарима

Грађевинско земљиште 300,00

Пољопривредно земљиште 70,00

Шумско земљиште 100,00

Станови 45.000,00

Куће за становање 24.000,00

Пословне зграде и други (надземни и под-
земни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

30.000,00

Гараже и гаражна места 4.000,00
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(5) ЗОНА 5

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2020. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-967/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 7а. став 4. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука
УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/2018 и 99/2018-одлука УС РС) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА 
СА ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ТЕКУЋОЈ 

2019. ГОДИНИ ЗА ПОРЕСКУ 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком, у складу са Законом о порезима на имовину, одређују се  коефицијенти по
појединим зонама рачунајући и најопремљенију зону а који ће служити пореским обвезницима

Врста непокретности
Цена по квадратном метру непокретности

у динарима

Грађевинско земљиште 100,00

Пољопривредно земљиште 50,00

Шумско земљиште 50,00

Станови 45.000,00

Куће за становање 18.000,00

Пословне зграде и други (надземни и под-
земни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

30.000,00

Гараже и гаражна места 4.000,00
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који воде пословне књиге, за утврђивање основице пореза на имовину за пореску 2020. годину, у
случајевима када у одговарајућој зони и зонама које се граниче са одговарајућом зоном није било
промета одговарајућих непокретности у одговарајућем периоду. 

Члан 2.

Утврђују се следећи коефицијенти по појединим  зонама и то:

1. 1,00 за непокретности у Зони 1 као најопремљенијој зони 

2. 0,80 за непокретности у Зони 2 која је гранична зона најопремљенијој зони на територији
општине Аранђеловац

3. 0,70 за непокретности које се налазе у Зони 3

4. 0,40 за непокретности које се налазе у Зонама 4 и 5, које имају карактер зона са сеоским на-
сељима

Члан 3.

Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на територији општине Аранђ-
еловац служиле као просечне цене на основу којих је у 2019. години утврђивана основица пореза
на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, и то:  

Пословни простор ...................................... 90.000,00 дин

Станови .................................................... .. 80.000,00 дин

Гараже и гаражна места ............................ 40.000,00 дин

Куће за становање ..................................... 45.000,00 дин

Грађевинско земљиште ............................... 5.000,00 дин

Пољопривредно земљиште ............................. 80,00 дин

Шумско земљиште .......................................... 100,00 дин

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2020. године.

Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-968/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.



На основу члана 6а. став 4. Закона о поре-
зима  на  имовину  („Сл.  гласник РС“, бр.
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 6/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 95/18) и члана
33. став 1. тачка 6. Статута општине Аранђело-
вац („Службени гласник општине Аранђело-
вац“, бр. 2/2019), 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА 
СЕ  НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО

ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА СВРХУ
УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО,
ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком, одређује се да неизграђено
грађевинско земљиште на територији општине
Аранђеловац, које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, од-
носно шума, за сврху утврђивања основице по-
реза на имовину за 2020. годину, разврстава се
у пољопривредно, односно шумско земљиште. 

Члан 2.

Гајењем биљака, односно садног мате-
ријала, односно шума у смислу члана 1.  ове
Одлуке сматра се гајење једногодишњих, дво-
годишњих, односно вишегодишњих биљака,
односно гајење садног материјала, односно
шума, које је класификовано у области: „По-
љопривреда, шумарство и рибарство“, у складу
са прописима којим се уређује класификација
делатности. 

Члан 3.

Пореске пријаве за утврђивање пореза на
имовину, која се разврстава другачије у односу
на 2019. годину у смислу члана 1. ове Одлуке,
порески обвезници су дужни да поднесу до 31.
марта 2020.године за 2020. годину. 

Уз пореске пријаве из става 1. овог члана,
порески обвезници су дужни да доставе доку-
ментацију којом потврђују да се на неизграђе-
ном грађевинском земљишту баве гајењем јед-
ногодишњих, двогодишњих, односно вишего-
дишњих биљака, односно гајењем садног ма-
теријала, односно шума, у складу са чланом 2.
ове Одлуке. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2020. године. 

Ова Одлука ће се објавити и на званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-969/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16) и члана  33. Статута оп-
штине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2019.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на измене Програма пословања
ЈКП „Букуља“ Аранђеловац за 2019. годину, у
тексту усвојеном Одлуком Надзорног одбора
бр. 03-7344/4 од 03.10.2019.године.
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2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-970/2019-01-2 од 15.11.2019.год.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 55. Закона о водама
(„Службени гласник РС“, број  30/2010,
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - други за-
кон) и члана 33. Статута општине Аранђеловац
(,,Службени гласник општине Аранђеловац,,
бр. 2/19), 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ 
ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ У 2019. ГОДИНИ

Оперативни план  за одбрану од поплава за
воде II реда на  територији општине Аранђело-
вац у 2019. години садржи податке потребне за
ефикасно спровођење одбране од поплава, кри-
теријуме за проглашавање одбране од поплава,
имена руководилаца и називе субјеката од-
бране од поплава, начин узбуњивања и обавеш-
тавања.

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

Оперативни план који се усваја овом Одлу-
ком конципиран је у 8 поглавља:

– Поглавље број I садржи уводни део,
– Поглавље број II садржи називе сектора и

деоница водотокова,
– Поглавље број III садржи називе пред-

узећа, организација и одговорних лица која

врше проглашење и укидање одбране од по-
плава,

– Поглављем број IV утврђује се начин де-
ловања у случају поплава на одређеној део-
ници водотока,

– Поглављем број V предвиђена су мате-
ријална средства за примену спровођења опе-
ративног плана.

– Поглавље број VI односи се на превен-
тивне активности неопходне за успешно спро-
вођење oдбране од поплава и

– Поглавље број VII садржи списак руково-
дилаца одбране од поплава.

I. УВОД 

1. Генералне карактеристике подручја 

Територија општине Аранђеловац покрива
19 насељених места у којима према последњим
подацима живи око 46.079 становника. По-
вршина коју покрива територија општине из-
носи око 377.24 км2, а пољопривредна про-
изводња се одвија на 23.400 ха пољопривред-
ног земљишта.

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

Типови земљишта на подручју општине
Аранђеловац условљени су рељефом, геолош-
ким саставом подлоге и климатским прили-
кама. У долинама река заступљен је алувијум,
на терасама и нижем побрђу  преовлађује смо-
ница, а на вишем побрђу у западном делу оп-
штине гајњача.

Подручје општине Аранђеловац обилује
свим рељефним облицима карактеристичним
за планинска подручја али  и оним карактери-
стичним за брдовита и равничарска подручја.
Коте терена се крећу од 165 м  до 696 м н.м.
Наиме сви значајни токови који протичу кроз
територију општине на падинама Рудника, Бу-
куље, Венчаца, и Космаја и сливају се ка
Кубршници, Јасеници, Турији, Пештану и
Качеру, које су значајне реке Шумадијског ре-
гиона. Град Аранђеловац се Налази на водо-
делници колубарског и великоморавског слива.
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Просечна температура ваздуха на подручју општине Аранђеловац се креће у распону од 11,2
степена С до 9,2 степена С у вишим планинским деловима слива. Просечне падавине крећу се од
650-850 мм/год.Израчунате максималне дневне кише повратног периода од 100 година крећу се у
границама од 80-120 мм.

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

С обзиром на предмет овог Оперативног Плана, фокус анализе је усмерен према бујичним то-
ковима који угрожавају насеља и друге инфраструктурне објекте. У табели су приказане површине
сливова за карактеристичне профиле на значајним притокама где је могуће очекивати појаву бујич-
них поплава. Обрађени су подаци и за оне значајне бујичне притоке које се већим или мањим де-
лом слива налазе ван територије општине Аранђеловац. Поред наведених бујичних токова Опе-
ративни план обрађује и друге вотокове који могу створити поплавне таласе а који су обрађени у
другом поглављу.

Рељефне карактеристике бујичних водотокова у Општини Аранђеловац
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км % % %

1 1 Кубршница Лева Кубршнице 55.46 12.60 14.57 2.02 0.79

2 2 Катанићи Десна Кубршнице 2.77 3.28 8.43 3.05 2.44

3 3 Сушица Десна Кубршнице 9.11 5.71 15.89 7.88 2.95

4 4 Јунац Лева Кубршнице 2.64 3.41 11.04 4.31 2.75

5 5 Врб.река Десна Кубршнице 7.17 4.90 17.53 7.45 3.50

6 6
Балабанац 
поток

Десна Кубршнице 4.94 4.60 21.05 5.43 3.53

7 7 Јешовац Поток Десна Кубршнице 1.46 3.17 19.03 10.73 5.90

8 8 Миленића поток Десна Кубршнице 0.42 2.19 18.33 13.70 8.59

9 9 Пресека Лева Кубршнице 2.87 4.11 21.11 5.35 3.58

10 14 Грабовац Десна Милатовице 1.98 3.74 4.61 2.41 2.02

11 27 Придворица Десна Турије 5.06 4.56 24.62 4.61 .2.51

12 36
Акумулација 
Козарица

Десна Пештана 0.88 2.05 19.80 6.34 3.28

13 37
Акумулација Ка-
петаново поље

Десна Пештана 1.80 1.98 18.70 6.57 4,45

14 43 Јеловик Лева Букуље 4.76 3.65 30.08 5.07 3.16

15 44
Акумулација 
Велика Букуља

Лева Букуље 21.62 5.37 26.50 3.26 1.58

16 48 Место Босута Лева Босуте 4.22 4.31 37.85 4.98 5.32

17 49 Бобовик река Десна Босуте 5.46 5.37 21.56 3.63 2.28
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1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за доношење Локалног оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда
садржан је у одредби члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010,
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-други закон), према којој надлежни орган јединице локалне
самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа доноси Оперативни план
за одбрану од поплава за воде II.

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план нарочито садржи: податке
потребне за оперативно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране
од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и оба-
вештавања. Такође истим чланом Закона о водама прописано је да се Оперативни план доноси, у
складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкас-
није 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I реда.

Уредбом Владе Републике Србије утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период од
2012. до 2018. године („Службени гласник РС“ број 23/2012). Овим планом дефинисано је:

1. институционално организовање одбране од поплава 
• одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава
• фазе одбране од поплава
• превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од полава, ван периода у којем се

спроводи одбрана од поплава
• проглашење и укидање одбране од полава
• овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава
• дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама I

реда
• дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбране

од поплава

Одбрана од поплава на водама I реда организује се и спроводи у складу са Оперативним планом
за одбрану од поплава за 2019. годину, који је донео Министар пољопривреде и заштите животне
средине дана 26.02.2019. године, а ступио је на снагу 12.03.2019. године („Службени гласник РС“
број 14/2019).

1.3  ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ 
I РЕДА

Наредбом Министра пољопривреде и заштите животне средине РС утврђен је Оперативни план
за одбрану од поплава за 2019. годину, а који се односи на воде I реда („Службени гласник РС”
број 14/2019 од 06.03.2019. године).

Општина Аранђеловац припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организо-
вање и спровођење одбране од поплава на овом водном подручју на водотоцима I реда је ЈВП
„Србијаводе“–ВПЦ „Морава“ из Ниша. Општина Аранђеловац обухваћена је Републичким Опе-
ративним планом за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда као сектор М4. односно
деоница М4.2.  водног подручја Морава. 

Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину садржи:

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОД-
БРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
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2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ
ВОДА И ЛЕДА;

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОС-
МАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.

НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА
РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел 011/201-33-60, факс 011/311-53-70,
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић,моб.064/840-40-41,E-mail:natasa.milic@minpolj.gov.rs
Помоћници: 
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj gov rs
Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs

2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заме

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ

МОРАВА

ЈВП ,,СРБИЈАВОДЕ'',Булевар уметности бр.2а,Београд
Тел: 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,факс: 011/311-94-03
E-mail:odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt:www.srbijavode.com
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, 
Е-mail:goran.puzovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:
Звонимир Коцић, моб.064/840-40-03, 
E-mail:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за унутрашње воде:
Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-
mail:milios.radovanovic@srbijavode.rs



132 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних
вода и нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов

заменик

4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилаца одбране од
поплава на мелиоративном подручју и њихов заменик
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5. Републичка организација за хидрометеролошке послове

6. Остала лицa задуженa за спровођење одбрана од поплава 
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7. Лицa задуженa за евидентирање поплавним догађајима на водама првог реда 
и системима за одводњавање у јавној својини 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ УНУТРАШЊИХ
ВОДА И ЛЕДА

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи по водним
подручјима , за секторе и деонице водотока (воде I реда) , правна лица надлежна за организовање
и спровођење одбране од поплава, њихових заменика и помоћника , заштитне водне објекте на
којима се спроводи одбрана од поплава , штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење
редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом.

1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац
одбране од поплава и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „МОРАВА”  

Водно
подручје

МОРАВА

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ

ЈВП„СРБИЈАВОДЕ“ВПЦ„МОРАВА“ 

Трг краља Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20

Е-mail:vpc.morava@srbijavode.rs

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:

Бранко Кујунџић, моб 064/840-41-08  е-mail:

branko.kujundzic@srbijavode.rs

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ

Зоран Станковић, моб.064/840-40-83,

Е-mail:zstankovic @srbijavode.rs

СЕКТОР
Деоница, објекат

M.1,  M.2,  M.3.
M.4-деонице М.4.1, М.4.2.
М.5, М.6, М.7, М.8.
М.9, М.10, М.11.
М.12, М.13.
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Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на за-
штитним и регулационим објектима: 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, 
материјала и алата за одбрану од поплава:
Срђан Живановић,моб. 064/840-40-97, E-mail:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs

ВПЦ ,,МОРАВА'' Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20,
E-mail:vpc.morava@srbijavode.rs

ВП “Ћуприја” А.Д. Ћуприја, тел.035/887-15-08, факс 035/887-10-44, 
E-mail: uprava@vpcuprija.com,

Директор: Вукојица Шмигић моб. 065/601-11-80, 
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58

Системи за заштиту од поплава–сектори, деонице, заштитни водни објекти,    штићена
поплавна подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванредне   одбране од поплава
од спољних вода и загушења ледом

ПОМОЋНИК за М.4 : Валентина Томић, моб 064/840-41-14,  
Е-mail:valentina.tomic@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ћуприја, тел 035/847-13-54, факс 035/847-13-54

М .4 
СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА

А Д „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка

тел 026/320-782, факс 026/317-816

E-mail: advodoprivreda@yahoo.com

Директор: Игор Вујовић, моб 069/444-11-15

Петар Живојиновић, моб. 069/829-44-29

Милан Миљковић, моб. 069/829-44-39

М.4.1, М.4.2.
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Напомена: Заштитни водни објекти обележени са ** који се налазе уз воде II реда а којима
се формира заштитна касета oко брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине
функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.

Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода садржи по мелирационим под-
ручјима, за хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини, правна лица надлежна за орга-
низовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од поплава, њихових
заменика и помоћника, хидромелиорационе системе на којима се спроводи одбрана од поплава и
критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне  одбране од поплава од унутрашњих
вода.

1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац од-
бране од поплава на мелиорационом подручју, његов заменик и помоћник, руководилац хидроме-
лиорационог система и његов заменик

МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ ,, ВЕЛИКА МОРАВА''

М.4
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Јасеница, Кубршница и Велики Луг  95,46 км    (укупно 153,32 км)

М.4.2.

Кубршница 
Велики луг  

28,70 км

Регулисано корито
Кубршнице 
у Аранђеловцу 
0,70 км

РО  испуњено минор ко-
рито

ВО   ниво воде на 1м испод
круне мајор корита уз
даљи пораст

„Аранђеловац“ 
регулисано 
подручје 0,7 км
Аранђеловац

ВОДНО
ПОДРУЧЈЕ

МЕЛИОРА-
ЦИОНО 
ПОДРУЧЈЕ

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
ЗАМЕНИК

ОЗНАКА ХИД-
РОМЕЛИОРА-
ЦИОНОГ 
СИСТЕМА
(ХМС)

„МОРАВА“
„ВЕЛИКА
МОРАВА“

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности 2а,
Нови Београд,
Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, 
факс 011/311-94-03
E-mail:odbrana@srbijavode.rs 
WEB sajt:www.srbijavode.com
РУКОВОДИЛАЦ:
Валентина Томић, тел. 035/847-13-54,
моб.064/840-41-14, 
E-mail:valentine.tomic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК:
Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13
Е-mail:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs

ВМ1.-ВМ 6.
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Системи за заштиту од поплава–хидромелиорациони системи, територијална припадност
система, дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и услови
за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

Мелиорационо подручје „Велика Морава“ ХМС; ВМ1,-ВМ6.

• ДКМ-дужина каналске мреже у метрима, **ГИ- гравитациони испуст, ***ЦС-црпна станица

ПОМОЋНИК ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ  ПОДРУЧЈУ

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 
СИСТЕМА (ХМС)

ПРЕДУЗЕЋЕ
Директор
Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ
Зоран Илић, моб.064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs
ВПЦ “МОРАВА” , Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20,
E-mail:vpc.morava @srbijavode.rs

ВМ 4.

АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедеревска Паланка
тел. 026/320-782, факс 026/317-816,
E-mail:advodoprivreda@yahoo.com
Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15
Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15
Велимир Поповић, моб.069/829-44-31

Ознака
ХМС

Хидроме-
лиора-
циони 
систем
(ХМС)

Територијална припадност
система,
Катастарска општиона   (КО) 

Дужина 
каналске
мреже
ДКМ
(м)

Реципијент

Евакуациони
објекат

Грави-
тациони
испуст
(ГИ)

Црпна
ста-
ница
(ЦС)

ВМ 4.

Смеде-
ревска 
Паланка-

Велика
Плана

На целој територији општине
Смед. Паланка; на КО: 
Велика Плана I, Велика
Плана  II, Велико Орашје,
Ново Село I, Ново Село II, 
Радовање, Старо Село,
Сепци, Сараново, Клока, 
Наталинци, Павловац, Шуме,
Трнава, Божурња, Горович,
Јунковац, Рајковац, Маскар,
Загорица, Жабаре варош,
АРАНЂЕЛОВАЦ, 
АРАНЂЕЛОВАЦ варош, 
Липовац, Белосавци, 
Јеленац, Стојник, Копљари,
Бања, Брезовац, Врбица,
Аранђеловац, Oрашац 
и  Мисача

131.041

Јасеница,
Кубрш-
ница, 
Велики Луг,
Мали Луг,
потоци
Бојанац и
Дреновчић

+ +
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Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава 
од унутрашњих вода

Критеријум   А – Капацитет евакуационог објекта

Услов  А1    Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
рада од 24h ,или уколико 

је у пријемнику испуњено минор корито
Услов  А2    Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног

рада од 48h,или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних
вода

Услов   А3   Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 72h, као и у слу-
чају хаварије, или ако је истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана
од поплава спољних вода

Критеријум  Б – Испуњеност каналске мреже водом

Услов     Б1  Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да
прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.

Услов  Б2    На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, од-
носно пријем воде у канале је изразито успорен

Услов   Б3    На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен , од-
носно пријем воде  у мрежу је онемогућен.

Критеријум  Ц - Засићеност земљишта

Услов     Ц1  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом по-
плављених површина  до 1%  површине система

Услов     Ц2  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% по-
вршине система поплављено.Угрожени поједини индустријски објекти ,саобра-
ћајнице и стамбене зграде.

Услов    Ц3   Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од
5%  површине система поплављено.Поплављени поједини индустријски објекти,
саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум   Д - Појава снежног покривача и леда

Услов     Д1  Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена.Прогноза времена-пораст
температуре и нагло топљење снега.

Услов     Д2  Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање ,
каналска мрежа засута снегом и залеђена.Нагли пораст температуре ,топљење
снега , поплављено земљиште  на смрзнутој подлози.

Услов     Д3  Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена.Нагло топљење снега  и
кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози                       

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за од-
водњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом под-
ручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А,Б,Ц и Д са ин-
дексом 1,а ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2.

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА 
ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлеж-
ности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима
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* Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије почиње
ванредно да осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја.

Извештајне метеоролошке станице

Пунктови за осматрање ледених појава

Водоток/пункт км тока Осматрачку службу врши

ВЕЛИКА МОРАВА

1. Лаповски кључ км 75+000 АД,,Водопривреда''Смедеревска Паланка

2. Жабарски мост км 56+750 АД,,Водопривреда''Смедеревска Паланка

3. Марковачки мост км  71+880 ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

4. Глоговачки мост км 107+500 ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

5. Мост на ауто-путу 
код Мијатовца км 116+500 ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

6. Друмски мост 
код Ћуприје км 118+600 ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

7. Железнички мост 
код Ћуприје км  121+660 ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

8. Чепурски мост км  134+000 ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

9. Варварински мост км  146+700 ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осматрање ледених појава на станицама
из табеле 1.

За време одбране од леда републички хидрометеоролошки завод Србије доставља податке и
прогнозу ледених појава за Дунав, Тису, Саву,Велику Мораву и Тамиш,свакодневно, за седам дана
и месечну оријентациону прогнозу.

Редни број Водоток Синоптичка станица

1 Велика Морава Ћуприја

2 Велика Морава Крагујевац

3 Велика Морава Смедеревска Паланка



II. НАЗИВИ СЕКТОРА И ДЕОНИЦА
ВОДОТОКОВА (СА ПРОЦЕНОМ

УГРОЖЕНОСТИ)

Одредбама Закона о водама („Сл. гласник
РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/18 и 95/18 -
други закон) извршена је подела површинских
вода према значају које имају за управљање во-
дама на воде I реда и воде II реда на основу ут-
врђених критеријума:

– положаја водотока у односу на државну
границу

– величине и карактеристике слива

– карактеристике водотока са аспекта ко-
ришћења вода, заштите вода и заштите од
вода.

Одлуком Владе Републике Србије од 04. но-
вембра 2010. године утврђен је попис природ-
них и вештачких водотока који су категорисани
као водотоци, односно воде I реда. Сви остали
водотоци који нису обухваћени Одлуком о по-
пису вода I реда сматрају се као водотоци –
воде II реда.

Одбрану од поплава организује и спроводи
на водама I реда у јавној својини, јавно водо-
привредно предузеће (у овом случају ЈВП
„Србијаводе“), а на водама II реда јединица ло-
калне самоуправе ( у овом случају Општина
Аранђеловац), у складу са Општим планом за
одбрану од поплава и Оперативним планом за
одбрану од поплава.  

Обзиром да је законском регулативом из-
вршена подела и надлежност у погледу орга-
низовања и спровођења одбране од поплава на
Републику Србију и јединице локалне само-
управе у складу са Одлуком о попису вода I
реда, то ће се овим Оперативним планом из-
вршити разграничење на водотоке I и II реда на
територији општине Аранђеловац, а Оператив-
ним планом у смислу организовања и спрово-
ђења одбране од поплава, биће обухваћени
само водотоци II реда.

На подручју општине Аранђеловац воде  I
реда су реке Кубршница, Пештан,Турија

Букуља, Придворица, Дубоки поток. 

2. Процена могуће угрожености 
од поплава  

Бујичне поплаве мањег интензитета деша-
вају се скоро сваке године на подручју Оп-

штине, ретко се дешава да захвате велика под-
ручја. Бујична поплава великих размера дого-
дила се 2009,2010 и 2014. године, када су на-
стале велике штете на саобраћајницама, занат-
ским и стамбеним објектима и у пољопри-
вреди. Највећа разарања су се догодила дуж
тока Пештана, Кубршнице, Босуте, Каменице
и Букуље где је уништено или оштећено више
мостова. Штете у пољопривреди су биле
обимне, јер се поплава догодила у време жетве
пшенице а у 2014 години у време сетве пролећ-
них култура, а земљиште је већи број дана било
натопљено водом која се споро повлачила, а за
собом оставила велике количине муља песка и
шљунка.

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

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

Нежељене последице наведених интензи-
тета киша су плављења на територији оп-
штине, а због недовољне пропусне моћи улив-
них објеката, неодговарајућег капацитета регу-
лационих објеката, неизграђене каналске
мреже, неуређених речних корита и других уз-
рока који могу да умање пропусну моћ корита
бујичних водотокова. 
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Табела: Прорачун великих вода за бујичне водотокове Општине Аранђеловац

Ред.
бр

Бр.
слива

Име тока профил
Површина

слива F
км/2

Максимални протицаји m3/s

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

Q1% Q2% Q5% Q10% Q20%

1 1 Кубршница 55.46 70.4 55.90 41.20 33.40 23.90

2 2 Катанићи 2.77 5.54 3.94 2.44 1.72 1.06

3 3 Сушица 9.11 19.8 14.70 9.70 7.20 4.70

4 4 Јунац 2.64 5.82 4.15 2.57 1.80 1.11

5 5 Врб.река 7.17 20.2 15.00 9.95 7.40 4.82

6 6 Балабанац поток 4.94 14.3 10.6 6.90 5.06 3.27

7 7 Јешовац Поток 1.46 5.25 3.74 2.30 1.61 0.99

8 8 Миленића поток 0.42 1.84 1.28 0.75 0.51 0.30

9 9 Пресека 2.87 8.26 5.99 3.82 2.75 1.73

10 14 Грабовац 1.98 2.98 2.11 1.29 0.90 0.55

11 27 Придворица 5.06 9.66 7.13 4.65 3.42 2.21

12 36 Акумулација Козарица 0.88 4.07 2.86 1.71 .1.17 0.70

13 37
Акумулација Капетаново
поље

1.80 8.75 6.16 3.74 2.59 1.57

14 43 Јеловик 4.76 15.9 11,70 7.68 5.66 3.66

15 44
Акумулација Велика 
Букуља

21.64 45.1 34.50 23.90 18.30 12.46

16 48 Место Босута 4.22 15.3 11.30 7.37 5.42 3.51

17 49 Бобовик река 5.46 11.5 8.56 5.67 4.21 2.77
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На територији општине Аранђеловац сле-
дећи водотоци могу угоризити подручје као
последица поплавних таласа, те ће исти бити
фокус Оперативног плана: 

Водотокови I реда:

– Кубршница
– Пештан 
– Турија
– Букуља
– Придворица
– Дубоки поток

Водотокови II реда

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

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

Процењује се да је угроженост од поплава
територије и насеља у општини Аранђеловац
следећа:

Од реке Кубршница угрожене су следеће

површине:

• На подручју МЗ Бања од поплава може
бити угрожено око 150 ха пољопривредног
земљишта, мањи број домаћинстава око реке,
а такође и путна и водопривредна инфраструк-
тура.

• На подручју МЗ Врбица у долини реке
Кубршнице може бити угрожено око 70 ха об-
радивог земљишта и 20 домаћинстава.

• На подручју града такође је угрожен већи
број стамбених , привредних и инфраструктур-
них објеката на подручју од доње зелене пијаце
до циглане.

Од реке Пештан угрожене су следеће по-

вршине:

• На подручју МЗ Буковик од фабрике Ша-
мот па низводно до Даросаве поплавама може
бити угрожено око 50 ха пољопривредног зем-
љишта и 25 домаћинстава као и предузеће
Пештан и путна инфраструктура.

• На подручју МЗ Даросава од поплава може
бити угрожено око 25 ха пољопривредног зем-
љишта и то од Буковика до Пречистача воде на
путу даросава Венчане Мањи број стамбених
објеката у самом центру МЗ Даросава..

Од реке Каменице угрожене су следеће

површине:

• На подручју села Брезовац у долини реке
Каменице може бити угрожено 20 ха обради-
вог земљишта као и путна инфраструктура

Од реке Придворице угрожене су следеће
површине:

• На подручју села Венчани  у долини реке
Каменице може бити угрожено 35 ха обради-
вог земљишта као и путна инфраструктура и
тридесетак домаћинстава у центру МЗ Вен-
чани.

Од реке Букуља  угрожене су следеће по-

вршине:

• На подручју села Гараши  у долини реке
Букуље може бити угрожено 35 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура

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

• На подручју села Босута у долини реке Бу-
куље може бити угрожено 75 ха обрадивог зем-
љишта као и путна инфраструктура као и



црпна станица на ушћу Букуље у Качер такође
и мањи број домаћинстава.

Од реке Турија  угрожене су следеће по-
вршине:

• На подручју села Венчани  у долини реке
Турије може бити угрожено 95 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура и два-
десетак домаћинстава

• На подручју села Тулеж у долини реке Ту-
рије може бити угрожено 145 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура и два-
десетак домаћинстава

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

Од реке Грабовац  угрожене су следеће по-
вршине:

• На подручју села Стојник  у долини реке
Грабовац може бити угрожено 10 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура 

Од реке Босута (Качер)  угрожене су следеће
површине:

• На подручју села Босута у долини реке Бо-
суте може бити угрожено 35 ха обрадивог зем-
љишта као и путна инфраструктура такође и 20
домаћинстава у центу МЗ као и Школа.

Од потока Балабанац угрожене су следеће
површине 

• На подручју Аранђеловца  у долини потока
Балабанац може бити угрожено 5 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура и три-
десет  домаћинстава као и зграда млина у
Аранђеловцу и силоси.

Од потока Јелинац угрожене су следеће
површине  

• На подручју Аранђеловца  у долини потока
Јелинац може бити угрожено путна инфра-
структура, два моста и 10  домаћинстава као
угоститељски објекти и предузетничке радње.

Од потока Јешовац угрожене су следеће
површине 

• На подручју Аранђеловца  у долини потока
Јешовац може бити угрожена путна инфра-
структура, као и бувља пијаца.

Од потока Врбичка Река угрожене су сле-
деће површине 

• На подручју села Врбице у долини потока
Врбичка Река  може бити угрожено 10 ха обра-

дивог земљишта као и путна инфраструктура
и тридесет  домаћинстава.

Од реке Сушице угрожене су следеће по-
вршине

• На подручју села Бања  у долини Сушице
може бити угрожено око 15  ха обрадивог зем-
љишта као и путна инфраструктура и неколико
домаћинстава.

Од изливања мањих речица и потока
угрожене су следеће површине:

• На подручју МЗ Орашац од реке Мисача и
мањих потока може бити угрожено око 120 ха
обрадивог земљишта.

• На подручју МЗ Горња Трешњевица од ма-
њих бујичних потока  може бити угрожено око
20 ха пољопривредног земљишта. 

• На подручју МЗ Вукосавци од Вукосавачке
реке, потока Бобовик и других мањих бујичних
потока може бити угрожено око 40 ха пољо-
привредног земљишта као и већи број мостова
и путева уз водотокове.

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

• На подручју МЗ Копљари од мањих потока
бујичних потока може бити угрожено до 10 ха
пољопривредног земљишта.
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 
ПО ДЕОНИЦАМА

1. ДЕОНИЦА: РЕКА КУБРШНИЦА (ЦЕНТАР)

2. ДЕОНИЦА: РЕКА КУБРШНИЦА

Шифра деонице Д1

Ближи опис деонице Од извора реке до изласка из каце, ток је
уређен бетонским кацама, пролази кроз
грдско подручје. 

Деонички руководилац Председник савета МЗ Центар Слободан
Јестратијевић 064/8669-262

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Испуњено минор корито на изласку из зацев-
љеног дела

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Ниво воде на 1м испод круне мајор корита на
изласку из цеви уз даљи пораст

Обезбеђење особља МЗ Центар, МЗ Стари град, ЈКП Букуља 
и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме 
и механизације:

МЗ Центар, МЗ Стари град, ЈКП Букуља 
и Зеленило,  

Шифра деонице Д2

Ближи опис деонице Од изласка из каце до изласка са територије
општине на граници села Бање и Крћевац
(изузимајући 700м регулисаног корита)

Деонички руководилац Председник савета МЗ Бања Томковић Зоран
063/668149 / 064/8669385

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Испуњено минор корито на изласку из регу-
лисаног дела корита

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Ниво воде на 1м испод круне мајор корита на
изласку уз даљи пораст

Обезбеђење особља МЗ Врбица, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ Врбица, ЈКП Букуља и Зеленило,  
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3. ДЕОНИЦА: РЕКА ПЕШТАН (БУКОВИК)

4. ДЕОНИЦА: РЕКА ПЕШТАН (ДАРОСАВА)

Шифра деонице Д3

Ближи опис деонице Буковик од фабрике Шамот па низводно до
границе Даросаве

Деонички руководилац Председник савета МЗ Буковик Лаловић Сло-
бодан 064/8669-273 и 034/6742-127

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

1м воде у кориту

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

1м испод круне обале уз даљи пораст

Обезбеђење особља МЗ Буковик, ЈКП Букуља,ЈП Зеленило, 

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

ЈКП Букуља и Зеленило,  , ДОО. Пештан

Шифра деонице Д4

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Даросава до пре-
чистача

Деонички руководилац Председник савета МЗ Љубивоје Петровић
064/8657741 /064/8669390

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

1м воде у кориту

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

1м испод круне обале уз даљи пораст

Обезбеђење особља МЗ Даросава, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ Даросава, ЈКП Букуља и Зеленило,  



146 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

5. ДЕОНИЦА: РЕКА БУКУЉА (ГАРАШИ)

6. ДЕОНИЦА: РЕКА БУКУЉА (ЈЕЛОВИК)

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ гараше од бране
до изласка у Јеловик.

Деонички руководилац Председник савета МЗ Гараши Илић Синиша
064/8669320

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ Гараши, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ Гараши, ЈКП Букуља и Зеленило, 

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Јеловик до из-
ласка у Босуту

Деонички руководилац Председник савета МЗ Стојановић Зоран
065/2200938 или 034 743-289 и 064/8669391

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ Јеловик, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ Јеловик, ЈКП Букуља и Зеленило, 
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7. ДЕОНИЦА: РЕКА БУКУЉА (БОСУТА)

8. ДЕОНИЦА: РЕКА ТУРИЈА (РАНИЛОВИЋ)

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Босута до црпне
станице на ушћу у реку Качер

Деонички руководилац Председник савета МЗ Балтић Зоран
060/3150640

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило,

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Раниловић

Деонички руководилац Председник савета МЗ Раниловић Павловић
Раде 064/2300075 /064/8669394

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,  
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9. ДЕОНИЦА: РЕКА ТУРИЈА (ВЕНЧАНИ)

10. ДЕОНИЦА: РЕКА ТУРИЈА (ТУЛЕЖ)

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Венчани.

Деонички руководилац Председник савета МЗ Венчани Мира Кузма-
новић  064/ 8669 -388

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило, 

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Тулеж.

Деонички руководилац Председник савета МЗ тулеж Зоран Марић,
064/9607-055, 0649607005

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,  
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11. ДЕОНИЦА: РЕКА КАМЕНИЦА (БРЕЗОВАЦ)

12. ДЕОНИЦА: РЕКА ПРИДВОРИЦА (ВЕНЧАНЕ)

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Брезовац

Деонички руководилац Председник савета МЗ Брезовац Вујановић
Славиша 063/8675105, 034/533-126 и
064/8669387

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило, 

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз Венчане од извора
до ушћа у Турију

Деонички руководилац Председник савета МЗ Венчани Мира Кузма-
новић  064/ 8669 -388

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило, 
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13. ДЕОНИЦА: РЕКА БОСУТА 

14. ДЕОНИЦА: ПОТОК БОБОВИК БОСУТА 

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Босута до ушћа у
Качер.

Деонички руководилац Председник савета МЗ Балтић Зоран
060/3150640

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило,  

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Босута до ушћа у
реку Босуту после «Камене ћуприје»

Деонички руководилац Председник савета МЗ Балтић Зоран
060/3150640

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило, 
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15. ДЕОНИЦА: ПОТОК ВРЛАЈА ВУКОСАВЦИ 

16. ДЕОНИЦА: ВУКОСАВАЧКА РЕКА 

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Вукосавци до
ушћа у реку Босуту код куће Ђорђевић Весе-
лина

Деонички руководилац Председник савета МЗ Вукосавци Радиша
Матић, 064/1282169, 064/8669389,
063/615758

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Вукосавци до
ушћа у реку Босуту код Клика

Деонички руководилац Председник савета МЗ Вукосавци Радиша
Матић, 064/1282169, 064/8669389,
063/615758

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило, 
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17. ДЕОНИЦА:РЕКА  МИСАЧА

18. ДЕОНИЦА:МАЛА РЕКА (Г.ТРЕШЊЕВИЦА)

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Стојник и Орашац

Деонички руководилац Председник савета МЗ Стојник Дарко Лучић
063/371137  , МЗ Орашац Наташа Пајевић
064/0612775

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило, 

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Г.Трешњебица

Деонички руководилац Председник савета МЗ Милош Божић
0638908078

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило, 
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19. ДЕОНИЦА:ГРАБОВАЦ (СТОЈНИК)  

20. ДЕОНИЦА:ВРБИЧКА РЕКА

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Стојник

Деонички руководилац Председник савета МЗ Стојник Лучић Дарко
064/8669395

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,  

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз МЗ Врбица

Деонички руководилац Председник савета МЗ Врбица Mилан Ра-
дојевић, 064/8669-233

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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21. ДЕОНИЦА: ПОТОК БАЛАБАНАЦ

22. ДЕОНИЦА:ПОТОК КАМЕНАЦ

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз мз Врбица и Аранђ-
еловац где је у доњем делу тока до ушћа у
реку Кубршницу делом зацевљено.

Деонички руководилац Председник савета МЗ Врбица Милан Ра-
дојевић, 064/8669-233

Заменик деоничког руководиоца

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,  

Шифра деонице

Ближи опис деонице Неуређено корито кроз мз Врбица и Аранђ-
еловац где је у доњем делу тока до ушћа у
поток Јелинац делом уређено.  

Деонички руководилац Председник савета МЗ Врбица Милан Ра-
дојевић, 064/8669-233

Заменик деоничког руководиоца

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљуско-
вите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег вре-
мена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило, 
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За водотокове који нису наведени у претход-
ном одељку везаном за критеријуме прогла-
шења поплава и надлежност над поменутим а
на којима се укаже могућност појаве поплавног
таласа Председник савета месне заједнице на
којем се налази претметни водоток добија над-
женост над руковоњем том деоницом, акти-
вира ресурсе и праћење стања на водотоку а
према критеријумима за проглашење редовне
одбране од поплава у случају најава поплаве,
поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког ин-
тензитета на меродавном делу слива и прогла-
шење ванредне одбране од поплава у случају
најаве и појаве поплавне кише дужег времена
тајања уз даљи пораст водостаја. 

III. НАЗИВИ ПРЕДУЗЕЋА
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНИХ
ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПРОГЛАШЕЊЕ 

И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Успостављање плана

1. Утврђивање потенцијала

У случају већих поплава биће ангажовани
кадрови надлежних служби ЈВП "Србијаводе"
ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуп-
рија, А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Па-
ланка, ЈКП "Букуља" Аранђеловац, Ватро-
гасно-спасилачка јединица МУП-а Аранђело-
вац, Општинска управа општине Аранђеловац,
приватни предузетници и угрожене месне
заједнице.

2. Расподела одговорности

Одбраном од поплава у Републици руководи
главни руководилац одбране од поплава на ос-
нову и у оквиру овлашћења утврђених зако-
ном.

Непосредну одбрану од поплава на терито-
рији општине Аранђеловац организује Штаб за
одбрану од поплава кога сачињавају: руководи-
лац и помоћници (председници савета месних
заједница) за угрожена насељена места.

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

Одбрану од поплава на територији Репуб-
лике у појединим фазама проглашава својом
наредбом руководилац одбране од поплава на
водном подручју, на предлог секторског руко-
водиоца, а у складу са условима и крите-
ријумима утврђеним Оперативним планом од-
бране од поплава и о томе обавештава главног
руководиоца одбране од поплава. Руководилац
за одбрану од поплава на водном подручју има
право да, на предлог помоћника и секторских
руководилаца, укине поједину фазу одбране од
поплава пре него што се достигну критеријуми
утврђени оперативним планом одбране од по-
плава, ако закључи да стање заштитних обје -
ката и хидрометеоролошке прилике то дозво-
љавају. Наредбу о проглашењу и престанку од-
бране од поплава, руководилац одбране од по-
плава на водном подручју, доставља општин-
ском руководиоцу одбране од поплава, који о
томе обавештава председника општине.

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

Општински руководилац одбране од по-
плава за време одбране од поплава врши на-
рочито следеће послове:

a) Сарађује са  помоћником руководиоца од-
бране од поплава" ЈВП "Србијаводе" ВПЦ
"Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава", Ћуприја,
на телефон помоћника руководиоца одбране од
поплава за водно подручје Морава, Зорана
Станковић, на тел. број 064/840-40-83 и сектор-
ског руководиоца одбране од поплава А.Д. Во-
допривреда“ Смедеревска Паланка, Петра Жи-
војиновић, на тел. број 069/829-44-29 и Милан
Миљковић, моб. 069/829-44-39

b) Координира рад помоћника у насељеним
местима,

c) Прикупља информације са угрожених
подручја, анализира их и обавештава Штаб за
ванредне ситуације,

d) Предлаже Општинском штабу за ван-
редне ситуације увођење одговарајућег степена
одбране од поплава, укључујући и ванредно
стање и издавање наредбе о предузимању мера
на ангажовању радне снаге, механизације и
других средстава.
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Помоћници општинског руководиоца од-

бране од поплава (деонички руководиоци),
врше нарочито следеће послове:

a) Спроводе наредбе општинског руково-
диоца за одбрану од поплава, информишу га о
стању на терену,

b) Воде евиденцију о предузетим радовима,
мерама и утрошеним средствима за обезбе-
ђење система заштите и спасавања од поплава,

c) Подносе извештај општинском руково-
диоцу по завршетку одбране од поплава, а по
потреби и у току одбране,

d) Воде дневник одбране од поплава.

Заменици помоћника општинског руко-

водиоца одбране од поплава (осматрачи)
врше нарочито следеће послове:

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

b) Предлажу спровођење радова и мера на
свом терену,

c) Организују и руководе хитним радовима
и мерама у свом рејону по налогу помоћника,

d) Извештавају помоћника о предузетим ме-
рама и воде евиденцију о стању на терену, ан-
гажованом људству, механизацији и др.

Помоћници руководиоца одбране од по-
плава именују заменике (осматраче) на тај на-
чин што врше избор савесних лица са преби-
валиштем надомак критичног места на пред-
метном водотоку што ће омогућити редовно
праћење стања. Помоћник може имати једног
или више заменика у зависности од броја во-
дотокова и деоница у надлежности Помоћника
који покрива све критичне водотокове на тери-
торији МЗ под његовом надлежношћу. Заме-
ници могу, али не морају, бити шефови месне
канцеларије припадајуће МЗ. Помоћници ру-
ководиоца одбране од поплаве су дужни да у
року од 15 дана од усвајања Оперативног плана
именују заменике у складу са бројем критич-
них деоница и да исти доставе руководиоцу од-
бране од поплава и локалном центру за пријем
упозорења. 

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

a) Прати спровођење одбране од поплава,
прикупља све извештаје ЈВП "Србијаводе"
ВПЦ "Морава", Ниш, Радне јединице "Велика

Морава", Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ Смеде-
ревска Паланка и хидрометеоролошке службе
и упознаје се са њима,

b) Даје обавештења средствима јавног ин-
формисања,

c) Одржава везу са центрима за обавешта-
вање и средствима за информисање.

Руководилац одбране од поплава у најкра-
ћем року извршиће удаљавање лица које неса-
весно или нестручно обавља поверене послове
одбране од поплава или на други начин штетно
утиче на спровођење одбране и сменити га са
дужности на спровођењу мера заштите од по-
плава. Руководилац који је сменио са дужности
поједина лица, дужан је да на њихово место од-
мах постави друга лица.

Све време трајања активности на одбрани
од поплава, Главни руководилац одбране је у
контакту са командантом Штаба за ванредне
ситуације (председником општине) и Општин-
ским већем. По завршеним активностима ду-
жан је да Општинском штабу за ванредне си-
туације, Општинском већу односно Скуп-
штини општине, у року од 15 дана, достави из-
вештај о последицама, насталој штети и анга-
жованим снагама и средствима у поступку од-
бране од поплава.

Активности и расположиви капацитети 
у људству и техници у ванредним

околностима ЈКП "Букуља",
Аранђеловац и других субјеката

ЈКП "Букуља" Аранђеловац ангажовала би
све расположиво људство и механизацију у од-
брани од поплава, као и санирању последица
од штета, које би поплава нанела. Такође, снаб-
девало би грађане водом из цистерни до нор-
мализације водоснабдевања.
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Контакт особа, директор ЈКП "Букуља",
Аранђеловац, Иван Карадиновић Контакт те-
лефон:034/724-079 или 064/85-86-502.

Поред средстава ЈКП Букуља значајна су и
у одбрани од поплава неизоставна средства
Ватрогасно спасилачке јединице Аранђеловац
и то 3 моторне пумпе за воду, 2 електричне
пумпе за воду и претећа механизација (возила,
алати и сл.)

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

Сви субјекти који су у оперативном плану
укључени за одређене специфичне активности
везане за спровођење одбране од поплава,

дужни су да их извршавају стручно и у складу
са важећим прописима.

IV. НАЧИНИ ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ
ПОПЛАВА

1. Упозоравање

1.1. Уочавање поплаве и прогноза

За локални центар за пријем упозорења од-
ређује се канцеларија дежурне службе  Оп-
штинске управе Општине Аранђеловац, са
бројем телефона 064/8669-129. У случају не-
могућности коришћења телефона, комуника-
ција се успоставља преко радио станице из си-
стема општинских веза.

Преглед материјално техничких средстава којима располаже ЈКП "Букуља", Аранђеловац, која
могу бити ангожована у заштити од поплава

Ред.
број

Назив материјално техничког средства Број комада Старост (година)

1. Катерпилар 1 9

2. Скип мањи 1 13

3. Трактор 577 2 7-25

4. Компресор 1 6

5. Камион смећар 2 6, 22

6. Ауточистилица 1 12

7. Цистерна за воду 2 35-33

8. Лада нива 2 10,6

9. Камион ФАП 30-35 1 10

10. Путничка возила 2 10,11

11. Пумпе 2 12

12. Пумпе потапајуће 2 12

13. Лабораторијска опрема за испитивање воде 1
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Представници савета МЗ задужени су да
благовремено обавесте локални центар за
пријем упозорења о порасту водостаја на водо-
токовима на својим теренима као и општем
стању водотокова, угрожености подручја и по-
стојање околности који могу створити изли-
вање водотока (закрчење корита и сл.)

Уколико се претња од поплаве или поплава
деси ван радног времена обавештава се руко-
водилац одбране од поплава на телефон број
064/8586502 или преко Полицијске станице –
Аранђеловац на број телефона 034/569-173 или
192.

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

- ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ
„Велика Морава“ Ћуприја, на телефон помоћ-
ника руководиоца одбране од поплава за водно
подручје Морава, Зорана Станковић, број
064/840-40-83 и секторског руководиоца од-
бране од поплава А.Д. Водопривреда“ Смеде-
ревска Паланка, Петра Живојиновић, на тел.
број 069/829-4429 , као и заменика секторског
руководиоца Јоса Митић на тел 069/829-44-05.

(Имена одговорних секторских руково-
диоца и њихови бројеви телефона, одређени
Наредбом о утврђивању оперативног плана
за одбрану од поплава за 2019. годину, коју
је донео Министар пољопривреде од 28.
Фебруара  2019. године бр 325-00-00324/2017-
07")

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

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

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

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

Са успостављањем двадесетчетворочасов-
ног рада, обавезе осматрача су да свака два

сата јављају о стању водостаја. Јављање је те-
лефонски или радио станицом из месне канце-
ларије.

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

1.2. Оглашавање упозорења

Упозорења морају бити самерена са очеки-
ваном јачином поплаве, координирана и ком-
патибилна са РХМЗ, а утврђена од стране
штаба за одбрану од поплава.

При прогнозама о већим поплавним тала-
сима, информације о могућим опасностима и
последицама искључиво се преносе Штабу за
ванредне ситуације општине Аранђеловац и
надлежним субјектима укљученим у систем за-
штите и спасавања од поплава (ЈКП Букуља,
Дом здравља, Полицијска станица Аранђело-
вац, Ватрогасно-спасилачка јединица МУП-а
Аранђеловац). 

Уколико се процени долазак поплавног та-
ласа у року већем од два часа, порука се упу-
ћује у писаној форми - обавештење, у супрот-
ном се упућује телефоном о чему се сачињава
службена белешка.

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

По пријему и провери информација са те-
рена врши се и обавештавање грађана о наила-
зећој опасности од поплава.

За формулисање и пласирање информација,
одређује се лице задужено за информисање
јавности, при Општинској управи општине
Аранђеловац, Милосав Милојевић са бројем
телефона 064/8669-371, а на основу добијеног
налога од Команданта Штаба за ванредне си-
туације.

Лице за информисање доставља информа-
ције о наилазећим опасностима од поплава:

- локалној радио станици,
- шефовима месних канцеларија, како би ус-

мено обавештавали становништво.

2. Евакуација и спасавање

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

a) Осигурати да је угрожено становништво,
путем локалне радио станице, телефоном, јав-



љањем од врата до врата, полицијским или
другим колима или употребом гласоговорника,
обавештено о потреби евакуације, о томе где је
сигурно и крајње одредиште, којим путевима
се иде и које је расположиво време за акцију;

b) Обезбедити са ЈКП "Букуља" Аранђело-
вац и предузећем за превоз „Ласта“ РЈ Аранђ-
еловац, генералну помоћ за транспорт и при-
прему домаћинстава и привреде за евакуацију
са подручја за која се процени да ће бити плав-
љена, или су већ плављена;

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

d) Осигурати да је евакуација комплетна;
e) Успоставити са Полицијском станицом -

Аранђеловац контролу саобраћаја, како се не
би ушло у опасне зоне и идентификовати пу-
теве и возила за евакуацију;

f) Успоставити надзор над спровођењем ева-
куације, како би се обезбедила сигурност.

2.1. Центар за пријем угрожених

Прихватни центри за пријем формирају се и
престају са радом на основу наредбе Општин-
ског штаба за ванредне ситуације. Средства за
обезбеђење опреме, сервисних услуга и не-
опходног снабдевања центра за пријем, у усло-
вима поплава, обезбеђује Општинско веће оп-
штине Аранђеловац, односно Савет Месне
заједнице.

2.2. Ургентне мере

У сарадњи са Здравственим центром Аранђ-
еловац, Територијалном ватрогасном једини-
цом, Електродистрибуцијом, ПТТ службом и
противпожарном службом Полицијске станице
Аранђеловац, предузимају се ургентне мере
према процедурама предвиђеним њиховим
плановима за ванредне ситуације.

3. Информисање јавности

3.1. Ургентне информације

На основу донетих одлука Штаб за ванредне
ситуације, лице задужено за пријем и просле-
ђивање информација у јавност, а у периоду

пре, за време и одмах након поплава, прима и
прослеђује информације, које у себи укључују
и:

a) Претходно опажање, упозорење и поруку
о евакуацији. Поруку исказати речима, које ће
допринети максималној позорности јавности;

b) Податке о томе које ће акције бити пред-
узете, о локацијама које су безбедне, о просто-
рима које треба избећи, о локацији прихватних
центара и податке о начинима како добити ур-
гентну помоћ;

c) Податке о акцијама које су предузете или
ће бити предузете у вези са одбраном од по-
плава;

d) Позиве за радну снагу, опрему или другу
врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење
штете или о активностима на уклањању после-
дица од поплаве.

Лице задужено за информисање јавности у
сарадњи са Штабом за ванредне ситуације
вршиће пријем, обраду и дистрибуцију до-
бијених информација, које треба пласирати, а
с обзиром на:

a) Форму и садржину појединог типа ин-
формације;

b) Процедуру како и коме се упућују упозо-
рења и друге релевантне поруке;

c) Извор и веродостојност поруке;
d) Повезаност комуникацијске опреме.

V. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
ЗА ПРИМЕНУ СПРОВОЂЕЊА

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

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

Спровођење превентивних мера и радова
у циљу припреме за одбрану од поплава, ван
периода у којем се спроводи одбрана од по-
плава Општина Аранђеловац ће остварити
кроз:

1. Израду и усвајање просторних планова
надлежних органа локалне самоуправе, обез-
бедити да се у наведене планове уграде сви за-
хтеви заштите од поплава;

2. Урбанистичко уређење насеља нарочито
насељених места и индустријских зона, обез-
бедити прилагођавање истих потребама и за-
хтевима заштите становништва и материјалних
добара од поплава;

3. Извођење антиерозионих радова, првен-
ствено пошумљавањем и санирањем кли-
зишта;

4. Израду недостајућих одбрамбених на-
сипа, обалo-утврда 

5. Изградњу брана и преграда на бујичним
водотоковима;

6. Изградњу система канала за одвођење
вода и њихово одржавање;

7. Пре изградње мостова и пропуста, исте
градити са већом пропусном моћи воде;

8. Организација система јавног узбуњивања
на већим водотоковима ради благовременог
обавештавања о опасностима од поплава и
спровођења евакуације;

9. Оспособљавање становништва за заштиту
и спасавање од поплава кроз личну и узајамну
заштиту;

10. Оспособљавање Штаба за ванредне си-
туације за руковођење акцијама заштите и спа-
савања од поплава;

11. Кроз практичне вежбе организованих
снага цивилне заштите увежбати радње и по-
ступке из области заштите спасавања од по-
плава;

12. Израда планова заштите и спасавања од
поплава.

Ред. 
број

Врста Материјала Количина
Јединица

мере
Јединична
цена/дин.

Свега

1 Џак јутани 2.000  комад 15,00 30.000

2 Канап за вреће 30 клубе 200,00 6.000

3 Акум бат.лампа 50 комад 500 25.000

4 Чизме рибарске 10 пар 3.000 30.000

5 Чизме гумене 40 пар 1.200 48.000

6 Паљена жица 10 кг 70 700

7 Ексери разни 20 кг 120 2.400

8 Приручна апотека 20 комад 1.600 32.000

9 Лопате 50 комад 400 20.000

10 Резана грађа 5 М3 20.000 100.000

укупно 294.100
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА 
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

(ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ)

За спровођење превентивних мера и радова на смањењу ризика од поплава за воде  II реда на
подручју општине Аранђеловац за 2019. годину обезбеђена су финансијска средства Одлуком о
буџету Аранђеловац за 2019. Број:06-1196/2018-01-2 од 17.12.2018. године.

Водотоци који су обућваћени превентивним мерама и радовима у циљу припреме одбране од
поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава за воде II реда на подручју општине
Аранђеловац у 2019. години јесу водотоци са неуравнотеженим водостајем и малом пропусном
моћи корита које је углавном обрасло биљним културама и травом, тако да је неопходно  интер-
вентно превентивно обезбеђење пропусне моћи корита како би се обезбедила заштита приобалног
подручја.

На основу свега напред наведеног надлежни субјекат за спровођење превентивних мера и ра-
дова у циљу припреме одбране од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава
за воде II реда на подручју општине Аранђеловац у 2019. години, јесте јединица локалне само-
управе Општина Аранђеловац.

Ради реализације активности, мера и радова за смањење ризика од поплава на подручју оп-
штине Аранђеловац, надлежно одељење Општине Аранђеловац-Општинске управе ће у складу
са прописаном законском регулативом извршити ангажовање потребне механизације и људства. 

По окончању поступка усвајања локалног оперативног плана одбране од поплава на територији
општине Аранђеловац за 2019. годину, наведени надлежни субјекат за спровођење превентивних
мера и радова у циљу припреме одбране од поплава приступиће реализацији активности, мера и
радова за смањење ризика од поплава на подручју општине Аранђеловац.

Надлежни субјект за провођење превентивних мера предвиђених овим планом је Општинска
управа кроз Одељење за јавне набавке и инвестиције општине Аранђеловац.  

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

Р. бр

Надлежни
субјекат за

спровођење
мера и радова

Опис активности
Јед. 
мере

Количина
Јединична

цена
Износ
У дин

Општинска
управа  
Аранђеловац 

Чишћење деонице
машински од ната-
ложеног муља, са
одлагањем до по-
требне просушено-
сти

m³ 5.000 400,00 2.000.000,00

УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом 2.000.000,00
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У случају ургентне промене стања на терену неопходно је спровести мере превентивне или ак-
тивне заштите одбране од поплава а који су усмерени примерано на чишћење корита водотокова
у циљу веће пропусне моћу корита и на свим сругим водотоковима. Активности спроводи   уз ан-
гажовање других ресурса (Ресурси месних заједница, ЈКП Букуља, ангажоване механизације тре-
ћих лица и др.).

Графички прилог критичних тачака које су предвиђене оперативним планом за примену мера
чишћења речних корита у дужини од минимално 50 м узводно од критичних тачака критичне
тачке су обележене координатама у оквиру Print Screen-a извор портал ГЕОСРБИЈА 

VI. СПИСАК  РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Назив водотока
другог реда

Месна заједница

Дужина саниране
деонице у току 

2018 године 
у метрима

Планирано 
за санацију у 2019

години 
метара

Поток Јелинац Аранђеловац 100 -

Река Мисача Стојник 1600 -

Поток Јешовац Аранђеловац 150 -

Река Турија Раниловић 2200 -

Река Врлаја Вукосавци 300 -

Река Босута Босута 700 -

Неименовани поток Брезовац 200 -

Каменица Брезовац 300

Река Турија Венчане 500

Врбичка река Врбица 400

Трешњевичка Река Г. Трешњевица 200

Река Мисача Орашац 100

ФУНКЦИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН

Деонице 
- Водотокови

ГЛАВНИ 
РУКОВОДИЛАЦ

Директор ЈКП „Букуља“
711-075
Иван Карадиновић

064/8586-502

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ
РУКОВОДИОЦА и помоћник
за подручје града

Зоран Радошевић ЈКП
„Зеленило“ Аранђеловац

064/8586-501 Кубршница (центар)
Миленића поток
Поток Јешовац
Пресека
Поток Каменац
Поток Балабанац
Поток Јелинац
Поток Јелинац

Помоћник за МЗ Центар Слободан Јестратијевић 064/8669-262

Помоћник за МЗ Стари град Мирослав Радојичић 064-8669-234
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Овај оперативни план је урађен у складу са Елаборатом за план одбране од поплава на водото-
ковима ван система одбране од полава на територији општине Аранђеловац, који је урадио Ин-
ститут за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда. 

Овај програм ће се објавити у „Службеном гласнику СО Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-971/2019-01-2 од 15.11.2019. г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов, с.р.

Помоћник за МЗ Бања Зоран Томковић 064/8669385 Катанићи (Бања)
Сушица (Бања ) 

Помоћник за МЗ Врбица Милан Радојевић 064/8669233 Кубршница
Врбичка река
Поток Јунац
Орашачки поток
Расаднички поток

Помоћник за МЗ Стојник Лучић Дарко 064/8669395 Мисача Грабовац

Помоћник за МЗ Брезовац Вујановић Славиша, 064/8669387 Каменица

Помоћник за МЗ Копљари Ђурковић Дејан 064/6115909 Суморина

Помоћник за МЗ  
Г Трешњевица

Милош Божић 063/8908078 Мала река
Велика река
Дубоки поток

Помоћник за МЗ Вукосавци Матић Радиша 064/1282169 Врлаја 
Вукасовачка река

Помоћник за МЗ Босута Зоран Балтић 060/3150640 Босута Бобовик
Букуља

Помоћник за МЗ Јеловик Стојановић Зоран 064/8669391 Букуља Јеловик

Помоћник за МЗ Гараши Синиша Илић 064-8669-320 Букуља

Помоћник за МЗ Буковик Лаловић Слободан 034742127 или
064/86-69-273

Пештан 

Помоћник за МЗ Прогореоци Микица Васић 064/8669383 Пештан

Помоћник за МЗ Даросава Љубивоје Петровић, 064-8669-390 Пештан 

Помоћник за МЗ Венчани Мира Кузмановић 064/8669388 Турија Придворица

Помоћник за МЗ Тулеж Зоран Марић 064/9607-055 Турија

Помоћник за МЗ Раниловић Раде Павловић 064/8669-394 Турија

Помоћник за МЗ Мисача Зоран Стефановић 064/8669392 Мисача

Помоћник за МЗ Орашац Наташа Пајевић 064/0612775 Мисача



На основу члана 73. Закона о угоститељству
(“Службени гласник РС”, бр. 17/2019) и члана
33. став 1. тачка 6. и 14. Статута општине
Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, бр. 2/2019 ) 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године донела је 

ОДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се боравишна такса
коју плаћа корисник услуге смештаја који
изван свога места пребивалишта користи
услугу смештаја у угоститељском објекту за
смештај за коришћење комуналне, саобраћајне
и туристичке инфраструктуре и супраструк-
туре на подручју општине Аранђеловац.

Члан 2.

Боравишну таксу корисник услуга плаћа за
сваки дан боравка у угоститељском објекту за
смештај у износу од 120,00 динара. 

Наплату боравишне таксе од корисника
услуге, наплаћује субјект који пружа услугу
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја). 

Боравишна такса се наплаћује истовремено
са наплатом услуге смештаја. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ бора-
вишне таксе.

Члан 3.

Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну
таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице
поседује решење о категоризацији и пружа
услуге смештаја у објектима домаће радиности
(кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком
домаћинству, у објектима смештајних капаци-
тета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у
објекту сеоског туристичког домаћинства на
отвореном у привремено постављеној опреми
за камповање до укупно 20 камп парцела (у да-
љем тексту: физичко лице), сагласно закону
којим се уређује угоститељство. 

Физичко лице плаћа боравишну таксу у ут-
врђеном годишњем износу, у складу са актом
Владе Републике Србије, којим се утврђују
ближи услови и начин утврђивања висине го-
дишњег износа боравишне таксе за физичко
лице које пружа угоститељске услуге смештаја
у објектима домаће радиности и сеоском тури-
стичком домаћинству, као и начин и рокови
плаћања. 

Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и
2. овог члана, решењем утврђује Општинска
управа општине Аранђеловац - Одељење за
привреду и друштвене делатности, а по пре-
тходно донетом и правноснажном решењу о
категоризацији угоститељског објекта. 

Члан 4.

Средства од наплаћене боравишне таксе да-
валац смештаја уплаћује на прописан рачун
јавног прихода, до петог у месецу, за пре-
тходни месец. 

Ако давалац смештаја не наплати бора-
вишну таксу, дужан је да на свој терет уплати
износ ненаплаћене боравишне таксе у року од
15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

Члан 5.

Боравишну таксу не плаћају: 
1) деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско

лечење, односно специјализовану рехабилита-
цију од надлежне лекарске комисије; 

3) особе са инвалидитетом са телесним ош-
тећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од
прве до пете групе, слепа лица, лица оболела
од дистрофије, и сродних мишићних и неуро-
мишићних обољења, параплегије и квадрипле-
гије, церебралне и дечје парализе, мултиплекс
склерозе, особе ометене у развоју, као и прати-
лац наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано бо-
раве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других ак-
тивности по програму министарства надлеж-
ног за послове просвете, студенти који органи-
зовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења обавезне наставе у
складу са наставним планом образовне уста-
нове, као и учесници републичких и регионал-
них такмичења у знању и вештинама; 
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5) страни држављани који су по међународ-
ним конвенцијама и споразумима ослобођени
плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају
лица од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. не плаћају боравишну таксу
ако поднесу доказ да су испуњени услови из
става 1. овог члана (чланска карта, потврда
школе, односно образовне установе, упут ле-
карске комисије и друго). 

Члан 6.

Средства од наплаћене боравишне таксе на
територији општине Аранђеловац приход су
буџета општине Аранђеловац. 

Члан 7.

У погледу начина утврђивања боравишне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и
принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна
камате и осталог што није предвиђено овом од-
луком сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује порески поступак и пореска
администрација, ако законом којим се уређује
област угоститељства није друкчије одређено. 

Члан  8.

Надзор над приименом ове Одлуке врши се
преко овлашћених инспекција на начин пред-
виђен законом којим се уређује област угости-
тељства.

Члан 9.

Новчаном казном од 150.000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:

1).не наплати боравишну таксу истовремено
са наплатом услуге смештаја ( члан 2. став 3.); 

2). у рачуну за услугу смештаја не искаже
посебно износ боравишне таксе ( члан 2. став
4.);

3). не уплати средства боравишне таксе у бу-
џет општине Аранђеловац у прописаном року
( члан 4.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од 75.000 ди-
нара.

Члан 10.

Новчаном казном од 25.000 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако:

1) боравишну таксу не плаћа у складу са ре-
шењем надлежног органа ( члан 3.).

Члан 11.

Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о боравишној такси ("Служ-
бени гласник општине Аранђеловац", број
97/18). 

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-972/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о кому-
налним делатностима ("Службени гласник
РС", број 88/11, 46/2014 - Одлукa УС РС,
104/2016 и 95/2018), члана 1. и 21. Закона о са-
храњивању и гробљима ("Службени гласник
СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Службени глас-
ник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - др. за-
кон и 120/12 - одлука УС и 84/2013 – одлука
УС) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута оп-
штине Аранђеловац ("Службени гласник оп-
штине Аранђеловац", број 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној дана 15.11.2019. године, донела
је

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА
И САХРАЊИВАЊЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се начин и услови
обављања комуналне делатности управљања
гробљима и сахрањивања на територији оп-
штине Аранђеловац, права и обавезе јавног ко-
муналног предузећа које обавља комуналну де-
латност управљања гробљима и сахрањивања,
права и обавезе корисника, односно закупца
гробног места и извођача занатских радова на
гробљима, начин финансирања и вршења над-
зора над обављањем комуналне делатности
управљања гробљима и сахрањивања.

Члан 2.

Управљање гробљима и сахрањивање у сми-
слу ове одлуке су: одржавање гробља, гробних
места и објеката који се налазе у оквиру
гробља, покопавање и ексхумација погребних
остатака, одржавање пасивних гробаља, одно-
сно гробаља ван употребе и спомен обележја,
обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређе-
них гробних места, наплата накнаде за одржа-
вање гробног места.

Уређивање и одржавање гробља, у смислу
ове одлуке, обухвата: изградњу и одржавање
гробних поља и парцела унутар којих се налазе

гробна места, изградњу и одржавање саобра-
ћајних површина, изградњу и одржавање ин-
сталација, објеката и уређаја, подизање и одр-
жавање зеленила, одржавање чистоће, укла-
њање снега и леда, одржавање реда на гроб-
љима, као и друге послове који су у вези са
уређивањем и одржавањем гробља и сахрањи-
вањем.

Члан 3.

Гробље је земљиште које је одговарајућим
планским актом или посебном одлуком Скуп-
штине општине, одређено за сахрањивање ум-
рлих.

Члан 4.

Послове из члана 2. ове одлуке, обавља
Јавно комунално предузеће "Букуља" Аранђ-
еловац, (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 5.

Гробље или део гробља, може се у складу са
законом, ставити ван употребе на основу од-
луке Скупштине општине.

Гробље стављено ван употребе или део так-
вог гробља  може се користити за друге намене
сагласно планском акту и условима прописа-
ним истим, по истеку рока почивања за сва
гробна места или после извршеног преноса по-
смртних остатака из оних гробних места за
која још није истекао рок којим је продужено
почивање посмртних остатака.

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ГРОБЉA

Члан 6.

Уређивање и одржавање гробља из члана 3.
ове одлуке, Предузеће обавља у складу са про-
грамом инвестиционог и текућег одржавања
гробља, који садржи врсту, обим и динамику
радова као и висину средстава потребних за
њихову реализацију.

Спомен гробови, спомен гробнице и споме-
ници, који су утврђени за културно добро - спо-
менике културе, уређују се и одржавају на на-



чин утврђен прописима којима се уређују кул-
турна добра.

Члан 7.

Гробља се уређују и одржавају у складу са
пројектом гробља и програмом из члана 6. став
1. ове одлуке.

Планским документом и пројектом гробља,
одређују се гробна поља и парцеле унутар
којих се налази гробно место.

Гробно поље, парцела и гробно место обе-
лежавају се бројевима.

Под гробним местом, у смислу ове одлуке,
подразумева се гроб, гробница и уређена пар-
цела са опсегом.

Члан 8.

Гробно место не може да буде предмет прав-
ног промета.

Корисник гробнице и уређене парцеле са
опсегом, исту може да врати искључиво Пред-
узећу.

1. Услови и начин давања на коришћење
гробног места, и одржавање реда на гробљима

Члан 9.

Приликом пријаве сахране Предузеће одре-
ђује гробно место.

Гроб се даје на коришћење сродницима ум-
рлог по следећем редоследу: супружник ум-
рлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, ус-
војено), родитељи умрлог.

У случају да нема лица из става 2. овог
члана, гроб се даје на коришћење лицу по ре-
доследу сродства са умрлим, по крви у побоч-
ној линији до четвртог степена сродства и њи-
ховим супружницима.

Изузетно, ако нема лица из ст. 2. и 3. овог
члана, гроб се даје на коришћење лицу које
обезбеди сахрањивање посмртних остатака ум-
рлог.

Члан 10.

У случају смрти корисника гробног места,
право коришћења гробног места припада лицу
које је оглашено за његовог наследника.

Ако је више лица оглашено за наследнике,
иста су дужна да писаним споразумом, једног
између себе одреде за корисника гробног места
и да један примерак споразума, овереног код

надлежног органа или потписаног пред овлаш-
ћеним лицем Предузећа, доставе истом, а у
противном Предузеће ће једног од њих одре-
дити за корисника гробног места, а остала лица
евидентираће као сукориснике гробног места.

У случају да се оставински поступак не
оконча у року од годину дана од смрти корис-
ника, лица по редоследу сродства из члана 9.
ове одлуке, дужна су да поступе на начин про-
писан ставом 2. овог члана, а у противном
Предузеће ће једног од њих одредити за корис-
ника гробног места, а остала лица евиденти-
раће као сукориснике гробног места.

Члан 11.

Гроб се даје на коришћење у случају смрти,
односно подношења пријаве сахрањивања.

Изузетно од става 1. овог члана, уређена
парцела са опсегом се може дати на кориш-
ћење и за живота, независно од чињенице
смрти односно пријаве сахрањивања, под усло-
вима и уз накнаду које прописује Предузеће.

Међусобна права и обавезе између лица из
члана 9. ове одлуке, коме се даје гроб на ко-
ришћење и Предузећа, уређују се уговором
који се закључује одмах, а најкасније у року од
30 дана од дана сахрањивања.

Уговором из става 2. овог члана утврђује се:
накнада за коришћење и одржавање гробља,
услови одржавања гроба, обавезан рок почи-
вања, рок у коме се даје на коришћење гроб,
истек рока почивања, продужење рока почи-
вања, начин и услови за ексхумацију, услови
преноса посмртних остатака умрлог, као и ко-
ришћење гроба који је утврђен за културно
добро.

Члан 12.

За гроб и уређену парцелу у којима почивају
посмртни остаци умрлог, резервација се врши
по вертикали.

Изузетно од става 1. овог члана у посебним
случајевима као што су поплаве, изливање под-
земних вода или друге посебне околности због
којих није могуће извршити вертикалну резер-
вацију гроба, директор Предузећа ће одобрити
хоризонталну резервацију гроба.

Члан 13.

Гроб и уређена парцела са опсегом се даје
на коришћење на време од најмање 10 година. 
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Гробница се даје на коришћење, на време од
најмање 50 година.

Члан 14.

Предузеће је дужно да 30 дана пре истека
рока обавезног почивања и рока којим је про-
дужено почивање, писаним путем обавести ко-
рисника гробног места, о праву да продужи
рок почивања.

Ако у року од шест месеци, од пријема оба-
вештења из става 1. овог члана, корисник не
продужи рок почивања, односно у писаној
форми изјави да не жели да продужи рок почи-
вања, а гробно место нема карактер спомен
гробног места, Предузеће може посмртне
остатке пренети у осаријум, а то гробно место
дати на коришћење другом лицу.

Осаријум је заједничка гробница у коју се
похрањују посмртни остаци умрлих у слу-
чајевима из става 2. овог члана.

Предузеће је дужно да надгробне споменике
и друга обележја са гробова из којих су по-
смртни остаци пренети у осаријум, пренесе на
за то одређено место и чува годину дана у ко
року их корисник може преузети, а након ис-
тека тог рока, Предузеће може располагати са
истим.

Члан 15.

Предузеће је дужно да обезбеди ред, мир и
чистоћу на гробљима из члана 3. ове одлуке.

Члан 16.

Гробља из члана 3. ове одлуке , отворена су
за посетиоце сваког дана у периоду и у радно
време које пропише директор Предузећа.

Члан 17.

Предузеће пружа услуге током целе године.
Сахране могу се обављати сваког дана. Сахра-
њивање се обавља у летњем периоду од 12,00-
18,00 часова, а у зимском периоду од 12,00-
16,00 часова.

Члан 18.

Посетиоци гробља, запослени на гробљу,
извођачи занатских радова, као и остала лица

која се затекну на гробљу морају се понашати
на начин којим се одржава ред, мир и чистоћа.

Члан 19.

На посебан захтев породице, сродника ум-
рлог и других лица, Предузеће може да одобри
да се у знак сећања на умрлог засади спомен
дрво или постави неко друго обележје (нпр.
клупа), на месту које одреди Предузеће, у
складу са Пројектом гробља.

2. Сахрањивање

Члан 20.

Под сахрањивањем подразумева се покопа-
вање посмртних остатака умрлог као и друге
радње које се у том циљу предузимају.

Члан 21.

Здравствене установе и установе социјалне
заштите (у даљем тексту: установе) дужне су
да пријаве Предузећу сваки случај смрти лица
у установама, која су имала пребивалиште на
територији општине Аранђеловац.

Преузимање и превоз посмртних остатака
умрлог до капеле, обавља привредно друштво
и предузетник, који је регистрован за обав-
љање ове услуге и испуњава услове у складу
са законом и општинским прописима.

Члан 22.

Ако се сахрана обавља на гробљима у
Аранђеловцу или на гробљима у другим ме-
стима која имају капелу, посмртни остаци се
превозе и смештају у капелу на гробљу, најкас-
није један сат пре времена одређеног са сах-
рану.

Члан 23.

На гробљима, у насељеним местима, где
нису изграђене капеле, посмртни остаци ум-
рлог се чувају на месту које одреди породица,
сродници умрлог и друга лица, а сахрањивање
се обавља према месним обичајима.
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Члан 24.

Лица која су дужна да изврше сахрањивање,
односно најближи сродници умрлог, дужни су
најкасније 12 сати по наступању смрти,
пријавити смртни случај Предузећу, ради од-
ређивања времена сахране и вршења других
услуга везаних за сахрањивање.

На основу потврде о смрти или извода из ма-
тичне књиге умрлих, Предузеће издаје одобрење
за сахрањивање и одређује дан и сат сахране у
договору са лицем које је пријавило сахрану.

У одобрењу из става 2. овог члана уписују
се следећи подаци: 

- име и презиме умрлог лица, датум рођења
и датум смрти,

- назив гробља и време сахране,
- гробно поље, број парцеле и гробно место.

Члан 25.

Приликом сахрањивања може се организо-
вати погребна свечаност.

Погребну свечаност организује породицa,
сродник умрлог и другa лица, при чему се у по-
гледу врсте и обима свечаности уважава воља
умрлог.

Опроштај од умрлог може се обавити по
верским обичајима или уз учешће оркестра,
хора рецитатора, говорника и друге пригодне
садржаје који изражавају жељу умрлог, поро-
дице, сродника умрлог и других лица и одгова-
рају личности умрлог и пијетету чина сахра-
њивања.

Члан 26.

Део погребне свечаности може се извршити
поред гробног места.

Најкасније пола сата по завршетку погребне
свечаности Предузеће мора да затвори гробно
место, односно обликује гробну хумку, постави
надгробна обележја - дрвене симболе (крст,
табла, пирамида и сл.) и распореди цвеће и
венце.

У току погребне свечаности, венци и цвеће се
обавезно преносе од капеле до гробног места.

Члан 27.

Запослени у Предузећу који учествују у са-
храњивању, морају носити пригодну свечану-
радну униформу.

Члан 28.

Сахрањивање посмртних остатака неиден-
тификованог лица, обавља Предузеће у року од
24 сата од момента смрти истог.

Сахрањивање лица из става 1. овог члана,
врши се на основу акта надлежног органа
којим је утврђена чињеница да је лице неиден-
тификовано.

Члан 29.

Ексхумација је ископавање посмртних оста-
така из гроба или гробнице, која се врши у
складу са законом.

Посмртни остаци умрлог могу се ископати
и пренети на друго гробље, на захтев породице,
сродника умрлог и других лица која за то имају
интерес, уз претходно одобрење надлежног ор-
гана у складу са законом. 

Трошкове ексхумације и преноса посмртних
остатака умрлог, сносе лица из става 1. овог
члана.

Ако се на основу одлуке надлежног органа,
врши ископавање и пренос посмртних оста-
така пре истека рока којим је продужено почи-
вање посмртних остатака, трошкове ископа-
вања и преноса посмртних остатака, гробних
знакова, споменика и других предмета са тих
гробних места, сноси орган који је донео од-
луку.

3. Права и о обавезе Предузећа 
и корисника гробног места

Члан 30.

Изградња гробница и уређених парцела са
опсегом, подизање надгробног споменика и
других спомен обележја на гробљима, врши се
у складу са условима прописаним овом одлу-
ком и пројектом гробља.

Члан 31.

За изградњу, преправку и уклањање споме-
ника и других спомен обележја на гробним ме-
стима, потребно је писмено одобрење Преду -
зећа које се даје без одлагања.
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Писмено одобрење Предузећа, потребно је
и за постављање других додатних предмета на
гробном месту.

Захтев за издавање одобрења из става 1. и 2.
овог члана, подноси Предузећу корисник гроб-
ног места односно гробнице и уређене парцеле
са опсегом.

Уз захтев се прилаже:
– нацрт-скица надгробног споменика, одно-

сно других радова за које се тражи одобрење,
– доказ о праву коришћења гробног места

односно гробнице и уређене парцеле са опсе-
гом,

– доказ да је извођач радова регистрован за
обављање те делатности,

– доказ да су измирене све обавезе према
Предузећу.

Предузеће је дужно да без одлагања обаве-
сти комуналног инспектора о извођењу радова
без одобрења из става 1. овог члана.

Члан 32.

Изградњу гробница и уређених парцела са
опсегом и њихово опремање на гробљима из
члана 3. ове одлуке, искључиво обавља Преду -
зеће.

Спољне димензије гробница и уређених
парцела са опсегом, дубину гробне раке,
највишу висину надгробног споменика одно-
сно спомен плоче и друге димензије и упутства
за извођење занатслих и других радова ут-
врђује Предузеће посебним актом.

Члан 33.

После прве сахране, у исти гроб уз писмену
сагласност корисника, могу се сахранити лица
из члана 9. ове одлуке, ако је од претходне сах-
ране протекао рок од најмање 10 година.

Сахрањивање у исти гроб, може се одоб-
рити и пре истека рока из става 1. овог члана,
ако је претходно сахрањивање извршено на ду-
бини гроба од 2,5 m.

Члан 34.

Уколико се сахрана посмртних остатака
обавља на гробном месту на коме постоји над-
гробна плоча или спомен обележје, иста се
може обавити тек када каменорезац помери по-

стојећу надгробну плочу или спомен обележје,
а о трошку корисника гробног места.

Члан 35.

Надгробни споменик и спомен обележје,
својим изгледом не смеју да нарушавају изглед
и функционалност гробља.

Забрањено је постављање обележја на спо-
меницима, спомен обележјима и гробницама,
који изгледом, знацима или натписом, вређају
верска, национална, расна и друга осећања гра-
ђана.

Члан 36.

О одржавању гробних места , надгробних
споменика и обележја на гробним местима ста-
рају се корисници гробних места.

Лица из става 1. овог члана могу уређивање
и одржавање гробних места поверити Пред-
узећу, уз одговарајућу накнаду.

Члан 37.

Уколико се споменик оштети или му прети
опасност од рушења, Предузеће је дужно по-
звати корисника гробног места, да у оставље-
ном року изврши поправке и отклони опасност
од рушења, а у противном Предузеће ће по-
правке извршити путем другог лица на терет
корисника гробног места.

Уколико је корисник непознат или није у мо-
гућности да изврши поправку, Предузеће ће
споменик уклонити, и исти чувати годину дана
у ком року корисник гробног места може пре-
узети споменик након измирења свих трош-
кова Предузећу.

По истеку рока из става 2. овог члана, Пред-
узеће може располагати са уклоњеним споме-
ником.

Члан 38.

Радови на текућем одржавању надгробних
споменика и других спомен обележја могу се
изводити без посебног одобрења. 

Под одржавањем, у смислу става 1. овог
члана, подразумева се бојење слова, замена
дрвених симбола (крст, табла, пирамида и сл.)
и други слични послови.



Члан 39.

На споменицима културе и спомен гробним
местима, радови на подизању и одржавању
надгробних споменика и других спомен обе-
лежја обављају се по претходно прибављеној
писаној сагласности надлежног Завода за за-
штиту споменика културе, и у складу са зако-
ном.

Члан 40.

Извођач занатских радова на гробљима ду-
жан је да радове обавља тако да:

1 радове изводи у радне дане, у времену од
07,00 до 14,00 часова, или у другом времену
које одреди Предузеће,

2. поступи по налогу овлашћеног лица
Предузећа и отклони уочене недостатке и у да-
том року, радове усагласи са нацртом-скицом
надгробног споменика, односно других спомен
обележја, која чини саставни део одобрења и
техничким нормативима,

3. грађевински материјал (песак, шљунак и
сл.) депонује на гробљу само у количини и то-
лико времена колико је потребно за извођење
радова, и да тиме не омета приступ и кретање
посетилаца гробља, а у случају прекида или за-
вршетка радова дужан је да преостали мате-
ријал уклони, и место извођења радова без од-
лагања доведе у првобитно стање,

4. за превоз материјала потребног за извођење
занатских радова на гробљима, користи само са-
обраћајне површине које одреди Преду зеће,

5. ако приликом извођења радова пронађе
делове сандука, кости и сл. одмах обустави ра-
дове и о томе без одлагања обавести Преду -
зеће,

6. ако приликом извођења радова нађе пред-
мете од вредности мора их без одлагања пре-
дати Предузећу,

7. чесме после употребе затвори,
8. коришћен алат, колица и сл. не сме прати

на чесми.
Ако извођач занатских радова, приликом из-

вођења радова, причини штету, дужан је да је
отклони, а у супротном Предузеће ће то учи-
нити на његов трошак.

Члан 41.

Предузеће може из оправданих разлога, да
забрани извођење занатских радова на гроб-

љима или појединим деловима гробља, у одре-
ђено доба дана или одређене дане, односно од-
ређено доба године.

Члан 42.

Предузеће је дужно да води евиденцију:
1. гробних места,
2. сахрањених лица са датумом сахране,
3. обвезника накнаде за коришћење и одр-

жавање гробних места,
4. података о умрлим чији су посмртни

остаци пренети у осаријум (заједничку гроб-
ницу)

5. ексхумираних посмртних остатака,
6. изграђених споменика и спомен обележја

као и друге неопходне евиденције.

Члан 43.

Предузеће је дужно да:
1. врши текуће и инвестиционо одржавање

гробаља,
2. обезбеди несметано сахрањивање ум-

рлих,
3. одржава чистоћу гробаља и комуналних

објеката на њима,
4. уређује и одржава зелене површине и

стазе на њима,
5. са гробова и гробница уклања осушено

цвеће и венце,
6. предузима и друге мере и радње не-

опходне за несметано обављање комуналне де-
латности.

7. на видном месту истакне Одлуку о одр-
жавању реда на гробљу.

Члан 44.

На гробљима је забрањено:
1. постављање надгробних споменика, спо-

мен обележја и других ознака који нису у вези
са сахрањеним лицима на гробљу,

2. постављање надгробних споменика, спо-
мен обележја и других ознака величине одно-
сно димензија које нису у складу са планским
актом, пројектом гробља и овом Одлуком,

3. постављање ознака на гробницама, над-
гробним споменицима и другим спомен обе-
лежјима, која изгледом, знацима или натписом
вређају патриотска, верска, национална или
друга осећања грађана,
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4. наношење штете надгробним спомени-
цима и другим спомен обележјима као и дру-
гим предметима на гробним местима,

5. оштећење гробова, гробница, уређених
парцела са опсегом и објеката који служе за
одржавање и коришћење гробља,

6. нарушавање мира на гробљу,
7. приступ деци млађој од 10 година без

пратње одраслог лица,
8. монтирање жардињера, клупа, кандила,

кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу гроба,
односно гробнице, уколико то није предвиђено
нацртом - скицом надгробних споменика,

9. сађење око гробова и гробница свих дрве-
настих врста лишћара, четинара, шибља и дру-
гог растиња без одобрења Предузећа,

10. прескакање ограде, гажење зелених по-
вршина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и дру-
гих засада, паљење ватре и слично,

11. гажење, прљање и скрнављење гробних
места,

12. увођење животиња,
13. стварање нечистоће на саобраћајним и

зеленим површинама и бацање увелог цвећа и
других предмета ван за то одређеног места,

14. фотографисање и снимање у виду заната
без одобрења Предузећа, корисника гроба, уре-
ђене парцеле и гробнице

16. рекламирање, односно истицање рек-
ламе, продавање робе и вршење услуга на гро-
бљу,

17. извођење радова који нису у складу са
пројектом гробља и одобрењем Предузећа 

18. улажење у капелу ван времена одређеног
за сахрану.

III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Члан 45.

Срeдстaвa зa oбaвљaњe и рaзвoj комуналне
дeлaтнoсти управљања гробљима и погребне
услуге oбeзбeђуjу сe из:

- прихoдa oд пружaњa кoмунaлних услугa,
- прихoдa буџeтa општине,
- нaмeнских срeдстaвa других нивoa влaсти,

и
- других извoрa, у склaду сa зaкoнoм.

Члан 46.

За гроб и гробницу корисник плаћа накнаду
за коришћење гробног места. 

Корисници из става 1. овог члана, дужни су
да плаћају и накнаду за одржавање гробља.

Члан 47.

Цене услуга сахрањивања, као и накнаде за
коришћење гробног места и одржавање гробља
утврђује Надзорни одбор Предузећа, уз саглас-
ност Општинског већа општине Аранђеловац,
на основу начела и елемената за одређивање
цена комуналних услуга, прописаних законом
и подзаконским актима.

IV НAЧИН OБEЗБEЂИВAЊA
КOНTИНУИTETA У OБAВЉAЊУ

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Члан 48.

Прeдузeћe je дужнo дa свoj рaд и пoслoвaњe
oргaнизуje тaкo дa обавља комуналну делат-
ност управљања гробљима и погребне услуге
у склaду сa законом и oвoм oдлукoм, као и да
обезбеди трајно и несметано пружање кому-
налних услуга у прописаном и уговореном ква-
литету, обезбеди заштиту, развој и одржавање
комуналних објеката и опреме које служе за
обављање комуналне делатности као и развој
и унапређење квалитета и врсте комуналних
услуга.

Члан 49.

У случају поремећаја или прекида у обав-
љању комуналне делатности управљања гроб-
љима и погребне услуге, услед више силе или
других разлога који нису могли да се предвиде,
односно спрече, Предузеће је обавезно да од-
мах, обавести Општинску управу- Одељење за
инспекцијске послове и без одлагања, пред-
узме мере на отклањању узрока поремећаја, од-
носно прекида и то: 

1. радно ангажује запослене на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због којих



је дошло до прекида у обављању комуналне де-
латности управљања гробљима и погребне
услуге, и

2. предузме и друге мере које утврде над-
лежни органи.

Члан 50.

У случајевима из члана 49. ове одлуке,
Предузеће је обавезно да истовремено са пред-
узимањем мера, обавести Општинску управу-
Одељење за инспекцијске послове, о разлозима
поремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.

Кад Општинска управа- Одељење за ин-
спекцијске послове , прими обавештење из
става 1. овог члана, дужна је да без одлагања о
томе обавести Општинско веће и предложи
мере за отклањање насталих последица и друге
потребне мере неопходне за несметано обав-
љање ове комуналне делатности и то:

1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања
комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге,

2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и
других објеката и уређаја и имовине Предузећа
која служи за обављање комуналне делатности
управљања гробљима и погребне услуге,

3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих
пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe, и

4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст
зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу ко-
муналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге, кao и oдгoвoрнoст зa нaкнaду
учињeнe штeтe.

Члан 51.

У случају прекида у обављању послова
услед штрајка, Предузеће је обавезно да обез-
беди минимум процеса рада, и то:

- смештај умрлог,
- копање гроба,
- сахрањивање,
- одржавање гробаља.

Члан 52.

Предузеће је дужно да корисницима услуга
омогући континуирано изјашњавање ( најмање
једном годишње) о квалитету пружања услуга
и то електронским путем, на званичној интер-
нет презентацији Предузећа.

Предузеће ће крајем сваке календарске го-
дине сачинити и на својој званичној интернет

презентацији објавити извештај о поднетим
примедбама корисника услуга, који садржи
број и врсту поднетих примедби и мере које ће
бити предузете за побољшање услуга по оправ-
даним примедбама.“

V НАДЗОР

Члан 53.

Надзор над применом ове одлуке, врши, Оп-
штинска управа- Одељење за инспекцијске по-
слове.

Послове инспекцијског надзора над спрово-
ђењем ове одлуке и других општих и поједи-
начних аката, донетих на основу ове одлуке,
обавља Општинска управа-Одељење за инспек-
цијске послове ,преко комуналног инспектора.

За прекршаје прописане овом одлуком ко-
мунални инспектор овлашћен је да поднесе за-
хтев за покретање прекршајног поступка и
изда прекршајни налог.

Комунални инспектор је, поред овлашћења
утврђених у закону, овлашћен и дужан да:

1. донесе налог о уклањању обележја или
других ознака која нису у вези са сахрањеним
лицима на гробљу,

2. донесе налог о уклањању натписа или
других обележја односно, ознака на гробовима
и гробницама којима се вређају патриотска,
верска, национална и друга осећања грађана,

3. донесе налог о предузимању мера за от-
клањање недостатака у вршењу услуга, и

4. предузима и друге мере у складу са зако-
ном и овом одлуком.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Новчаном казном од 50.000,00 динара, каз-
ниће се за прекршај Предузеће ако:

1. уређивање и одржавање гробаља не
обавља у складу са програмом инвестиционог
и текућег одржавања гробаља (члан 6. став 1.);

2. не поступа у складу са одредбама члана
7. ове одлуке;

3. не обезбеди ред, мир и чистоћу на гроб-
љима из члана 3. ове одлуке (члан 15);

4. не поступи у складу са одредбама члана
22. ове одлуке;

5. најкасније пола сата по завршетку по-
гребне свечаности не затвори гробно место, од-
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носно не обликује гробну хумку, постави над-
гробна обележја - дрвене симболе (крст, табла,
пирамида и сл.) и распореди цвеће и венце
(члан 26. став 2.);

6. запослени који учествују у сахрањивању,
не носе пригодну свечану-радну униформу
(члан 27.);

7. сахрањивање посмртних остатака неиден-
тификованог лица не изврши у складу са чла-
ном 28. ове одлуке;

8. не обавести комуналног инспектора о из-
вођењу радова без одобрења (члан 31. став 5.);

9. не води евиденције у складу са чланом 42.
ове одлуке;

10. не поступа у складу са чланом 43. ове од-
луке;

11. не поступи у складу са чланом 48. ове
одлуке;

12. не поступи у складу са чланом 49. ове
одлуке;

13. не поступи у складу са чланом 50. став
1. ове одлуке;

14. у случају прекида у обављању послова
услед штрајка, не обезбеди минимум процеса
рада ( члан 51.);

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се одговорно лице у Предузећу, новчаном каз-
ном у износу од 15.000,00 динара.

Члан 55.

Новчаном казном од 50.000,00 динара каз-
ниће се правно лице ако:

1. се понаша супротно члану 18. ове одлуке;
2. посмртне остатке умрлог превезе до ка-

пеле, супротно члану 21. став 2. ове одлуке.
3. поступи супротно одредбама члана 31.

став 1. и 2. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће

се одговорно лице у правном лицу, новчаном
казном у износу од 15.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се предузетник новчаном казном у износу од
10. 000,00 динара.

Члан 56.

Новчаном казном од 50.000,00 динара каз-
ниће се за прекршај извођач занатских радова-
правно лице ако:

1. се понаша супротно члану 18. ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 31.

ове одлуке;
3. радове изводи супротно одредбама члана

40. ове одлуке;

Новчаном казном од 10.000,00 динара каз-
ниће се за прекршај извођач занатских радова-
предузетник за прекршаје из става 1. овог
члана.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице код извођача занатских ра-
дова новчаном казном од 10.000,00 динара.

Члан 57.

Новчаном казном од 5.000,00 динара,каз-
ниће се физичко лице ако:

1. се понаша супротно члану 18. ове одлуке;
2. поступа супротно забранама из члана 44.

ове одлуке.
Комунални инспектор односно овлашћено

лице Предузећа издаје прекршајни налог за
прекршаје из става 1. овог члана.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Предузеће је дужно да обављање комуналне
делатности управљања гробљима и сахрањи-
вања усклади са одредбама ове одлуке и то:

– на гробљу „Рисовача“ у насељеном месту
Аранђеловац у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке;

– на осталим гробљима на територији оп-
штине Аранђеловац у року од 5 година од дана
ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 59.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о сахрањивању и гробљима ("Оп-
штински Службени гласник општине Аранђе -
ловац", број: 37/78 и  41/81).

Члан 60.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-973/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 27. Од-
луке о јавној својини општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 8/2019) и члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Отуђује се из Јавне својине општине
Аранђеловац непокретност – објекат  ближе
описан и означен као објекат број 2. у пов. од
68м2 на кп. бр. 2113/1 уписан у Лн. бр. 1630
КО Аранђеловац, постојећи у ул. Књаза Ми-
лоша број 228, купцу „ДОМИНО МАРКЕТ“
ДОО Аранђеловац, MБ 20854979, ПИБ
107701173, ул. Краља Петра Првог бб Аранђ-
еловац, као најповољнијем понуђачу из по-
ступка прикупљања писмених понуда, за
укупну купопродајну цену у износу од
105.990,00 еура (стотинупетхиљададеветстоти-
надеведесет еура).

Купопродајна цена из претходног става има
бити исплаћена у року од 15 дана од дана до-
ношења ове Одлуке на рачун буџета општине
Аранђеловац 840-811151843-89 уз обавезан по-
зив на број по моделу 97 89003.

2. Купопродајна цена из тачке 1. ове Одлуке
утврђена је као понуда најповољнијег понуђача
у поступку прикупљања писмених понуда. 

3. Уговор о отуђењу непокретности из тачке
1. ове Одлуке из Јавне својине општине Аранђ-
еловац, у име Општине закључује председник
Општине са најповољнијим понуђачем у року
од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, по
претходно прибављеном мишљењу Правобра-
ниоца општине Аранђеловац.

4. Ако најповољнији понуђач не приступи
закључењу Уговора из тачке 3. ове Одлуке у
прописаном року, Скупштина општине ће по-
ништити ову Одлуку. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Аранђеловац је на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године донела Од-
луку о покретању поступка отуђења непокрет-
ности прикупљањем писмених понуда („Служ-
бени гласник општине Аранђеловац“ бр.
8/2019) којом је покренула поступак отуђења
из јавне својине Општине објекта број 2. у пов.
од 68м2 на кп. бр. 2113/1 уписан у Лн. бр. 1630
КО Аранђеловац, постојећег у ул. Књаза Ми-
лоша број 228 и утврдила текст Јавног огласа
за отуђење непокретности у јавној својини оп-
штине Аранђеловац путем прикупљања писме-
них понуда („Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 8/2019).

Решењем Скупштине општине Аранђеловац
образована је Комисија за отуђење непокрет-
ности/објекта у улици Књаза Милоша бр. 228
из јавне својине општине Аранђеловац путем
прикупљања писмених понуда јавним огласом
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 8/2019) ( у даљем тексту: Комисија) са за-
датком да у складу са Законом о јавној својини
( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) и Уредбом о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосред-
ном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања ис-
коришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16/18), спроведе поступак отуђења непокрет-
ности ближе описане и означене као објекат
број 2. у пов. од 68м2 на кп. бр. 2113/1 уписан
у Лн. бр. 1630 КО Аранђеловац, постојећи у ул.
Књаза Милоша број 228, путем прикупљања
писмених понуда јавним огласом; да након
окончаног поступка записник са одговарајућим
предлогом достави Општинском већу општине
Аранђеловац на даљу надлежност.

Република Србија-Министарство финан-
сија-Пореска управа-Одсек за контролу из-
двојених активности Аранђеловац извршио је
процену тржишне вредности предметносг
објекта и својим актом бр. 003-436-00-
01219/2019 од 30.07.2019. године, утврдио да
она износи 63.411,32 еура, што представља по-
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четну цену објекта у поступку прикупљања
писмених понуда.

Јавни оглас за отуђење предметног објекта
објављен је у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, званичној интернет презента-
цији Општине и у дневном листу „НОВОСТИ“
дана 16.09.2019. године. Заинтересована лица
су позвана и инструисана да поднесу своје по-
нуде Комисији најкасније до 18.10.2019. године
до 12 часова.

Комисија је извршила отварање приспелих
понуда по јавном огласу, 18.10.2019. године у
13:30часова, у присуству представника пону-
ђача и јавности. По јавном огласу приспеле су
укупно 4 понуде, све благовремене и потпуне,
и то:

– Аксић Драган, ул. Царице Милице бб
Аранђеловац са понудом од 91.100е;

– Јелић Игор, ул. Антонија Извонара бр. 35
Аранђеловац са понудом од 70.501е;

– Далибор Стевановић, ПР Грађевинска
радња СДГ „Градња“ Аранђеловац,ул. Батала-
кина бр. 8 Аранђеловац са понудом од
65.195,55е;

– „ДОМИНО МАРКЕТ“ ДОО, ул. Краља
Петра Првог бб Аранђеловац са понудом од
105.990е.

По спроведеном поступку, Комисија је ут-
врдила да је најповољнији понуђач ( по крите-
ријуму највише понуђене купопродајне цене)
„ДОМИНО МАРКЕТ“ ДОО Аранђеловац са
понуђеном купопродајном ценом у износу од
105.990,00 еура.

На основу наведеног Комисија је поднела
Општинском већу предлог Одлуке о отуђењу
непокретности из јавне својине општине
Аранђеловац број 06-865/2019-01-2 од дана
21.10.2019. године.

Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) прописано је да о прибав-
љању ствари и располагању стварима у
својини јединице локалне самоуправе под
условима прописаним законом, одлучује орган
јединице локалне самоуправе одређен у складу
са законом и статутом јединице локалне само-
управе, док је чланом 27. Одлуке о јавној
својини општине Аранђеловац („Службени
гласник РС“, бр. 8/2019) прописано да Одлуку
о избору најповољнијег понуђача, након спро-
веденог поступка јавног надметања односно
прикупљања писмених понуда доноси Скуп-
штина општине на предлог Комисије.

На основу свега наведеног а на основу ов-
лашћења из члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/2019), којим је про-
писано да Скупштина општине одлучује о при-
бављању и отуђењу непокретности за потребе
Општине, доноси се ова Одлука.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-974/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 12. Од-
луке о јавној својини општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 8/2019) и члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 5/2019),

Скупштина општине Аранђеловац је на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ НЕПОСРЕДНОМ

ПОГОДБОМ

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак прибав-
љања непокретности ближе описане и озна-
чене као стан број 2. Пов. 67м2 у породичној
стамбеној згради постојећој у ул. Проте Иса-
ковића бр. 2 на кп. бр. 4472/1 КО Аранђеловац
у власништву Костић Милене из Аранђеловца,
у јавну својину општине Аранђеловац.

Непокретност из претходног става биће
прибављена непосредном погодбом.
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Члан 2.

Непокретност из члана 1. ове Одлуке при-
бавља се у јавну својину општине Аранђело-
вац, по тржишној вредности, коју ће одредити
Министарство финансија – Пореска Управа,
лиценцирани проценитељ или други надлежни
орган у складу са законом.

Члан 3.

Поступак прибављања непокретности из
члана 1. ове Одлуке непосредном погодбом,
спровешће Комисија за јавну својину општине
Аранђеловац.

Комисија из става 1. овог члана има задатак
да по окончаном поступку непосредне погодбе,
поднесе образложени предлог Општинском
Већу на основу кога  Општинско Веће подноси
предлог Одлуке о прибављању непокретности
у јавну својину општине Аранђеловац.

Члан 4.

Одлуку о прибављању непокретности у
јавну својину општине Аранђеловац у складу
са овом Одлуком доноси Скупштина општине
Аранђеловац.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке је
члан 27. став 10. Закона о јавној својини (
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) којим је прописано да о
прибављању ствари и располагању стварима у
својини јединице локалне самоуправе под
условима прописаним законом, одлучује орган
јединице локалне самоуправе одређен у складу
са законом и статутом јединице локалне само-
управе; члана 12. Одлуке о јавној својини оп-
штине Аранђеловац („Службени гласник оп-

штине Аранђеловац“, бр. 8/2019) којим је про-
писано да се непокретности могу прибавити у
јавну својину непосредном погодбом, али не
изнад од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако у кон-
кретном случају то представља једино могуће
решење; и члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 5/2019) којим је про-
писано да Скупштина општине одлучује о при-
бављању и отуђењу непокретности за потребе
Општине.

Циљ доношења ове Одлуке је прибављање
предметне непокретности у јавни својину оп-
штине Аранђеловац. Предметна непокретност
је само једна од три постојећа стана у породич-
ној стамбеној згради у ул. Проте Исаковића бр.
2, и једна која није у јавној својини Општине.
На овај начин Општина би стекла право
својине на целој згради, што би отворило мо-
гућности за реконструкцију овог објекта и про-
мену намене истог. У склопу кат. парцеле на
коме се налази предметна зграда, постоји и
склоп објеката такође у јавној својини Оп-
штине. Посебан интерес за прибављање пред-
метне непокретности представља управо то
што је исти једини у приватном власништву у
складу постојећег склопа објеката, док је зем-
љиште у целости својина општине Аранђело-
вац. У складу са наведеним предложен је начин
прибављања непосредном погодбом, као
једини логичан поступак обзиром на влас-
ничку структуру непокретности.

Финансијска средства за реализацију ове
Одлуке обезбедиће се буџетом општине
Аранђеловац, с тим да ће висина средстава
бити опредељена по спроведеном поступку не-
посредне погодбе и биће саставни део Одлуке
о прибављању непокретности у јавну својину
општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-975/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.



На основу члана 7. Одлуке о јавној својини
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 8/2019), члана 37.
Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/19) и
члана 36. Пословника Скупштине општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 5/19),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Образује се Комисија за јавну својину оп-
штине Аранђеловац (у даљем тексту: Коми-
сија) и у исту се именују:

• Љубиша Вуковић, дипл. правник, председ-
ник Комисије;

• Снежана Анић, дипл. правник, члан;
• Марина Ивановић, дипл. економиста, члан;
• Јелена Стризовић, дипл. инг. геодезије,

члан;
• Илија Грубишић, дипл. правник, члан.

2. Задатак Комисије је да у складу са Зако-
ном о јавној својини и Одлуком о јавној
својини општине Аранђеловац спроводи по-
ступак отуђења, давања у закуп, односно при-
бављања имовине у јавној својини општине
Аранђеловац.

3. Утврђује се накнада за учешће на седници
Комисије, председнику и члановима Комисије,
у висини 5% просечне месечне зараде по за-
посленом у Републици Србији, према послед-
њем коначном објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике на
дан одржавање седнице Комисије, у складу са
Одлуком о накнадама одборницима и члано-
вима органа, радних тела Скупштине општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 98/2018).

4. Административно-техничке послове за
потребе Комисије вршиће Одељење за имовин-
ско-правне односе, урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности.

5. Мандат Комисији траје четири године.
Комисија почиње са радом даном доношења

овог Решења.

6. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-976/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 37.  Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19) и члана 36. став 1. По-
словника Скупштине општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр.5/19)

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ

ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I   Разрешава  се дужности члана Комисије
за друштвене делатности :

– ДУШИЦА ЂОРЂЕВИЋ

II Именује се за члана Комисије за друшт-
вене делатности :

– БОБАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

III Мандат именованом члану траје до ис-
тека мандата  овог сазива Скупштине.

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-977/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р
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На основу члана 121.Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.88/17 и 27/18-др.закон) и члана
4. Правилника о општинском савету родитеља
(„Службени гласник РС“ бр.72/18) и члана
33.Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац бр. 2/19)

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној дана 15.11.2019.године, донела
је

Р Е Ш Е Њ E

О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ
САВЕТА РОДИТЕЉА

1. Разрешавају се чланови Општинског са-
вета родитеља за школску 2018/2019. годину,
због истека мандата :

1. Дејан Николић,представник Савета ро-
дитеља Гимназије „Милош Савковић“,
члан
– Срђан Јовановић,заменик члана

2. Весна Миловановић, представник Савета
родитеља Економско-угоститељске школе
„Слободан Минић“, члан
– Весна Шарац, заменик члана

3. Горан Видаковић, представник Савета
родитеља Техничке школе „Милета Ни-
колић“, члан
– Душица Терзић,заменик члана

4. Гордана Мирић, представник Савета ро-
дитеља Основне школе „Светолик Ран-
ковић“,члан
– Ненад Јагодић, заменик члана

5. Наташа Зороје, представник Савета ро-
дитеља Основне школе „Милан Илић
Чича“, члан
– Тамара Добричић,заменик члана

6. Предраг Вићентијевић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Свети
Сава“, члан
– Данијела Станичић, заменик члана 

7. Данијела Вулићевић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Илија
Гарашанин“, члан
– Јелена Јоксић, заменик члана 

8. Борко Спасић, представник Савета роди-
теља Основне школе „Милош Обреновић“,
члан
– Весна Ивков Радовић, заменик члана

9. Мирко Аничић, представник Савета ро-
дитеља Основне школе „Први српски
устанак“ у Орашцу, члан
– Срђан Пајевић, заменик члана

10. Снежана Зорић, представник Савета
родитеља Основне школе „Душан Ра-
доњић“ у Бањи, члан
– Ненад Шевић, заменик члана

11. Татјана Гавриловић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Славко
Поповић“ у Даросави, члан
– Горан Гавриловић, заменик члана

12. Јовица Дамњановић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Веља
Герасимовић“ у Венчанима, члан
– Јован Беговић, заменик члана

13. Гордана Мијаиловић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Љубо-
мир Љуба Ненадовић“ у Раниловићу,
члан
– Санела Агатуновић, заменик члана

14. Душан Љесковац, представник Савета
родитеља Основне школе „Вук Кара-
џић“ у Стојнику, члан
– Далиборка Павловић,заменик члана

15. Раичевић Јелица, представник Савета
родитеља Основне музичке школе „Пе-
тар Илић“ ,члан
– Ковиљка Ђуровић, заменик члана 

16. Кузмановић Душица,члан
– Ковиљка Ђуровић,заменик члана

2. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-978/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 121.Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.88/17, 27/18-др.закон и 10/19),
члана 3. став 4. Правилника о општинском са-
вету родитеља („Службени гласник РС“
бр.72/18), члана 37.Статута општине Аранђело-
вац(„Службени гласник општине Аранђело-
вац'', бр.2/19) и члана 36. став 2. Пословника
Скупштине општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр.5/19)

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

РЕ Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
САВЕТА РОДИТЕЉА

1. Образује се Општински савет родитеља за
школску 2019/2020. годину и у исти се именују:

1. Горан Игњатијевић,представник Савета
родитеља Гимназије „Милош Савковић“,
члан
– Гордана Митровић,заменик члана

2. Ивица Нешић,представник Савета роди-
теља Економско-угоститељске школе
„Слободан Минић“, члан
– Весна Шарац, заменик члана

3. Горан Видаковић, представник Савета
родитеља Техничке школе „Милета Ни-
колић“, члан
– Душица Терзић,заменик члана

4. Ненад Јагодић,представник Савета роди-
теља Основне школе „Светолик Ранко-
вић“, члан
– Маја Гавриловић, заменик члана

5. Наташа Зороје, представник Савета ро-
дитеља Основне школе „Милан Илић
Чича“, члан
– Владимир Николић,заменик члана

6. Предраг Вићентијевић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Свети
Сава“, члан
– Драгана Чоловић, заменик члана 

7. Данијела Вулићевић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Илија
Гарашанин“, члан
– Ана Радовановић, заменик члана 

8. Борко Спасић, представник Савета роди-
теља Основне школе „Милош Обрено-

вић“, члан
– Ивана Оташевић, заменик члана

9. Милорад Аничић, представник Савета
родитеља Основне школе „Први српски
устанак“ у Орашцу, члан
– Невена Миланко, заменик члана

10. Шевић Ненад, представник Савета ро-
дитеља Основне школе „Душан Радо-
њић“ у Бањи, члан
– Јовичић Снежана, заменик члана

11. Горана Гавриловић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Славко
Поповић“ у Даросави, члан
– Татјана Гавриловић, заменик члана

12. Јовица Дамњановић, представник Са-
вета родитеља Основне школе „Веља
Герасимовић“ у Венчанима, члан
– Јован Беговић, заменик члана

13. Ана Вуковић, представник Савета ро-
дитеља Основне школе „Љубомир
Љуба Ненадовић“ у Раниловићу, члан
– Санела Агатуновић, заменик члана

14. Душан Љесковац,представник Савета
родитеља Основне школе „Вук Кара-
џић“ у Стојнику, члан
– Mаја Радивојевић,заменик члана

15. Тијана Шукић, представник Савета ро-
дитеља Основне музичке школе „Петар
Илић“ , члан
– Јагодић Олга, заменик члана

16. Јовановић Снежана, представник Са-
вета родитеља Предшколске установе
„Дуга“, члан
– Станојевић Александра, заменик члана

2.Задатак и начин рада Општинског савета
родитеља је одређен Законом о основама обра-
зовања и васпитања и Правилником о општин-
ском савету родитеља.

3.Мандат чланова Општинског савета роди-
теља траје до краја школске 2019/2020. године.

4. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-979/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.



На основу члана 116. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – др. закон)
и члана 33. став 1. тачка 10. Статутa општине
Аранђеловац  („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

''ДУГА''  АРАНЂЕЛОВАЦ

I Разрешава се дужности члана Управног од-
бора Предшколске установе „Дуга'' Аранђело-
вац:

– ЂОРЂЕВИЋ ГОРДАНА, представник ро-
дитеља

II Именује се за члана Управног одбора
Предшколске установе „Дуга'' Аранђеловац:

– ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН, представник роди-
теља

III Мандат именованом члану Управног од-
бора траје до истека мандата Управног одбора
именованог Решењем број 06-1038/2017-01-2
од 13. 11. 2017. године.

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-980/2019-01-2 од 15.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 116. став 5.  Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ГИМНАЗИЈЕ „МИЛОШ САВКОВИЋ“

I Разрешава се дужности  члана Школског
одбора Гимназије „Милош Савковић“, због
престанка основа по којем је именован : 

– ДРАГАН АДАМОВИЋ, представник Са-
вета родитеља

II Именује се за члана Школског одбора
Гимназије „Милош Савковић“:

– ГОРАН ИГЊАТИЈЕВИЋ, представник Са-
вета родитеља

III Мандат именованoм члану траје до ис-
тека мандата чланова Школског одбора имено-
ваних Решењем бр. 06-579-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном   гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-981/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 116. став 5.  Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКЕ
ШКОЛЕ „СЛОБОДАН МИНИЋ“

I Разрешава се дужности  члана Школског
одбора Економско-угоститељске школе „Сло-
бодан Минић“ , због престанка основа по којем
је именован : 

– ГЕРАСИМОВИЋ ДЕЈАН, представник
Савета родитеља

II Именује се за члана Школског одбора Еко-
номско-угоститељске школе „Слободан Ми-
нић“

– ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА, представник Са-
вета родитеља

III Мандат именованoм члану траје до ис-
тека мандата чланова Школског одбора имено-
ваних Решењем бр. 06-580-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном   гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-982/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 116. став 5.  Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

I Разрешава се дужности  члана Школског
одбора ОШ „Илија Гарашанин“, на лични за-
хтев : 

– БИЉАНА КНЕЖЕВИЋ-ПРОКОВИЋ,
представник Наставничког већа

II Именује се за члана Школског одбора ОШ
„Илија Гарашанин“ : 

– ЈАСМИНА БУРЧУЛ, представник Настав-
ничког већа

III Мандат именованoм члану траје до ис-
тека мандата чланова Школског одбора имено-
ваних Решењем бр. 06-585-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном   гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-983/2019-01-2 од 15.11. 2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов
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На основу члана 116. став 5.  Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

I Разрешава се дужности  члана Школског
одбора ОШ „Вук Караџић“, због именовања за
вршиоца дужности директора школе : 

– ДИМИТАР СЛАВОВ, представник На-
ставничког већа

II Именује се за члана Школског одбора ОШ
„Вук Караџић“ : 

– АНА РАДЕНКОВИЋ, представник На-
ставничког већа

III Мандат именованoм члану траје до ис-
тека мандата чланова Школског одбора имено-
ваних Решењем бр. 06-588-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном   гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-984/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 94. Закона о превозу пут-
ника у друмском саобраћају ("Сл. гласник Ре-
публике Србије", бр. 68/2015,41/2018,44/2018-
и др закон,83/2018 и 31/2019) и члана 14. Од-
луке о  такси превозу на територији општине
Аранђеловац ("Службени гласник Општине
Аранђеловац" бр. 8/19), и члана 7 Одлуке о оп-
штинском већу („Службени гласник општине
Аранђеловац“број 9/08 и 5/19),  Општинско
Веће општине Аранђеловац, на седници одр-
жаној дана 02.10.2019.године, доноси

ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА  ТАКСИ
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ (ЗА
ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ)

Увод

Програм организовања ауто такси превоза
(у даљем тексту програм) на територији Оп-
штине Аранђеловац за период 2019.-2024.г.,
доноси се на основу података који се воде код
Одељења за привреду и друштвене делатности
и Одељења за инспекцијске послове, Општин-
ске управе Општине Аранђеловац, као и из-
вршене анализе постојећег стања и упоредних
података код других општина и градова, њиме
се утврђује потребан број такси возила, лока-
ције такси стајалишта са бројем такси места,
начин уређења такси стајалишта, као и распо-
ред такси места, на територији Општине
Аранђеловац.

Програм дефинише организовање такси
превоза у оквиру којег се одређује и оптимални
број такси возила као и саобраћајно техничке
услове за петогодишњи  период а на основу ка-
рактеристика превозних захтева-вожњи и
стања техничког регулисања саобраћаја на те-
риторији Општине

Програм  садржи: 
• анализу потреба за такси превозом, 
• оптимално организовање такси превоза у

складу са саобраћајно-техничким условима,
• саобраћајно-техничке услове за увођење

стајалишта,
• број такси стајалишта са бројем такси ме-

ста, 
• и друге елементе неопходне за доношење

Програма. 
Такси превоз по важећим правним пропи-

сима спада под јавни превоз, а он јесте превоз
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који је под једнаким условима доступан свим
корисницима превозних услуга и обавља се на
основу уговора о превозу. Такси превоз јесте
ванлинијски превоз путника који се обавља
путничким аутомобилом који испуњава услове
прописане законом. Такси превоз могу обав-
љати привредна друштва и правна лица чија је
претежна делатност такси превоз путника, који
су за обављање те делатности регистровани у
Регистру привредних субјеката, у складу са за-
коном којим се уређује регистрација привред-
них субјеката и који имају одобрење надлеж-
ног органа општине за обављање такси пре-
воза.

1. Анализа такси превоза у систему јавног
превоза путника

Анализа за такси превоз, вршена је на ос-
нову анализа постојећег стања у овој врсти
превоза. Анализа постојећег стања у такси пре-
возу, сачињена је на основу:

• анализе такси превозника у систему јавног
превоза; 

• постојећег броја такси возила;
• планираних такси стајалишта.

1.1. Анализа такси превозника у систему
јавног превоза

Код утврђивања основних циљева развоја
Општине Аранђеловац и дефинисања општин-
ске политике према проблему такси превоза,
кренуло се од постојећег стања у овој делатно-
сти, уз пуно уважавања свих специфичности,
како би се постигли што оптималнији услови
за организовање овог вида превоза.

Интенција Општине Аранђеловац је да се
на студиозан и квалитетан начин на новим
принципима организује  јавни  превоз  (ли-
нијски и ванлинијски) на територији Општине
Аранђеловац.

Такође, у анализи такси превоза у систему
јавног превоза, коришћено је искуство из окру-
жења о потребама за такси превоз.

Постојећи број одобрења за обављање такси
превоза на територији општине Аранђеловац,
од 2017–2018. г. износи 68, док  број важећих
такси легитимација и такси дозвола износи 71.

Организациона односна правна форма под-
носиоца захтева је привредно друштво или
предузетник.

2. Оптимално организовање такси превоза
у складу са саобраћајно -техничким

условима

Најзначајнији параметри који утичу на оп-
тимално организовање такси превоза, првен-
ствено су они који утичу на одређивање по-
требног броја возила, у оквиру којег су:

• карактеристике превозних захтева према
такси превозу у току дана и дужина трајања
вожње,

• обим превоза путника просечним такси во-
зилом, 

• просечно годишње време рада такси во-
зила,

• искоришћеност капацитета и радног вре-
мена  такси возила. 

На основу искуства већ рађених студија у
већим градовима у окружењу, као и на основу
параметара који утичу на одређивање потреб-
ног броја такси возила, дошло се до оријента-
ционог потребног броја такси возила за Оп-
штину Аранђеловац од 1,96 возила на 1.000
становника. С обзиром да Општина Аранђело-
вац по последњем попису становништва из
2011. године има 46.225 становника, опти-
мални број такси возила је 90.

Предвиђени број такси возила не утиче на
рад јавног линијског превоза који не може у по-
тпуности да подмири потребе становника оп-
штине Аранђеловац.

3. Број такси стајалишта са бројем 
такси места

Такси стајалишта на територији Општине
Аранђеловац, одређена су сагласно планској
документацији, водећи рачуна о несметаном
одвијању саобраћаја на тим локацијама.

Укупан број такси стајалишта које треба
обележити на територији Општине Аранђело-
вац је 15 са 74 такси места. 

Такси превозник који такси превоз обавља
путем радио-фреквенције или другог облика
позива за пружање услуга путем диспечарске
службе чији је основни задатак да организује
и прати рад возила и управља возилима на те-
рену, може напустити место на такси
стајалишту ради обављања превоза.

Чланом 6. Одлуке о такси превозу Општине
Аранђеловац(«Службени гласник општине
Аранђеловац број 8/19») дефинисано је да је
такси возач дужан да такси превоз започне са
такси стајалишта.
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Изузетно,такси возач ће примити путника и ван такси стајалишта на местима где није забра-
њено заустављање и паркирање,ако је такси возило слободно или на телефонски позив одласком
на назначену адресу.

Такси стајалишта на територији Општине Аранђеловац 

4. Саобраћајно технички услови за уређење такси стајалишта

Такси стајалишта су место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини која
су одређена и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и која су обележена

Ред. бр. Локација
Број паркинг 

места

1.
Плато испред старог погона компаније Књаз Милош у улици
Војводе Путника

10

2. Плато испред Бувље пијаце, Краља Петра I бб 10

3. Улаз у парк Буковичке бање код споменика Књазу Милошу 5

4. Трг Венац Слободе код робне куће 6 (3+3)

5. Улица Књаза Милоша 102 – код суда 3

6. Улица Краља Петра I 72 – код Дома Здравља 4

7. Улица Војислава Илића – код пијаце 2

8.
Кнеза Михаила бб паркинг код Спортско-рекреативног центра
Шумадија

10

9. Књаза Милоша –код Фортуна маркета 4 (2+2)

10. Књаза Милоша-код Жућиног парка 3

11. Паркинг код општине 2

12. Плато железничке станице 2

13. Улица ратних војних инвалида 5

14. Главна пошта 2

15. Кружни ток код споменика Књазу Милошу 6



саобраћајном сигнализацијом сходно пропи-
сима којима се уређује безбедност саобраћаја
на јавним путевима.

Хоризонталном сигнализацијом  обележава
се површина за стајање такси возила. На по-
вршини за стајање уписује се натпис "ТАXИ".

На почетку стајалишта поставља се верти-
кална саобраћајна сигнализација за означавање
такси стајалишта са допунском таблом којом
се одређује број паркинг места и режим парки-
рања, у складу са правилником о саобраћајној
сигнализацији.

О одржавању такси стајалишта стара се ЈКП
„Зеленило“ Аранђеловац , а надзор врши Оде-
љење за инспекцијске послове преко кому-
налне и саобраћајне инспекције.

На такси стајалишту возила се паркирају
према редоследу доласка, до вертикалне сиг-
нализације којом се означава такси стајалиште.

На такси стајалишту могу се паркирати
само возила која су обележена у складу са овом
одлуком. 

Такси возила се паркирају на стајалишту
само у оквиру обележених места и на начин
како је дефинисано хоризонталном и вертикал-
ном саобраћајном сигнализацијом. За време
стајања возила на такси стајалишту возач је ду-
жан да остане поред возила или у возилу.

Такси возач када обавља такси делатност не
сме такси возило паркирати ван такси ста ја -
лишта.

Такси стајалишта морају да задовоље одре-
ђене саобраћајно - техничке услове, у складу
са техничким прописима и стандардима који
регулишу ову област.

Површина за такси стајалиште обележава се
линијама и симболима, у складу са Правилни-
ком о саобраћајној сигнализацији („Сл. глас-
ник Републике Србије“, бр. 85/2017), уз постав-
љање саобраћајног знака и допунске табле.

5. Начин исписивања натписа на коловозу
(таxи)

Хоризонтална сигнализација за такси ста -
јалишта обележава се у складу чланом  58 и 67.
Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 85/2017).

Хоризонтална сигнализација за такси
стајалиште спада у остале ознаке на путу која
пружа додатна обавештења "ТАXИ (V-15.3)".

Натписи на коловозу се постављају у тра-
кама, на површинама за паркирање или по-
вршинама посебне намене. Разлог је да се

учесницима у саобраћају прикажу називи ме-
ста, бројеви пута, положај појединих објеката,
намена површина и слично. За натписе на ко-
ловозу користе се слова и бројеви величине 20
x 40 цм, са дебљином стубова слова 6 цм. Ме-
ђутим, због специфичности угла под којим се
натписи виде са положаја возача, слова се по-
већавају и издужују да би се под оштрим углом
са позиције возача могла видети као нормална
слова.

Натписи на коловозу су беле боје.
Означавање саобраћајних површина за по-

себне намене служи за обележавање места где
је забрањено заустављање, обележавање места
резервисаних за такси возила (В-16.3) или
друга возила.

Места резервисана за такси возила могу
бити обележена на два начина, зависно од тога
да ли се ради о групном или појединачном пар-
кирању. 

6. Начин постављања вертикалне
саобраћајне сигнализације

Вертикална сигнализација за такси ста ја -
лишта обележава се у складу чланом  25 и 35.
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник Републике Србије“, бр. 85/2017) који
дефинише да знакови обавештења пружају
учесницима у саобраћају потребна обавештења
о путу којим се крећу, називима места кроз која
пут пролази и удаљености до  тих места, пре-
станку важења знакова изричитих наредби, као
и друга обавештења која им могу бити корисна.

Знакови обавештења су: општи знакови оба-
вештења, знакови за вођење саобраћаја; зна-
кови туристичке сигнализације и знакови за
обележавање препрека на путу и места на коме
се изводе радови. Знак испод текста је знак
„такси стајалиште” (III-49.1), који означава ме-
сто на коме се налази такси стајалиште.

Програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Аранђеловац».

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР.06-799/2019-01-3  од 02.10.2019.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

186 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 187

На основу члана 14. став 5. Одлуке о такси
превозу на територији општине Аранђеловац (
«Службени гласник општине Аранђеловац» бр.
8/19) и члана 7. Одлуке о општинском већу
(Службени гласник општине Аранђеловац
9/08 и 5/19)

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној дана 02.10.2019. године, до-
нело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА
ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ

ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Утврђује се  да је,  у складу са Програмом
организовања такси превоза на територији оп-
штине Аранђеловац за период 2019.-2024. го-
дине, дозвољени број возила 95, за обављање
такси превоза на територији општине Аранђ-
еловац.

2. Уколико дође до измене Програма из
тачке 1 ове Одлуке, Одлука о утврђивању  доз-
вољеног броја возила биће усклађена са Про-
грамом.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР.06-800/2019-01-3  од 02.10.2019.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање рад-
них места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019), 

Општинске веће, на предлог начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац, дана
02.10.2019. године, усвојило је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019) ( у даљем тексту:
Правилник), у члану 13. у оквиру одељка 4.3.
Одељење за општу управу и заједничке по-
слове радно место број 14. – Домар брише се.

Члан 2.

У члану 13. Правилника у оквиру одељка
4.3. Одељење за општу управу и заједничке по-
слове додаје се ново радно место бр. 15а. које
гласи:

„
15а. Радно место : Послови одржавања и

руковођења котлом за грејање.



Звање: Намештеник – четврта врста рад-
них места број намештеника 1

Опис посла: стара се о одржавању и ис-
правности уређаја и опреме у пословним про-
сторијама органа града и предузима мере за
њихову поправку; руковођење котлом за
грејање; одржава канцеларијски простор, сале
и заједничке просторије (кречење, поправка са-
нитарних делова и слично), као и простор око
зграде органа општине; обавља и друге по-
слове по налогу руководиоца одељења и начел-
ника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање у тро-
годишњем или четворогодишњем трајању, или
стечено специјалистичко образовање, најмање
шест месеци радног искуства у струци.“

Члан 3.

У члану 13. Правилника у одељку 4.4. Оде-
љење за финансије и рачуноводство код радног
места број 4. Шеф рачуноводства, у делу који
се односи на звање речи „Млађи“ бришу се.

Члан 4.

У члану 13. Правилника у одељку 4.4. Оде-
љење за финансије и рачуноводство додаје се
ново радно место број 13а. које гласи:

„
13а. Радно место: Материјално-финан-

сијско књиговодство основних средстава
Звање: Сарадник број службеника: 1
Опис посла: води помоћне књиге основних

средстава и аналитичку евиденцију основних
средстава; води материјално - финансијско
књиговодство и врши хронолошко одлагање за
архивирање целокупне документације у вези
са финансијско-материјалним пословањем из
своје надлежности; врши квартално и годишње
усаглашавање главне књиге са помоћним књи-
гама и евиденцијама; учествује у изради за-
вршног рачуна; води евиденцију уговора о за-
купу и врши фактурисање закупа и других
услуга које врши општинска управа; врши ре-
валоризацију уговорних обавеза и обрачун
амортизације и ревалоризације основних сред-
става;  води задужење и раздужење корисника
по реверсима и евиденцију ХТЗ опреме; врши
усклађивање стања имовине са стварним ста-
њем на основу пописа; предлаже расходе, рас-
ходовање имовине и отпис основних сред-

става; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца одељења и начелника општинске
управе.

Услови: стечено високо образовањеиз на-
учне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља економских наука на ос-
новним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, положен државни стручни ис-
пит, најмање три године радног искуства у
струци.“

Члан 5.

Овај Правилник објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“ и на огласној
табли Општинске управе, а ступа на снагу ос-
мог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-801/2019-01-3 од 02.10.2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић,с.р.

188 Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019. 189

На основу члана 7. Одлуке о општинском већу општине Аранђеловац (Службени гласник оп-
штине Аранђеловац 9/08 и 5/19) и члана 31 и 32 Правилника о одобравању и финансирању про-
грама у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“ број 93/18)

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих
и посебних програма у области спорта број 06-748/19-01-3 од 04.09.2019.године, на седници одр-
жаној 02.10.2019. донело је 

О Д Л У К У
О 

ДРУГОЈ РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ 

СРЦ „ШУМАДИЈА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ

1.Расподељују се средства за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења тер-
мина у спортској хали СРЦ Шумадија у Аранђеловцу у 2019.години спортским организацијама
за одржавање тренинга и утакмица за период 01.08.2019.-31.12.2019.године и то:

ТАБЕЛА КОРИСНИКА ТЕРМИНА У СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
УКУПАН БРОЈ САТИ , УТАКМИЦА И ИЗНОС У РСД од 01.08. до 31.12.2019.

2.Овлашћује се председник Општине  Бојан Радовић да у име Општине потпише уговоре са
спортским организацијама-корисницима средстава из тачке 1 ове одлуке.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БР.06-802/2019-01-3  од 02.10.2019.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић с.р.

ИМЕ КЛУБА ВРСТА ХАЛЕ
БРОЈ САТИ 

ЗА ТРЕНИНГЕ
БРОЈ

УТАКМИЦА
УКУПНО

РСД

1. ОРК ШАМОТ ВЕЛИКА ХАЛА 340 14 1.160.000

2. СПОРТСКИ САВЕЗ ВЕЛИКА И МАЛА 372 14 1.244..800

3. ОК ШУМАДИЈА ВЕЛИКА И МАЛА 416 28 1.297.950

4. ОК ФОРТУНА ВЕЛИКА И МАЛА 225,5 16 676.900

5. КМФ ВЕЛИКА ХАЛА 40,5  5 171.500

6. КК СТАРС МАЛА САЛА 121 6 317.300

7. КК ОРЛОВИ МАЛА САЛА 53  6 160.900

8. КК КЊАЗ ПОДТРИБ.ПРОСТОР 510  0 510.000

9. БК ШУМАДИЈА ПОДТРИБ.ПРОСТОР 96 0 96.000

10. ОЏК АР ПОДТРИБ.ПРОСТОР 60  0 60.000

11. СКУ ШУМАДИЈА ВЕЛИКА Х. МАЛА С. 115,5 12 390.550

Укупно 6.085.900



На основу чл. 7. Одлуке о Општинском већу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 02.10.2019. године, донело
је

О Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

РОМА И РОМКИЊА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Оперативни план мобилног
тима за инклузију рома и ромкиња општине
Аранђеловац за 2019. годину, који је у прилогу
ове Одлуке.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-829/2019-01-3 од 02.10.2019.г.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  ВЕЋА
Миладин Јаковљевић,с.р.

На основу члана 28. Одлуке о јавним парки-
ралиштима (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 67/15, 86/17 и 90/17) и члана
7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђ-
еловац (''Службени гласник општине Аранђ-
еловац'', бр. 9/08 и 5/19), 

Општинско веће oпштине Аранђеловац, на
седници одржаној 29.10.2019. год. донело је 

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ

ПАРКИРАЛИШТА И УКЛАЊАЊА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Ценовник коришћења јав-
них паркиралишта и уклањања  непрописно
паркираних возила у општини Аранђеловац,
који je донео Надзорни одбор ЈКП ''Зеленило
Аранђеловац'', број 3758/19-04 од 10.10.2019.
године и који чини саставни део ове Одлуке. 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-873/2019-01-3 од 29.10.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'', бр. 51/2009 99/2011 - други закон,
99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) и Правилника о начину, мерилима и критеријумима
за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 02/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за процену и избор пројеката у
култури којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финасирање програма
пројеката, на седници одржаној дана 29.10.2019. године, донело је

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељују се средства за спровођење активности у области културе у 2019. години, у складу
са Решењем Општинског већа бр. 06-813/2019-01-3 и 02.10.2019.године, и то:

Члан 2.

Удружења, КУД-ови, као и појединци који су својим пројектима конкурисали преко удружења
грађана и КУД-ова, који нису одговарајућом документацијом оправдали коришћење буџетских
средстава за 2018. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава
за 2019. годину, поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије), из које се може
утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2018. години.

Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2018. годину, дужни су да неутрошена бу-
џетска средства врате у буџет општине Аранђеловац.

Члан 4.

Пренос средстава корисницима за одобрене пројекте ће се вршити према динамици испостав-
љене документације за наплату.

Члан 5.

Овлашћује се председник општине Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац са корисни-
цима одобрених буџетских средстава пројеката из културе потпише уговоре о коришћењу буџет-
ских средстава, за реализацију предвиђених програмских пројеката у 2019. години.

Подносилац пријаве Назив пројекта Износ

1. Удружење „АРТ Форум“
„Село које је подигло град“-Хроника села 
Буковика

200.000,00

2. ДНТ „Шамот“ Манифестација „Шумадијски опанак II“ 120.000,00



Члан 6.

Задужује се Управа општине Аранђеловац –
Одељење за привреду и друштвене делатности
и Одељење за финансије и рачуноводство, да
контролише наменско трошење буџетских
средстава, у складу са овом Одлуком и Правил-
ником о начину, мерилима и критеријумима за
избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета општине Аранђело-
вац.

Члан 7.

Задужује се Одељење за финансије и рачу-
новодство општине Аранђеловац, да реализује
ову одлуку у складу са Правилником о финан-
сирању (суфинансирању) одобрених пројеката
у области културе, динамиком испостављене
документације за наплату.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се на сајту општине Аранђ-
еловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-874/19-01-3 од 29.10.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и
члана 31 и 32. Правилника о одобравању и фи-
нансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, број 93/18),

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта број  01-3-06-849-0-0 од  11.10.2019.го-
дине на седници одржаној 29.10.2019.године,
донело је 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ

ПРОГРАМА ЗА СПОРТ У 2019.ГОДИНИ

1. У Одлуци о расподели средстава за фи-
нансирање/суфинансирање годишњих про-
грама у 2019. години („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 1/19, 6/19 и 8/19) у
табели додају се речи то:

– Карате клуб „Књаз“Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2019.го-
дину, износ од 200.000,00 динара.

– Стрељачки клуб „Аранђеловац“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.го-
дину, износ од 50.000,00 динара.

– Одбојкашки клуб „Шумадија“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.го-
дину, износ од 150.000,00 динара.

– Одбојкашки клуб „Фортуна плус“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.го-
дину, износ од 150.000,00 динара.

– ЖРК „Бекамент Буковичка Бања“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.го-
дину, износ од 1.000.000,00 динара.

– Шаховски клуб „АШК“ за измену апро-
пријације буџета програма за 2019.годину из-
нос од 50.000,00 динара.

– ОФК „Аранђеловац 1979“ за измену апро-
пријације буџета програма за 2019.годину из-
нос од  500.000,00 динара.
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– ФK „Венчани“ за измену апропријације бу-
џета програма за 2019.годину, износ од
60.000,00 динара.

– ФK „Шумадинац“ Стојник за измену апро-
пријације буџета програма за 2019.годину из-
нос од 100.000,00 динара.

– ФK „Г. Трешњевица“ Стојник за измену
апропријације буџета програма за 2019.го-
дину, износ од 40.000,00 динара.

– Спортски савез Аранђеловца за измену апро-
пријације буџета програма за 2019.годину из-
нос од 1.630.000,00 динара.

– СКУ „Шумадија 2017“ Аранђеловац за из-
мену апропријације буџета програма за
2019.годину, износ од 300.000,00 динара.

2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР. 06-875/2019-01-3 од 29.10.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање рад-
них места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019), 

Општинске веће, на предлог начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац, дана
29.10.2019. године, усвојило је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019) и бр. 06-801/2019-
01-3 од 02.10.2019. године ( у даљем тексту:
Правилник), члан 12. мења се и гласи:

Члан 12.

Начелник Општинске управе

Звање: положај у I групи 
број службеника на положају:  1

Опис послова: Руководи и координира ра-
дом Општинске управе; планира, усмерава и
надзире рад Општинске управе; усклађује рад
организационих јединица Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединстве-
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ног органа; остварује сарадњу организационих
јединица у оквиру Општинске управе; обавља
и друге послове у складу са законом, Статутом
општине, одлукама Скупштине општине, Оп-
штинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из на-
учне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит, најмање пет го-
дина радног искуства у струци.

Заменик начелника Општинске управе

Звање: положај у II групи
број службеника на положају: 1

Опис послова: Замењује начелника Оп-
штинске управе у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност, у
складу са законом, Статутом општине, одлу-
кама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове
из  надлежности Општинске управе  по овлаш-
ћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из на-
учне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит, најмање пет го-
дина радног искуства у струци.“

Члан 2.

У члану 13. Правилника у одељку 4.2. Оде-
љење за привреду и друштвене делатности,
радно место број 11. - Послови утврђивања
права на борачко-инвалидску заштиту БРИШЕ
СЕ.

Члан 3.

У члану 13. Правилника у одељку 4.2. Оде-
љење за привреду и друштвене делатности,

радно место број 12. Повереник Комесаријата
за избеглице, мења се и гласи:

„12. Радно место: Повереник Комеса-
ријата за избеглице и борачки-инвалидска
заштита

Звање: Сарадник број службеника 1

Опис послова: прати остваривање права на-
ционалних мањина и етничких група и пред-
лаже мере у циљу њиховог побољшања; сара-
ђује са организацијама које окупљају нацио-
налне мањине и етничке групе и помаже њихов
рад; припрема информацију за израду предлога
финансијског плана у поступку доношења од-
луке о буџету за одређену буџетску годину у
области за коју је надлежан и прати његово из-
вршење; прати реализацију пројеката који се
тичу националних мањина и етничких група,
законску регулативу из ових области и пред-
лаже решења у вези с тим; спроводи и прати
спровођење аката органа општине у оквиру де-
локруга радног места; учествује у планирању
и припреми одлука везаних за остваривање
права на евидентирање, прикупљање података,
утврђивање статуса и положаја избеглих и про-
гнаних лица, збрињавање и организовање
смештаја избеглица и предузимање активности
у циљу обезбеђивања повратка у ранија преби-
валишта избеглих и прогнаних лица; израђује
предлог програма социјалне заштите со-
цијално угрожених лица исоцијалне карте у са-
радњи са Центром за социјални рад; остварује
сарадњу са Комесаријатом за избеглице Репуб-
лике Србије, Црвеним крстом и другим хума-
нитарним организацијама; обавља послове
који се односе на планирање, припрему, при-
мену и реализацију локалних стратешких до-
кумената из делокруга; учествује у изради на-
црта пројеката по објављеним конкурсима ре-
публичких и других удружења и организација
из делокруга; припрема извештаје о спрово-
ђењу стратешких докумената; прати реализа-
цију пројеката по приспелим донацијама; води
првостепени управни поступак и израђује
првостепене управне акте везане за утврђи-
вање права на борачко-инвалидску заштиту;
врши електронску обраду података по посеб-
ном програму утврђеном од стране надлежног
министарства за остваривање права на бо-
рачко-инвалидску заштиту који подразумева
стварање локалне базе података, израду одго-
варајућег решења и доставу података мини-
старству, као и електронски пријем података од
министарства; води одговарајуће евиденције о
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оствареним правима; oбавља послове везане за
утврђивање права утврђених Одлуком о допун-
ским правима војних инвалида и породица па-
лих бораца из оружаних акција после 17.авгу-
ста 1990. године; прати њихову реализацију и
финансирање; обавља послове везане за ре-
шење о категоријама особа са инвалидитетом
која могу да користе посебно одређена паркинг
места на јавним паркиралиштима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца  одсека,
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.

Услови: стечено високо образовање  из на-
учне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука  на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит,
најмање три године  радног искуства.“

Члан 4.

У члану 13. Правилника у одељку 4.2. Оде-
љење за привреду и друштвене делатности, код
радног места број 15. – Послови подршке и по-
моћи младима реч „Референт“ замењује се
речима „Виши референт“.

Члан 4.

У члану 13. Правилника, одељак 4.3. Оде-
љење за општу управу и заједничке послове
мења се и гласи:

„
1.Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник 
Број извршилаца: 1

Опис послова: Организује и руководи ра-
дом Одељења, обавља најсложеније послове и
задатке из делокруга рада Одељења ,стара се о
законитом, благовременом и квалитетном
обављању послова и задатака,, даје упутства
извршиоцима за обављање послова,врши над-
зор над радом месних канцеларија,прати про-
писе из надлежности одељења, даје мишљења
у вези са истима и указује на промене прописа
из надлежности одељења,доставља писану
иницијативу са свим битним елементима за из-
раду нацрта предложеног акта начелнику оп-
штинске управе,потписује сва аката која у
управном поступку доноси Одељење,остварује

сарадњу и контакте са ресорним министарст-
вима ,прати и проучава прописе који се односе
на остваривање права из радног односа,при-
према нацрте аката који се односе на права из
радног односа, обавља административно тех-
ничке послове везано за остваривање права из
радног односа,издаје путне налоге и стара се о
условима и начичу коришћења службених во-
зила за потребе органа Општине,организује
физичко обезбеђење објеката и имовине,стара
се о текућемм одржавању објеката и опреме
коју користи општинска управа,координира и
контролише рад запослених на пословима одр-
жавања хигијене, чистоће у пословним просто-
ријама Општинске управе и испред објеката
које користи општинска управа,израђује по-
требне статистичке извештаје из надлежности
одељења,ради и друге послове по налогу на-
челника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из на-
учне, односно стручне области правних наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стру чни испит,
радно искуство у струци од најмање пет година.

2.Радно место: Послови одбране и ци-
вилне заштите

Звање: Саветник       број извршилаца: 1

Опис послова:самостално обавља послове
на изради планова одбрамбених припрема ,
обавља стручне , оперативне и организационе
послове у вези заштите и спасавања у ванрред-
ним ситуацијама, израда планова одбране,
обавља и друге стручне, административне и
оперативне послове у вези заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама, обавља адми-
нистративно техничке послове за потребе Оп-
штинског штаба за ванредне ситуације, кому-
ницира за органима РС у својој области,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из на-
учне, односно стручне области правних наука
или других друштвених наука   на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним сту-
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дијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање  три године.

3. Радно место: Послови бесплатне
правне помоћи, личних стања грађана и
радно-правни односи.

Звање:Саветник          број извршилаца: 1

Опис посла: пружа бесплатну правну помоћ
у складу са законом, води поступак о захтевима
за одобравање бесплатне правне помоћи, води
евиденцију о пруженој бесплатној правној по-
моћи, сачињава и доставља надлежном органу
редован годишњи извештај о пруженој бесплат-
ној правној помоћи; води упра вни поступак из
области личних стања грађана,прикупља по-
датке у вези утврђивања чињеница о којима се
не води службена евиденција и издаје уверења
о истима,прибавља и издаје матичарима образце
извода намењених за употребу у иностранству
и води евиденцију о томе, по овлашћењу начел-
ника одељења врши  надзор над радом ма-
тичара,врши оверу потврда о животу за грађане
који пензију примају из иностранства; води еви-
денцију о запосленима у Општинској управи,
израђује решења и друга акта која се тичу рад-
ноправних статуса запослених и права из рад-
ног односа, учествује у изради Кадровског
плана и Правилника о организацији и система-
тизацији радних места у Општинској управи,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из на-
учне, односно стручне области правних наука
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање че-
тири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стру чни испит,
радно искуство у струци од најмање  три године.

4.Радно место : Матичар
Звање: Виши референт 
број извршилаца: 4

Опис посла: врши надзор над вођењем ма-
тичних књига и обављање послова вођења ма-
тичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре
за матичне књиге; уноси податке из матичних
књига у Централни систем за електронску об-
раду и складиштење података и чување другог

примерка матичних књига; чува изворник ма-
тичне књиге;издаје изводе из матичних књига
и уверења о чињеницама уписаним у матичне
књи ге; издаје уверења о држављанству; обавља
матичн послове у вези са рођењем, закључе-
њем брака и састављањем смртовница; стара
се о формирању и чувању документације и ма-
тичне архиве; обавља и друге послове по на-
логу руководиоца одељења и начелника оп-
штинске упра ве.

Услови: Стечено високо образовање на ос-
новним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, из области друштвених наука,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.

5.Радно место : Заменик матичара
Звање: Виши референт        
број извршилаца: 6

Опис посла: обавља послове вођења матич-
них књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за ма-
тичне књиге; уноси податке из матичних књига
у Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог при-
мерка матичних књига; чува изворник матичне
књиге; издаје извод из матичних књига и уве-
рења о чињеницама уписаним у матичне књиге;
издаје уверења о држављанству; обавља матичне
послове у вези са рођењем, закључењем брака и
састављањем смртовница; стара се о формирању
и чувању документације и матичне архиве;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.

Услови:Стечено високо образовање на ос-
новним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, из области друштвених наука,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.

6.Радно место: Послови вођења бирачког
списка и послови администратора еЗУП-а.

Звање: Млађи саветник 
Број извршилаца: 1

Опис посла: обавља административне и
техничке послове припреме, обраде и уноса
података у систем за АОП ради ажурирања
Јединственог бирачког списка; обавља послове
у вези са спровођењем решења о упису, бри-
сању, измени, допуни и исправци грешке у
бази бирачког списка по службеној дужности



или на захтев странака - до закључења бирач-
ког списка; издаје извод из бирачког списка и
обавештења за потребе личног изјашњавања
грађана; издаје уверења о изборном и бирачком
праву; врши послове администратора инфор-
мационог система еЗУП и решава по захтевима
грађана упућеним преко тог система; обавља и
друге послове по налогу руководиоца одељења
и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из на-
учне, односно стручне области друштвених
наука   на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студи -
јама на факултету, положен државни стру чни
испит, завршен приправнички стаж.

7.Радно место: Послови архиве и отпре-
мања поште

Звање: Референт       број извршилаца: 2

Опис послова: Врши пријем предмета и
контролу исправности за фазу развођења и ар-
хивирања, разводи предмете у смислу одредби
Упутства о канцеларијском пословању, са-
ставља тромесечни и годишњи извештај о кре-
тању првостепених урпавних предмета Оп-
штинске управе за потребе Скупштине, њених
тела и других државних органа, формира реги-
страторске јединице и води архивску књигу,
реактивира предмете из пасиве-архивског де-
поа за потребе органа и по захтеву странке  ,
издаје уверења о чињеницама садржаним у ар-
хивској грађи и врши оверу преписа докуме-
ната из архиве,доставља преписе архивских
књига надлежној установи у скалду са Зако-
ном,  врши пренос формираних регистратур-
ских јединица из писарнице у архивски депо,
врши припрему и одабир безвредног регистра-
турског материјала за излучење, врши при-
прему и одабир архивске грађе за уступање
надлежној установи-историјском архиву у уче-
ствује у примопредаји,   стара се о одржавању
реда у архивским просторијама , врши отпре-
мање обичне, препоручене и локалне поште,
врши отпремање телеграма и других пошиљки
које упућују органи општине и општинска
управа,  води евиденцију утрошка средстава
утрошених за експедовање поште ,врши  личну
доставу поште ,  скупштинског материјала, као
и материјала са седнице надлежних органа и
комисија, службених листова, другим орга-

нима, предузећима и установвама на терито-
рији општине Аранђеловац,  обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и на-
челника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање друшт-
веног или техничког смера у четворогодишњем
трајању, положен државни стручни испит, нај -
мање три године радног искуства у струци.

8.Радно место: Послови у писарници
Звање: Референт        број извршилаца: 2

Опис послова: Примање, отварање и пре-
гледање поште,- прима пакете, часописе , теле-
граме и друге пошиљке упућене органу управе
путем ПТТ, курирске службе или непосредно
од грађана, предузећа и установа,  распоређи-
вање поште и класификација поште по мате-
ријама,  евидентирање аката, односно предмета
и достављање у рад одељењима и службама,
води евиденцију предмета путем аутоматске об-
раде података у складу са Уредбом о канцела-
ријском пословању органа државне управе (
„Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и
98/16) и Упутством о канцеларијском посло-
вању органа државне управе („Службени глас-
ник РС.“ бр. 10/93, 14/93-испр., 67/16 и 3/17)
води евиденцију о кретању предмета, води ро-
ковник према решењу о вођењу пописа аката,
обавештава странке о законском року у којем ће
њихов захтев бити решен,  пружа помоћ грађа-
нима у вези попуњавања и подношења захтева
за остваривање права пред органима општине
Аранђеловац, и општинском управом, даје оба-
вештење гађанима о начину састављања и пре-
даје поднесака, води регистар издатих радних
књижица, прима на чување радне књижице од
предузећа и установа, и води регистар враћених
радних књижица, води регистар примљених
публикација и часописа и доставља исте над-
лежним органима, одељењима и појединцима,
води евиденицију примљених рачуна и исте
прослеђује на даљу надлежност надлежном ор-
гану, обавља и друге послове по налогу руково-
диоца одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање друшт-
веног смера у четворогодишњем трајању, по-
ложен државни стручни испит, најмање три го-
дине радног искуства у струци.

9. Радно место: Послови у писарници
Звање: Референт      број извршилаца: 1

Опис послова: Примање, отварање и пре-
гледање поште,- прима пакете, часописе , теле-
граме и друге пошиљке упућене органу управе
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путем ПТТ, курирске службе или непосредно
од грађана, предузећа и установа,  распоређи-
вање поште и класификација поште по мате-
ријама,  евидентирање аката, односно предмета
и достављање у рад одељењима и службама,
води евиденцију предмета путем аутоматске
обраде података у складу са Уредбом о канце-
ларијском пословању органа државне управе (
„Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и
98/16) и Упутством о канцеларијском посло-
вању органа државне управе („Службени глас-
ник РС.“ бр. 10/93, 14/93-испр., 67/16 и 3/17)
води евиденцију о кретању предмета, води ро-
ковник према решењу о вођењу пописа аката;
обавља административно-техничке послове за
потребе комисија и радних тела Општинске
управе; води евиденцију утрошка горива и пре-
ђене километраже за возила Општинске упра -
ве; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање друшт-
веног смера у четворогодишњем трајању, по-
ложен државни стручни испит, најмање три го-
дине радног искуства у струци.

10.  Радно место:Секретар  месне зајед-
нице(„Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“;)  

Звање: Млађи референт                   
број извршилаца: 4

Опис послова:Рад на аналитичко-оператив-
ним пословима за потребе савета месне зајед-
нице, административно технички послови за
припрему зборова грађана и седница савета
месне заједнице, реализација одлука и за-
кључака савета месне заједнице,  учествује у
организовању и спровођењу хуманитарних ак-
ција на подручју месне заједнице, обавља по-
слове из области комуналних делатности, при-
према извештаје , информације и друге мате-
ријале за савет месне заједнице,  води евиден-
цију прилива и утрошка средстава по свим из-
ворима, води евиденцију обвезника самодо-
приноса и код надлежних органа предузима
мере за наплату самодоприноса, обавља по по-
требии послове благајника месне заједнице,
обавља и друге послове по налогу савета месне
заједнице и руководиоца одељења.         

Услови: стечено средње образовање друшт-
вено-природног или техничког смера у четво-
рогодишњем трајању, положен државни стру -
чни испит и завршен приправнички стаж.

11. Радно место: Послови снабдевања и
општи послови

Звање: Намештеник –трећа врста радних
места 

број извршилаца: 1

Опис послова: Врши набавку потрошног
материјала, ситног инвентара и исти предаје
Одељењима и службама; врши контролу ис-
правности рачуна о преузетој роби и води кар-
тетеку набављене робе; врши набавку артикала
за манифестације и скупове који се организују
у згради или под покровитељством општине;
врши послове око осигурања имовине и рад-
нике Општинске управе; води евиденцију на-
бављених мобилних телефона, картица и до-
пуна за исте; учествује у изради планова јавних
набавки;  обавља и друге послове по налогуру-
ководиоца одељења и начелника општинске
управе.

Услови:стечено високо образовање  из на-
учне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука  на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит,
најмање 3 године  радног искуства.

12. Радно место: Телефониста 
Звање: Намештеник – пета врста радних

места број намештеника 1

Опис посла: успоставља телефонске везе
преко централе, води књиге евиденције међу-
градских телефонских разговора; стара се о ис-
правности телефонских уређаја; одржавање
чистоћу у телефонској централи.

Услови: стечено образовање за рад у
трајању од две године, односно основно обра-
зовање са стеченом или признатом стручном
оспособљеношћу I или II степена стручне
спреме, најмање шест месеци радног искуства.

13. Радно место: Портир
Звање: Намештеник – четврта врста рад-

них места број намештеника 1

Опис посла: контролише  уласке и изласка
из зграде; утврђује идентитет лица која улазе у
зграду; обавештава странке о распореду служ-
бених просторија и радника; стара се  о служ-
беном паркинг простору; обавља и друге по-
слове по налогуруководиоца одељења и начел-
ника општинске управе.

Услови: средње образовање у трогодишњем
или четворогодишњем трајању, или стечено
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специјалистичко образовање, најмање шест
месеци радног искуства у струци. 

14. Радно место : Послови одржавања и
руковођење котлом за грејање

Звање: Намештеник – четврта врста рад-
них места број намештеника 1

Опис посла: стара се о одржавању и ис-
правности уређаја и опреме у пословним про-
сторијама органа града и предузима мере за
њихову поправку; одржава канцеларијски про-
стор, сале и заједничке просторије (кречење,
поправка санитарних делова и слично), као и
простор око зграде органа општине, руково-
ђење котлом за грејање; обавља и друге по-
слове по налогу руководиоца одељења и начел-
ника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање у тро-
годишњем или четворогодишњем трајању, или
стечено специјалистичко образовање, најмање
шест месеци радног искуства у струци.

15. Послови одржавања хигијене радних
просторија

Звање: Намештеник – пета врста радног
места број намештеника 4

Опис посла: обавља послове чишћења и
одржавања хигијене у пословним просто-
ријама о којима се старају органи општине,
чишћење простора око зграде органа општине,
чишћење инвентара и опреме и одржавање зе-
ленила у радним просторима и холовима;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено основно образовање, са
или без радног искуства.“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ и на огласној табли Оп-
штинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-878/2019-01-3 од 29.10.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (''Службени глас-
ник општине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19), 

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 29.10.2019. године донело је 

О  Д  Л  У  К  У

1. Овлашћује се Снежана Анић, општински
правобранилац општине Аранђеловац, да за-
кључује споразуме и покреће поступке у име
општине Аранђеловац ради наплате заосталих
потраживања по основу накнада за уређење
грађевинског земљишта, а по евиденцији Оп-
штинске управе и стањем из финансијских кар-
тица.

2. Овлашћење из става 1. ове Одлуке даје се
на неодређено време.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-879/2019-01-3 од 29.10.2019.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', бр. 51/2009, 99/2011 - други закон,
99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) и члана 10. Правилника о начину и поступку оства-
ривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удру-
жења грађана односно невладиних организација („Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.
83/16) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени  гласник општине
Аранђеловац”, бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за процену и избор удружења гра-
ђана којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финансирање програма од-
носно пројеката број 06-901-2/19-01-1 од 04.11.2019.год, на седници одржаној 06.11.2019. године,
донело је 

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељују се средства за спровођење активности удружења грађана у 2019. години, Одлуком
о буџету општине Аранђеловац за 2019. годину (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр.103/2018) Позиција 127, Програмска активност 1201-0002, и то:

Члан 2.

Удружења која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских средстава
за 2018. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава  за 2019.
годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се може утврдити
на шта су потрошили буџетска средства у 2018. години. 

Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2018. годину, дужни су да неутрошена бу-
џетска средства врате у буџет општине Аранђеловац.

Ред. 
Бр.

Назив корисника 
средстава

Назив пројекта
Износ одобрених

средстава

1.
Удружење оболелих од
мултипле склерозе

Једнак живот за све 125,000.00

2.
Удружење поштовалаца
дела Данка Поповића

Реконструкција унутрашњости 
родне куће Данка Поповића 
уређење санитарног простора

50,000.00

3.
Омладински Савет 
Аранђеловац

Са Омладинским саветом у акцији 65,000.00

4.
Омладински Савет 
Аранђеловац

Кутак за најмлађе 150,000.00

Укупно: 390,000.00



Члан 4.

Пренос средстава корисницима за одобрене
пројекте ће се вршити према динамици испо-
стављене документације за наплату.

Члан 5.

Овлашћује се председник општине Аранђ-
еловац, да у име Општине Аранђеловац са ко-
рисницима одобрених буџетских средстава
пројеката за удружења грађана потпише уго-
воре о коришћењу буџетских средстава, за реа-
лизацију предвиђених програмских пројеката
у 2019. години.

Члан 6.

Задужује се Управа општине Аранђеловац –
Одељење за привреду и друштвене делатности
и Одељење за финансије и рачуноводство, да
контролише наменско трошење буџетских сред-
става, у складу са овом Одлуком и Правилником
о начину, мерилима и критеријумима за избор
пројеката удружења грађана односно невлади-
них организација који се финансирају и суфи-
нансирају из буџета општине Аранђеловац.

Члан 7.

Задужује се Одељење за финансије и рачу-
новодство општине Аранђеловац, да реализује
ову одлуку у складу са Правилником о финан-
сирању (суфинансирању) одобрених пројеката
за удружења грађана, динамиком испостав-
љене документације за наплату.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се на сајту општине Аранђе -
ловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂ-
ЕЛОВАЦ
Бр.06-936/19-01-3 од 06.11.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 19. став 2. Закона о безбед-
ности саобраћаја на путевима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10,
101/11, 55/14, 32/13 - Одлука УС РС, 96/15  –
др. закон, 9/16  – Одлука УС РС, 24/18, 41/18,
41/18 – др. закон, 87/2018  и 23/2019) и члана
7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђ-
еловац (''Службени гласник општине Аранђ-
еловац'', бр. 9/08 и  5/19), 

Општинско веће општине Аранђеловац раз-
матрајући предлог Програма финансирања
унапређења безбедности саобраћаја на путе-
вима у општини Аранђеловац у 2020. години,
на седници одржаној 06.11.2019. године, до-
нело је

П Р О Г Р А М

ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ

АРАНЂЕЛОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

1. Планирана средства за финансирање уна-
пређења безбедности саобраћаја на путевима
у општини Аранђеловац у буџету општине
Аранђеловац за 2020. године су 23.900.000,00
динара, и то од наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедно-
сти саобраћаја на путевима и додатних буџет-
ских средстава.

2. Средства из тачке 1. овог Програма кори-
стиће се за:

динара

2.1.   За поправљање саобраћајне инфраструк-
туре - по посебним одлукама Савета за
безбедност саобраћаја

22.400.000,00

2.1.1 Израда пешачких стаза – тротоара у зона -
ма предшколских и школских установа

3.500.000,00

2.1.2 Пројектовање, набавка и уградња свет-
лосне сигнализације

– у улици Краља Петра Првог и Ђене-
рала Милана Недића

– у улици Јадранској и Кнеза Михаила,

– у улици Краља Петра Првог и Краља
Александра

10.500.000,00
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2.1.3 Набавка и уградња детектора брзине са
дисплејом

1.500.000,00

2.1.4 Набавка и уградња опреме за појачано
осветљење пешачких прелаза на ули-
цама у Аранђеловцу 

2.000.000,00

2.1.5. Израда документације за организацију
паркинг простора на потезу аутобуске и
старе железничке станице

1.500.000,00

2.1.6 Израда стратегије и годишњег програма
безбедности саобраћаја на територији
општине Аранђеловац

1.200.000,00

2.1.7. Израда катастра саобраћајне сигнализа-
ције на територији општине Аранђело-
вац

2.200.000,00 

2.2    За остале намене
1.500.000,00

2.2.1. За превентивно – промотивне активно-
сти из области безбедности саобраћаја
(спровођење кампање кроз медије, на-
бавка рекламног, промотивног и едука-
тивног материјала и сл.)

350.000,00

2.2.2.За рад Савета за безбедност саобраћаја
(саветовања, семинари, дневнице и
слично) 

300.000,00

2.2.3.Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања

250.000,00

2.2.4. За техничко опремање саобраћајне по-
лиције у ПС Аранђеловац

600.000,00
___________________

СВЕГА (2.1. + 2.2.): 23.900.000,00

3. Средства из програма под тачком 2.1 за
поправљање саобраћајне инфраструктуре ће
реализовати Одељење за инвестиције и јавне
набавке Општине Аранђеловац по одлукама
Савета за безбедност Општине Аранђеловац.

4. Средства ће се користити, сразмерно
оствареним приходима на основу одлука Са-
вета за безбедност саобраћаја и решења пред-
седника Општине о трансферу средстава.

5. Корисници средстава поднеће писмени
извештај Савету за безбедност саобраћаја о ко-
ришћењу добијених срестава, у року од 3 ме-
сеца од добијања средстава.

6. Овај Програм ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-937/19-01-3 од 06.11.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу чл. 49. и 97. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе ( „Службени гласник РС“,
бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац ( „Службени гласник
општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 06.11.2019. године, донело
је

Р Е Ш Е Њ Е

О избору кандидата за постављање 
на положај начелника Општинске управе

општине Аранђеловац

1. Негослав Петронијевић, дипломирани
правник бира се за начелника Општинске
управе општине Аранђеловац, на основу спро-
веденог јавног конкурса за попуњавање поло-
жаја начелника Општинске управе општине
Аранђеловац 06-626-1/2019-01-3 од 23.07.2019.
године објављеног на званичној интернет пре-



зентацији општине Аранђеловац и дневном ли-
сту „НОВОСТИ“.

2. Именовани се поставља за начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац на пе-
риод од 5 година.

3. Именовани ступа на положај даном доно-
шења решења о постављењу на положај начел-
ника Општинске управе општине Аранђело-
вац.

4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“ и званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац.

5. Решење доставити именованом као једи-
ном кандидату који је поднео пријаву за попу-
њавање положаја начелника Општинске упрaве
општине Аранђеловац.

Образложење

Општинско веће општине Аранђеловац је
огласило јавни конкурс за попуну положаја на-
челника Општинске управе општине Аранђ-
еловац бр. 06-626-1/2019-01-3 од 23.07.2019.
године, који је дана 24.07.2019. године објав-
љен на званичној интернет презентацији оп-
штине Аранђеловац и дневном листу „НОВО-
СТИ“. Рок за достављање пријава по конкурсу
је 09.08.2019. године до 14 часова.

Општинско веће је Решењем бр. 06-
565/2019-01-3 од 04.07.2019.године, образо-
вало комисију која ће спровести изборни по-
ступак у складу са законом, и у исту именовало
Снежану Анић, општинског правобраниоца
општине Аранђеловац, Миленка Јовановић,
секретара Скупштине општине Аранђеловац и
Ђорђа Ризнић, заменика секретара Скупштине
општине Аранђеловац ( сви дипл. правници).

По оглашеном јавном конкурсу приспела је
укупно једна пријава, и то Негослава Петро-
нијевић из Аранђеловца, Буковик бб, предата
на писарници Општинске управе дана
05.08.2019. године. Пријава кандидата је од
стране Конкурсне комисије оцењена као благо-
времена и потпуна.

Конкурсна комисија је на основу увида у
пријаву и поднету документацију по јавном
конкурсу, утврдила да кандидат Негослав Пет-
ронијевић испуњава опште услове за постав-
љење на положај начелника Општинске управе

општине Аранђеловац. Конкурсна комисија је,
у складу са условима јавног конкурса, присту-
пила провери оспособљености, знања и веш-
тина кандидата. У поступку провере утврђено
је да кандидат Негослав Петронијевић испу-
њава услове за постављање на положај начел-
ника Општинске управе општине Аранђело-
вац.

У складу са дужностима из члана 97. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе и тачке 2. Ре-
шења о именовању Конкурсне комисије, коми-
сија је сачинила Листу кандидата и исту доста-
вила Општинском већу општине Аранђеловац
на даљу надлежност.

Чланом 97. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне само-
управе прописано је да Општинско веће до-
носи одлуку о избору кандидата у року од 15
дана од пријема листе кандидата, док је чланом
49. прописано да службенике на положају по-
ставља општинско веће.

На основу законских овлашћења Општин-
ско веће је разматрало Листу кандидата и на
основу овлашћења из члана 7. Одлуке о Оп-
штинском већу општине Аранђеловац којим је
прописано да Општинско веће поставља и раз-
решава начелника Општинске управе, доноси
Решење о избору Негослава Петронијевић за
начелника Општинске управе општине Аранђ-
еловац.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења жалба није допуштена, али може се
покренути управни спор пред Управним судом,
у року од 30 дана од дана достављања решења
кандидату.

Решење доставити:
– Негославу Петронијевић, Буковик бб

Аранђеловац

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-938/2019-01-3 од 06.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 49. став 2. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон
и 95/2018) и члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и
5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 06.11.2019. године, донело
је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ПОСТАВЉА СЕ Негослав Петронијевић,
дипл. правник, за начелника Општинске
управе општине Аранђеловац (у даљем тексту:
Начелник), изабран Решењем о избору канди-
дата за постављање на положај начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац бр. 06-
938/2019-01-3 од 06.11.2019. године, на период
од 5 (пет) година.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун
зараде Начелника од 31,00.

а) Структура коефицијента:
– основни коефицијент је 14,85
– додатни коефицијент је 9,00
– увећање од 30% по основу сложености и

одговорности посла.

На основу минулог рада именованог, за
сваку годину радног стажа месечни износ
плате увећава се за 0,4%.

3. Начелник је дужан да ступи на рад
06.11.2019. године.

4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“, званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац
и огласној табли Општинске управе општине
Аранђеловац.

Образложење

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.

21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) прописано је да Општинско веће по-
ставља и разрешава начелника управе и заме-
ника начелника управе.

Именовани је изабран на основу спроведе-
ног јавног конкурса за попуњавање положаја
начелника Општинске управе општине Аранђ-
еловац 06-626-1/2019-01-3 од 23.07.2019. го-
дине објављеног на званичној интернет пре-
зентацији општине Аранђеловац и дневном ли-
сту „НОВОСТИ“, Решењем о избору канди-
дата за постављање на положај начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац бр. 06-
938/2019-01-3 од 06.11.2019. године.

Именовани испуњава све услове за постав-
љење на положај из члана 50. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе.

Права и обавезе службеника на положају од-
носно начелника општинске управе прописане
су законом, Статутом општине Аранђеловац и
Одлуком о Општинској управи општине
Аранђеловац.

Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и дру-
гим примањима изабраних, именованих и по-
стављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године.

На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац, од-
лучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог Решења
се може изјавити жалба Жалбеној комисији оп-
штине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-939/2019-01-3 од 06.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласнику РС", бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон и
47/18) и члана 50. и члана 56. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 21/16) и члана 7. Одлуке о Општин-
ском већу општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и
5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 06.11.2019. године, донело
је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ПОСТАВЉА СЕ Данило Танасковић,
дипл. правник, стално запослени у Управи оп-
штине Аранђеловац, за вршиоца дужности за-
меника начелника општинске управе општине
Аранђеловац (у даљем тексту: в.д. заменик На-
челника), до постављења заменика начелника
општинске управе на основу јавног конкурса,
а најдуже на временски период од 3 (три) ме-
сеца.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун
зарада в.д. заменика Начелника од 31,00. 

а) Структура коефицијента:
- основни коефицијент је 14,85
- додатни коефицијент је 9,00
- увећање од 30% по основу сложености и

одговорности посла. 

На основу минулог рада именованог, за
сваку годину радног стажа месечни износ
плате увећава се за 0,4%.

3. В.Д. заменик Начелника је дужан да ступи
на рад 06.11.2019. године.

4. Након истека рока из тачке 1. овог Ре-
шења в.д. заменик Начелника се распоређује
на радно место на коме је био распоређен до
постављења.

5. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

Образложење

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласнику РС", бр. 129/07, 83/14 -
други закон, 101/16 - други закон и 47/18) про-
писно је да начелник општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају ње-
гове одсутности и спречености да обавља своју
дужност, као и да се заменик начелника оп-
штинске управе поставља на исти начин и под
истим условима као начелник.

Именовани испуњава све услове предвиђене
чланом 50. и чланом 56. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе утврђене за радно место
службеника на положају, и стално је запослен
у Управи општине Аранђеловац.

Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и дру-
гим примањима изабраних, именованих и по-
стављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године. 

На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац, од-
лучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог Решења
се може изјавити жалба Жалбеној комисији оп-
штине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-940/2019-01-3 од 06.11.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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Република Србија 
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ 
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне односе, 
урбанизам, грађевинарство и стамбено 
комуналне послове 
Број:350-219/2019
Датум: 19.11.2019. год. 
А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану генералне регулације за насељено
место Аранђеловац („Сл. гласник општине
Аранђеловац“, бр. 64/14), у вези прописаног
правила да се туризам хотелско-апартманског
типа не дозвољава у целинама 1, 6 и подцелини
2.7.дошло је до грешке у текстуалном делу и
то:

• у поглављу 4.5.3. Туризам, у поднаслову
Туризам – хотелско-апартмански, став 1, али-
неја 3, бришу се речи 1 и, тако да став 1 гласи:

Основна намена површина: туристичке ко-
мерцијалне услуге хотелског и хотелско-апарт-
манског типа стационарне намене.

– Као претежна намена дозвољава се у  про-
сторним подцелинама 5.1, 5.2, 5,4 и 5.7 и под-
целинама 4.5 и 3.2

– може бити компатибилна намена у свим
другим целинама, где је могуће обезбедити
услове прописане овим планом

– не дозвољава се у целинама  6 и подце-
лини 2.7.

Уочена грешка се састоји у неусаглашено-
сти између поглавља 4.1.1., 4.5.2 и 4.5.3. у текс-
туалном делу планског документа која је тех-
ничке природе, те се овим путем исправља.

Руководилац одељења
Јелена Стризовић, дипл.инж.геод.

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање рад-
них места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019), 

Општинске веће, на предлог начелника Оп-
штинске управе општине Аранђеловац, дана
26.11.2019. године, усвојило је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019), бр. 06-801/2019-01-
3 од 02.10.2019. године и бр. 06-878/2019-01-3
од 29.10.2019. године ( у даљем тексту: Пра-
вилник), у члану 13. у одељку 4.2. Одељење за
привреду и друштвене делатности, радно ме-
сто број 15. – Послови подршке и помоћи мла-
дима БРИШЕ СЕ.

Члан 2.

У члану 13. Правилника у одељку 4.3. Оде-
љење за општу управу и заједничке послове
код радно место број 10. - Секретар  месне
заједнице(„Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“;), мења се и гласи:
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„10.  Радно место: Секретар  месне зајед-
нице („Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“; „Орашац, Копљаре и Стојник“)

Звање: Млађи референт
број извршилаца: 5

Опис послова: Рад на аналитичко-опера-
тивним пословима за потребе савета месне
заједнице, административно технички послови
за припрему зборова грађана и седница савета
месне заједнице, реализација одлука и за-
кључака савета месне заједнице,  учествује у
организовању и спровођењу хуманитарних ак-
ција на подручју месне заједнице, обавља по-
слове из области комуналних делатности, при-
према извештаје , информације и друге мате-
ријале за савет месне заједнице,  води евиден-
цију прилива и утрошка средстава по свим из-
ворима, води евиденцију обвезника самодо-
приноса и код надлежних органа предузима
мере за наплату самодоприноса, обавља по по-
требии послове благајника месне заједнице,
обавља и друге послове по налогу савета месне
заједнице и руководиоца одељења.         

Услови: стечено средње образовање друшт-
вено-природног или техничког смера у четво-
рогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.“

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ и на огласној табли Оп-
штинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1017/2019-01-3 од 26.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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