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На основу члана 76. став 3. Закона о буџет-

ском систему (''Службени гласник РС'', бр.

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13

– испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон,

103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) 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, на

седници одржаној 16.09.2020. године, донело

је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О

ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. - 30.06.2020.

ГОДИНЕ

1. Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о

буџету за период 01.01.2020. – 30.06.2020. го-

дине, у тексту који је доставило Одељење за

финансије и рачуноводство Управе општине

Аранђеловац и који је саставни део ове Одлуке.

2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за

период 01.01.2020. – 30.06.2020. године, у ус-

војеном тексту се доставља Скупштини оп-

штине Аранђеловац.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-

штине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 06-538/2020-01-3 

од 16.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бојан Радовић,с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ

БУЏЕТА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-30.06.2020.

ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Одлука о буџету општине Аранђеловац до-
нета је 17.12.2019. године на основу члана
43.Закона о буџетском систему(Службени глас-
ник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15, 99/2016,
113/2017 и 31/19 и др. закон), члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14 и 47/2018) и члана 33
став 1 тачка 2 Статута општине Аранђеловац
(Службени гласник општине Аранђеловац бр.
2/19), којом су планирани приходи и издаци бу-
џета у износу од 1.627.473.797,00 динара са
ознаком врсте прихода и расхода 01-приходи и
расходи из буџета 1.465.291.444,00динара , 04-
сопствени приходи и расходи индиректних ко-
рисника 54.805.000,00 динара, 07 и 08 - при-
ходи и расходи од Републике и донација
76.550.000,00 динара, 13-вишак прихода и при-
мања 30,827,353.00 динара.

Планирани приходи и издаци буџета
увећани су решењима општинског већа за из-
нос од 133.504.545,36 динара, а од тога је износ
од 65.239.935,70 динара – нераспоређен вишак
прихода, и износ од 68.264.609,66 динара су
добијени наменски трансфери.

Одлуком о буџету општине Аранђеловац
планирано је финансирање директних и инди-
ректних корисника буџета , као и финансирање
корисника дотација и субвенција. Буџет оп-
штине Аранђеловац има пет директних корис-
ника буџета – Скупштину општине, Председ-
ника општине, Општинско веће, Општинско
правобранилаштво и Општинску управу који
немају сопствени рачун већ послују преко
рачуна буџета. Индиректни корисници буџета
који имају сопствени рачун су:

– Народна библиотека Свети сава
– Смотра мермер и звуци
– Музеј
– Дечја установа Дуга
– СРЦ Шумадија
– Центар за културу и образовање
– Туристичка организација
– Агенција за имовину
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Индиректни корисници буџета који немају
сопствени рачун већ послују преко рачуна бу-
џета су:

– Месна заједница Стари град
– Месна заједница Центар
– Месна заједница Буковик
– Месна заједница Врбица
– Месна заједница Вукосавци
– Месна заједница Горња Трешњевица
– Месна заједница Брезовац
– Месна заједница Бања
– Месна заједница Орашац
– Месна заједница Стојник
– Месна заједница Копљари
– Месна заједница Мисача
– Месна заједница Раниловић
– Месна заједница Венчани
– Месна заједница Тулеж
– Месна заједница Даросава
– Месна заједница Прогореоци
– Месна заједница Босута
– Месна заједница Јеловик
– Месна заједница Гараши

У извештају о извршењу буџета за шест ме-
сеци приказали смо план и остварење прихода
и њихов проценат остварења, укупан план и
извршење расхода са процентом извршења, ка-
питалне издатке, извештај према функционал-
ној и економској класификацији, приказана је
и програмска структура расхода и издатака као
и извештај о извршењу сталне и текуће буџет-
ске резерве.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19), 

Општинско веће oпштине Аранђеловац,  на седници одржаној 16.09.2020 год. донело је 

О  Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС
ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

1. Општинско веће општине Аранђеловац, усваја акциони план за укључивање грађана у процес
доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини
Аранђеловац за период 2021-2023. године,у тексту који је у прилогу ове Одлуке.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-540/2020-01-3  од 16.09.2020.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.



ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА 
У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 

ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

1. Увод

Укључивање грађана у доношење одлука на локалном нивоу је процес за чији развој је не-
опходна активна улога свих чинилаца власти. У досадашњем деловању локалне самоуправе уочено
је да је потребно испланирати и спровести низ мера које су предуслов за свеобухватно и квали-
тетно партиципирање грађања у систему одлучивања јавне власти. Учешће грађана у јавном жи-
воту подразумева активност у оквиру процеса идентификовања, усвајања и спровођења политика.
У том смислу грађани кроз разрађене процедуре имају могућност да утичу и унапреде рад локалне
самоуправе. У сваком случају неопходан је јаван рад општинских органа и континуирано пружање
информација грађанима уз остављање могућности за њихову повратну реакцију и изјашњавање
по кључним питањима. Грађани имају право да буду питани, а то право је уставна категорија јер
је Устав Републике Србије конципиран на начелима грађанске демократије и прописује да грађани
имају право да учествују у управљању јавним пословима. Универзална декларација о правима чо-
века, коју су Уједињене нације усвојиле 1948. године, прописује да свако има право да учествује
у јавним пословима своје земље, непосредно или преко слободно изабраних представника. У Ме-
ђународном пакту о грађанским и политичким правима из 1966. године пише да сваки грађанин
има право и могућност, без икакве дискриминације и без неоснованих ограничења да учествује у
управљању јавним пословима, било непосредно, било преко слободно изабраних представника.

Тежња за остварењем што већег степена транспарентности у раду јавне власти и уче шћа гра-
ђана у процесима доношења одлука, изражена је кроз низ решења у домаћем законодавсту (Закон
о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о планирању и из-
градњи итд.). Ту тенденцију потребно је испратити и кроз остваривање локалних јавних политика
које ће, између осталог, омогућити стварање одрживих механизама за учешће грађана у процесу
одлучивања. Један од највидљивијих начина јесте омогућавање грађанима да непосредно доносе
одлуке о трошењу једног дела буџетских средстава. Рационално је оставити такву могућност об-
зиром да грађани кроз плаћање локалних јавних прихода (порези и таксе) директно утичу на ви-
сину приходне стране у оквиру буџета локалне самоуправе. Општина Аранђеловац се кроз уче-
ствовање у програму „Реформа пореза на имовину“ који спроводи Швајцарска канцеларија за са-
радњу у Србији и International Managment Group определила да подстакне укљу чивање грађана у
процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у оп-
штини Аранђеловац. Оваква могућност потенцијално би могла да произведе већи проценат на-
плате пореза на имовину 

У Табели 1. је дат приказ колико средстава је уплаћено у буџет општине Аранђеловац по основу
пореза на имовину од стране физичких и правних лица у претходне 4 године (обухвата наплату
пореза на имовину од почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имо-
вину, објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, број 47/2013).

Табела 1.
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2016. година 2017. година 2018. година 2019. година

Износ уплаћених
средстава 
по основу пореза
на имовину 

95.231.816,58 
динара

97.521.007,73 
динара

112.479.077,81
динара

147.266.759,37
динара



Циљ усвајања овог Акционог плана јесте да се у периоду његове реализације у потпуности ус-
постави функционални систем у ком ће грађанима бити омогућено да доносе одлуке везане за
трошење новца уплаћеног кроз порез на имовину (Шема 1.). Постоје различити начини на које је
могуће укључити грађане у процес доношења одлука (избор једног од више понуђених предлога
путем анкетирања, попуњавања упитника итд., самостално давање предлога у одређеном времен-
ском оквиру, изјашњавање о једном предлогу са опцијама „за“ и „против“ итд.). За који год систем
одлучавања се локална самоуправа определи неопходно обезбедити изјашњавање што већег броја
грађана, пре свега имајући у виду особености градске и сеоских средина. Успостављање оваквог
система подразумева континуиран рад носилаца власти и запослених у Општинској управи на
промовисању идеје, унапређењу капацитета функционера и запослених, спровођењу акционог
плана и праћењу резултата,. 

Шема 1.

2. Принципи на којима се заснива Акциони план

Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава при-
купљених по основу пореза на имовину у општини Аранђеловац, за период 2021.-2023. године
заснива се на следећим принципима:

1) принцип јавности, који подразумева да се мере и активности предвиђене Акционим планом
утврђују у оквиру транспарентног и консултативног процеса, односно да се током израде и спро-
вођења документа, као и анализе ефеката и вредновања учинака спроводи транспарентан процес
консултација са свим заинтересованим странама и циљним групама, укључујући и удружења и
друге организације цивилног друштва;

2) принцип реалистичности, који подразумева уважавање финансијских, економских, друшт-
вених, културних, просторних, еколошких и других могућности и ограничења приликом плани-
рања;
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3) принцип релевантности и поузданости,
који подразумева да се подаци на основу којих
се планирају, анализирају ефекти и прати спро-
вођење акционог плана, прикупљају из реле-
вантних и поузданих извора;

4) принцип економичности, који подразу-
мева да се приликом избора активности и на-
чина њене реализације води рачуна да користи
од истих оправдавају трошкове које проузро-
кују;

5) принцип једнакости и недискримина-
ције, који подразумева да грађани без дискри-
минације учествују у активностима предвиђе-
ним Акционим планом; 

6) принцип одговорности, који подразу-
мева јасно одређивање одговорних лица за
спровођење утврђених мера и активности;

7) принцип временске одређености, који
подразумева временски ограничен период при-
мене документа и јасно одређене рокове за из-
вршење мера и активности предвиђених ис-
тим;

3. Радна групе за израду ЛАП-а 

Начелник општинске Управе је образовао
Радну групу за израду Акционог плана за
укључивање грађана у процес доношења од-
лука о трошењу средстава прикупљених по ос-
нову пореза на имовину са задатком да изради
Нацрт Акционог плана за укључивање грађана
у процес доношења одлука о трошењу сред-
става прикупљених по основу пореза на имо-
вину. Након пријема сугестија и коментара, 

Чланови радне групе су:
– Негослав Петронијевић, начелник Оп-

штинске управе,
– Марина Ивановић, начелница Одељења за

финансије и рачуноводство,
– Данка Јоксимовић, инспекторка канцела-

ријске контроле,
– Катарина Маринковић, самостални савет-

ник за послове протокола и односа са јав-
ношћу,

– Данко Лазаревић, саветник за финансијске
послове и послове трезора.

4. Партнери и заинтересоване стране 

Потенцијални партнери из јавног сектора на
локалном нивоу:

• Председник општине;

• Општинско веће;
• Скупштина општине;
• Установе и јавна предузећа чији је оснивач

општина.

Грађани и формалне групе грађана као парт-
нери а локалном нивоу:

• Месне заједнице;
• Удружења грађана. 

Пословни сектор:
• Правна лица и предузетници;
• Локлани медији.
International Management Group – IMG sa

saradnicima

5. Предности наше локалне заједнице 
за унапређење учешће грађана 

У раду општинских органа Општине Аранђ-
еловац партнерство између грађана и општине
није на задовољавајућем нивоу из ког разлога
има простора за побољшање сарадње подиза-
њем нивоа информисања и успостављањем ме-
тода за двосмерну комуникацију о најзна-
чајнијим питањима и за заједничко одлучи-
вања о истим, односно укључивања грађана у
доношењу и спровођењу одлука, као и у
праћењу постигнућа на основу тих одлука. По-
себно треба информисати грађане о трошењу
буџетских средстава која су приход по основу
наплате пореза на имовину и применити ме-
тоде консултовања о потребама грађана како би
активно учествовали у процесу пописа, на-
плате и буџетирања средстава прикупљених
кроз порез на имовину.

Могуће области општинског деловања у
којима је оствариво партнерство су:

– административне процедуре, 
– комуналне делатности,
– објављивање информација и консултације,
– локални економски развој,
– спровођење социјалне политике,
– животна средина.

SWOT је скраћеница од енглеских речи
Stenghts – предности, снаге; Weaknesses – сла-
бости; Opportunities – могућности, прилике и
Threats – претње.

Анализиране предности, слабости, могућ-
ности и претње у развоју партнерских односа
између локалне управе и грађана могу се пред-
ставити следећом SWОТ матрицом:
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СНАГА

• Искуство у припреми и реализацији
пројеката;

• Посвећеност послу којим се бавимо;
• Израђена Стратегија одрживог развоја оп-

штине Аранђеловац;
• Сарадња са државним институцијама;
• Сарадња са међународним организа-

цијама;
• Успостављена комуникација са организа-

цијама цивилног друштва;
• Веб презентација општине са битним ин-

формацијама доступна грађанима.

СЛАБОСТИ

• Недовољни ресурси;
• Неразвијен степен информисања, консул-

тације и учешћа грађана – комуникације; 
• Недостатак комуникацијских процедура и

стандарда; 
• Претежно неформална интерна комуника-

ција. 

МОГУЋНОСТИ 

• Одличан веб сајт локалне самоуправе са
великим бројем информација и могућ-
ношћу двосмерне комуникације;

• Унапређен ниво е-управе;
• Већа транспарентност у раду;
• Изражена воља за промене;
• Буџет за пројекте удружења грађана ;
• Учешће у пројектима регионалног развоја;
• ИПА фондови намењени институционал-

ном развоју и развоју људских ресурса;
• Развој нових комуникацијских алата; 
• Повећање броја грађана који користе елек-

тронске видове комуникације;
• Увођење нових услуга и садржаја путем е-

управе.

ПРЕТЊЕ

• Лош став грађана о општинској админист-
рацији;

• Одлив младих људи и стручњака;
• Неповерење грађана и изостанак реакције

грађана о потреби успостављања дво-
смерне комуникације;

• Политичка нестабилност;
• Недовољна посвећеност имплементацији

акционог плана за учешће грађана;

• Немогућност ангажовања адекватних кад-
рова који би се бавили комуникацијом

Општина Аранђеловац треба да успостави
ситем тако да буде савремена и има професио-
налну администрацију која ће да ужива пове-
рење грађана, од којих локална власт и добија
легитимитет и која ће функционисати на прин-
ципима добре управе и равноправности по сва-
ком основу, а организацијама цивилног
друштва и грађанима омогући активно учешће
у креирању, доношењу и спровођењу најзна-
чајнијих одлука кроз јасно дефинисане меха-
низме.

6. Циљеви акционог плана 
(општи и специфични)

Партиципација грађана – један од сту-
бова развијене локалне заједнице 

Општина Аранђеловац ће до 2023. године
развити функционалне механизме чијим ће
спровођењем грађани бити укључени у процес
доношења одлука о трошењу средстава при-
купљених по основу пореза на имовину у оп-
штини Аранђеловац. Циљ Акционог плана ог-
леда се у томе да до краја примене истог гра-
ђани кроз утврђене процедуре учествују у до-
ношењу одлука, а да те одлуке буду и спрове-
дене од стране носилаца власти, из ког разлога
је изузетно значајно успоставити квалитетну
двосмерну комуникацију.

Да би остварили планирани циљ у на-
редне три године радићемо на (специфични
циљеви):

СЦ.1: Информисање грађана о процесу по-
писа, наплате и буџетирања средстава
прикупљених кроз порез на имовину. 

СЦ.2: Успостављање и примена механизама
активног учешћа грађана у процесу
доношења одлука о трошењу сред-
става прикупљених кроз порез на
имовину. 

СЦ.3: Обавештавање грађана о резултата-
тима који су постигнути захваљујући
њиховом активном учешћу у процесу
доношења одлука.
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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 16.09.2020. године, донело
је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ

ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ 
У АРАНЂЕЛОВЦУ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
у Народном музеју у Аранђеловцу, број 01-
1157/20 од 11.09.2020. године и који је у при-
логу ове Одлуке. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂ-
ЕЛОВАЦ
Бр. 06-568/2020-01-3 од 16.09.2020.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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