
На основу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради 
отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне 
болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 54/2020, 126/2020 и 17/2021) 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 04.11.2021. године 
донело је 

ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ДРУГОГ ПАКЕТА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ 
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ И 

ТУРИСТИЧКУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗБОГ 
ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ 

COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом доделе другог пакета субвенција за подршку раду привредним 
субјектима који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији 
општине Аранђеловац због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом 
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм), 
утврђује се начин и поступак доделе другог пакета субвенција за подршку раду 
угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих 
епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. 

Члан 2. 

Општина Аранђеловац додељује други пакет субвенције за подршку раду 
привредним субјектима који обављају угоститељску и туристичку делатност на 
територији општине Аранђеловац због потешкоћа у пословању проузрокованих 
епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 из буџета општине 
Аранђеловац са позиције 85/1, функција 472, економска класификација 454-
субвенције приватним предузећима, програм 1501, прог. активност 1501-0003-
подршка економском развоју и промоцији предузетништва, у укупном износу од 
9.000.000,00 ( девет милиона) динара. 

II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Члан 3. 

Основни циљеви Програма су: 

1) очување угоститељске делатности на територији општине Аранђеловац; 
2) очување запослености у угоститељству; 
3) очување туристичке делатности на територији општине Аранђеловац; 



4) очување запослености у агенцијском пословању у области туризма. 
 

III. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

Члан 4. 

Средства утврђена Програмом додељују се бесповратно. 

Средства се додељују у једнократном износу највише у висини половине нето 
минималне зараде у РС за месец у коме је расписан Јавни позив за доделу 
субвенција за подршку раду привредним субјектима који обављају угоститељску 
делатност или туристичку делатност на територији општине Аранђеловац због 
потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 бр. 06-
486/2021-01-4 од 19.07.2021. године и Јавни позив за доделу субвенција за подршку 
раду привредним субјектима који се баве изнајмљивањем сала за организоване 
скупове и прославе и ноћне клубове на територији општине Аранђеловац због 
потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 бр. 06-
487/2021-01-4 од 19.07.2021. године ( у даљем тексту: Јавни позиви) по подацима 
Републичког завода за статистику по сваком запосленом за кога је привредни 
субјект исплатио зараду за месец март 2020. године и поднео одговарајућу пореску 
пријаву. 

Један привредни субјект може добити средства из става 2. овог члана највише за 
15 запослених. 

Члан 5. 

Изузетно од члана 4. став 2. овог Програма, привредним субјектима ( из сектора 
угоститељства) који се баве делатности изнајмљивања сала за организоване 
скупове и прославе у простору површине од 500м2 (у основи), који објекат је у 
власништву привредног субјекта или овлашћеног лица односно који се налази у 
закупу привредног субјекта ( када субјект има регистровану делатност 6820.), 
додељују се средства у једнократном износу од 400.000,00 ( четиристотинехиљада) 
динара. 

Право на помоћ из става 1. овог члана имају и привредни субјекти ( из сектора 
угоститељства) који су организовали свој рад као ноћни клубови, односно који 
доставе доказ да им је у периоду јануар-март 2020. године, радно време било 
искључиво од 22 до 05 часова ( дневни фискални извештаји и сл.). 

Члан 6. 

Средства прописана чланом 4. став 2. и чланом 5. овог Програма не могу се 
комбиновати. 

IV. НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 



Члан 7. 

Средства се додељују привредним субјектима који су примили први пакет помоћи 
по Решењу о додели субвенција бр. 400-1819/2021-01-4 од 26.08.2021. године и 
Решењу о додели субвенција бр. 400-1818/2021-01-4 од 26.08.2021. године. 

Члан 8. 

Решење о додели бесповратних средстава доноси начелник Општинске управе 
општине Аранђеловац. Предлог решења се објављује на званичној интернет 
презентацији општине Аранђеловац и огласној табли Општинске управе. 

На предлог решења привредни субјекти имају право приговора начелнику 
Општинске управе у року од пет дана од дана објављивања истог. Приговор се 
подноси писаним путем на адресу Венац Слободе 10, 34 300 Аранђеловац, или 
непосредно на писарници Општинске управе. Начелник Општинске управе одлучује 
по приговору у року од пет дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Решење о додели бесповратних средстава је коначно у управном поступку. 
Решење се објављује на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац и 
огласној табли Општинске управе. 

Средства се одобравају у складу са приливом средстава у буџет општине 
Аранђеловац.  

Одобрена средства уплаћују се на наменски рачун отворен у Управи за трезор који 
не подлеже блокади.  

V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Члан 11. 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Аранђеловац“ и званичној интернет презентацији општине Аранђеловац. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

Бр. 06-743/2021-01-3 од 04.11.2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Бојан Радовић 


