
На основу Решења о образовању Комисије
за утврђивање предлога назива улица број 06-
848/2017-01-3 од 25.09.2017.године, 

Комисија за утврђивање предлога назива
улица на седници одржаној 30.08.2021. године
донела је 

О Д Л У К У 

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

У Одлуци о одређивању назива улица за на-
сељена места на територији општине Аранђ-
еловац („Службени гласник општине Аранђ-
еловац“, бр. 10/2019) у члану 18. код имено-
вања улица и засеока у насељеном месту
Стојник, поткрала се техничка грешка код
улице број 4. која треба да носи назив „улица
Панте Лучића“ уместо назива „улица Панте
Луцића“.

Ова техничка исправка ће се објавити у
првом наредном „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ и доставити Мини-
старству државне управе и локалне самоуправе
и РГЗ-СЛужби за катастар непокретности.

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА
Бр. 06-556-3/2021-01-3 од 30.08.2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Радисав Јовановић с.р.

На основу Решења о образовању Комисије
за утврђивање предлога назива улица број 06-
848/2017-01-3 од 25.09.2017.године, 

Комисија за утврђивање предлога назива
улица на седници одржаној 30.08.2021. године
донела је 

О Д Л У К У 

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

У Одлуци о одређивању назива улица за на-
сељена места на територији општине Аранђ-
еловац („Службени гласник општине Аранђ-
еловац“, бр. 10/2019) у члану 17. код имено-
вања улица и засеока у насељеном месту Рани-
ловић, поткрала се техничка грешка код улице
број 20. која треба да носи назив „улица
Трнавска“ уместо назива „улица Транавска“.

Ова техничка исправка ће се објавити у
првом наредном „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“ и доставити Мини-
старству државне управе и локалне самоуправе
и РГЗ-Служби за катастар непокретности.

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА
Бр. 06-556-4/2021-01-3 од 30.08.2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Радисав Јовановић с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (Службени гласник
општине Аранђеловац 9/08 и 5/19) и члана 27
и 31. Правилника о одобравању и финанси-
рању програма у области спорта којим се задо-
вољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, број 93/18 и 1/21),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта Скупштине општине Аранђеловац број
02-06-615-0-0 од 17.09.2021. године, на сед-
ници одржаноj 07.10.2021. године, донело је 

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ВИСИНЕ СРЕДСТАВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2021. ГОДИНИ

1. У Одлуци о одређивању висине средстава
за реализацију годишњих програма у области
спорта у 2021. години („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 1/2021) у члану 1. у
табели о расподели средстава додају се сред-
ства и то следећим Клубовима:

– ФК „Млади рудар 1954“ Буковик за из-
мену апропријације буџета програма за 2021.
годину, износ од 50.000,00 динара.

– ФК „Тулеж“ Тулеж за измену апропри -
јације буџета програма за 2021. годину, износ
од 75.000,00 динара.

– ФК „Трешњевица“Г.Трешњевица за из-
мену апропријације буџета програма за 2021.
годину, износ од 50.000,00 динара.

– ФК „Шумадинац“ Стојникза измену апро-
пријације буџета програма за 2021. годину, из-
нос од 60.000,00 динара.

2. Овлашћује се председник Општине
Бојан Радовић да у име Општине потпише
анексе уговора са наведеним спортским удру-
жењима.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БР.06-652/2021-01-3 од 07.10.2021.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и
5/2019) и члана 27. Правилника о одобравању
и финансирању програма у области спорта
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у општини Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 93/2018),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма којима се оства-
рује општи интерес грађана општине Аранђ-
еловац бр.02-06-615-0-0 од 17.09.2021. године,
на седници одржаној дана 07.10.2021. године,
донело је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ВИСИНЕ СРЕДСТАВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ КОЈЕ СУ ОД

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о одређивању висине средстава за
реализацију годишњих програма организација
у области спорта са седиштем на територији оп-

2 Број 5 – Аранђеловац, 8. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



штине Аранђеловац које су од посебног значаја
за јединицу локалне самоуправе у 2021. години
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 1/2021) члан 1. мења се тако што се у табели
о расподели средстава код одобрења средстава
у ред. Бр. 1. Фудбалском клубу „Шумадија“ из-
нос одобрених средстава „16.000.000,00“ заме-
њује износом „15.000.000,00“.

Члан 2.

Овлашћује се председник општине Аранђ-
еловац и начелник Општинске управе, да у име
Општине, закључе анекс Уговора о реализа-
цији годишњег програма у области спорта у
2021. години, у складу са одредбама члана 1.
ове Одлуке.

Члан 3.

Задужују се Одељење за привреду и друшт-
вене делатности и Одељење за финансије и
рачуноводство Општинске управе општине
Аранђеловац да се у сарадњи са Спортским са-
везом општине Аранђеловац старају о реали-
зацији ове Одлуке.

Члан 4.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂ-
ЕЛОВАЦ
Бр. 06-653/2021-01-3 од 07.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 38. Закона о удружењима
(„Службени гласник РС“, бр. 51 од 14. јула
2009, 99 од 27. децембра 2011 - др. закони, 44
од 8. јуна 2018 - др. закон) и члана 10. Правил-
ника о начину и поступку остваривања права
на доделу средстава из буџета општине Аранђ-
еловац за програме и пројекте удружења гра-
ђана односно невладиних организација (''Слу -
жбени гласник општине Аранђеловац'', бр.
83/16), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Комисије за процену и избор удру-
жења грађана којима се додељују средства из
буџета општине Аранђеловац за финансирање
програма односно пројеката, на седници одр-
жаној дана 07.10.2021. године, донела је, 

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељују се средства за спровођење ак-
тивности удружења грађана у 2021. години,
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2021. годину (Сл. Гласник општине Аранђело-
вац број 9/20), Позиција 111/0, Програмска ак-
тивност 1201-0003, Функција 860, Конто
481000, и то:
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Члан 2.

Удружења која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских средстава
за 2020. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава за 2021.
годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се може утврдити
на шта су потрошили буџетска средства у 2020. години. 

Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2020. 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.
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Ред.
Бр.

Назив удружења Назив пројекта
Износ

тражених
средстава

Износ 
одобених
средстава

1.
Клуб удружених пензионера
Аранђеловца

Рад са члановима клуба
удружених пензионера
Аранђеловца

469.000,00 200.000,00

2.
Удружење оболелих 
од мултипле склерозе 

Живот ван зидова 252.500,00 252.500,00

3.
Удружење оболелих 
од мултипле склерозе

Корак по корак 334.386,62 334.386,62

4.
Удружење поштовалаца
дела Данка Поповића 

Завршни радови на родној
кући Данка Поповића

210.000,00 110.000,00

5. Коњички клуб Аранђеловац Ухвати живот за узде 588.080,00 100.000,00

6. Удружење „Свици у мраку“ Упознајмо једни друге 160.000,00 110.000,00

7.
Савез удружених борачких
организација општине
Аранђеловац

Попис, фотографисање и
обрада фотографија ратних
меморијала на подручју 
општине Аранђеловац

67.600,00 60.000,00

8.
Дефектолошки кабинет
„Блистави умови“

Видљиви блистави умови 100.000,00 40.000,00

УКУПНО 1.206.886,62



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 2021. 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 Аранђ-
еловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-654/2021-01-3 од 07.10.2021.год

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018), члана 61. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
15/16) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19)

Општинско веће општине Аранђело-
вац, разматрајући Програм коришћења субвен-
ција ЈКП ''Зеленило Аранђеловац'' бр. 1465 од
07.09.2021 године, на седници одржаној
07.10.2021. године, донело је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА 

ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ'' 
ЗА 2021.ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа ''Зе-
ленило Аранђеловац'', за 2021. годину за сред-
ства опредељена Одлуком о буџету општине
Аранђеловац за 2021. годину (''Службени глас-
ник општине Аранђеловац'', бр.9/20), у укуп-
ном износу од 20.000.000,00 динара, и то: 

1. Текуће субвенције  . . . .20.000.000,00 дин.

II. Планирана средства у износу од
20.000.000,00 динара –  текуће субвенције биће
распоређене по следећим позицијама :

1. Исплата зарада и накнада ангажованих 
радника  . . . . . . . . . . . . . 8.500.000,00 дин.

2. Остали материјални трошкови  500.000,00
дин.

3. Набавка електро материјала 
за расвету  . . . . . . . . . . . 11.000.000,00 дин.

III. Пренос средстава ће се вршити сраз-
мерно оствареним приходима и примањима бу-
џета општине Аранђеловац и Извештаја Над-
зорног одбора о наменском трошењу средстава
са пратећом финансијском документацијом.

IV. За реализацију и праћење Програма ко-
ришћења субвенција из тачке I. ове Одлуке за-
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дужује се Управа општине Аранђеловац – Оде-
љење за инвестиције и јавне набавке и Оде-
љење за финансије и рачуноводство.

V. Саставни део ове Одлуке је Програм ко-
ришћења субвенције ЈКП ''Зеленило Аранђело-
вац'', бр. 1465 од 07.09.2021 године.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-655/2021-01-3 од 07.10.2021године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („ Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и
5/2019) и члана 9. Јавног позива за учешће при-
вредних субјеката на реализацији мера енер-
гетске транзиције на територији општине
Аранђеловац број 06-551/2021-01-3 од
26.08.2021. године, 

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Комисије за преглед и оцену поднетих
захтева за суфинсирање пројекта енергетске
ефикасности стамбених објеката на територији
општине Аранђеловац за 2021. годину број 06-
599-2/2021-01-3 од 17.09.2021. године, на сед-
ници одржаној 07.10.2021. године, донело је 

О Д Л У К У

О утврђивању коначне листе учесника
- привредних субјеката у спровођењу 

мера енергетске транзиције на територији
општине Аранђеловац у 2021. години

Члан 1.

Утврђује се коначна листа учесника - при-
вредних субјеката у спровођењу мера енергет-

ске транзиције на територији општине Аранђ-
еловац у 2021. години по Јавном позива за
учешће привредних субјеката на реализацији
мера енергетске транзиције на територији оп-
штине Аранђеловац број 06-551/2021-01-3 од
26.08.2021. године, и то:

Мера 1. Набавка и уградња материјала за
изолацију спољних зидова и таваница на поро-
дичним кућама и спољних зидова на стано-
вима.

– Бања комерц Бекамент доо, улица Кра -
ља Петра I 132, 34304 Бања

Мера 2. Набавка и уградња столарије са од-
говарајућим термичким својствима на поро-
дичним кућама и становима.

– АИП-ПВЦ Аранђеловац, улица 1300 Ка-
плара 3/8 34301 Буковик

– МИЛИЋ ПВЦ, улица Француска 034
34300 Аранђеловац

Мера 3. Набавка котлова или етажних пећи
на дрвени пелет за породичне куће.

– КИМ ПЛУС доо, улица Ђурђевданска бб
34300 Аранђеловац

– ИТР „Филиповић грејање“, улица
Краља Петра Првог бб 34300 Аранђеловац

– „ЦИРА“ доо, Танаска Рајића 126 34300
Аранђеловац

Мера 4. Набавка котлова на гас за породи -
чне куће

– КИМ ПЛУС доо, улица Ђурђевданска бб
34300 Аранђеловац

– ИТР „Филиповић грејање“, улица
Краља Петра Првог бб 34300 Аранђеловац

– „ЦИРА“ доо, Танаска Рајића 126 34300
Аранђеловац

Мера 5. Набавка котлова на гас за станове у
стамбеним зградама

– КИМ ПЛУС доо, улица Ђурђевданска бб
34300 Аранђеловац

– ИТР „Филиповић грејање“, улица
Краља Петра Првог бб 34300 Аранђеловац

– „ЦИРА“ доо, Танаска Рајића 126 34300
Аранђеловац

Члан 2.

Сваки изабрани привредни субјект из члана
1. ове Одлуке је дужан да у року од 8 дана од
дана пријема позива за потписивање уговора
потпише Уговор о учешћу у спровођењу мера

6 Број 5 – Аранђеловац, 8. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



енергетске транзиције. У супртоном ће се смат-
рати да је одустао од учешћа на Конкурсу.

Члан 3.

Овлашћује се председник општине Аранђ-
еловац Бојан Радовић, да у име Општине за-
кључи уговоре о учешћу у спровођењу мера
енергетске транзиције са привредним субјек-
тима из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

За реализацију ове Одлуке задужује се Оде-
љење за привреду и друштвене делатности Оп-
штинске управе општине Аранђеловац.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“ и званичној интернет презента-
цији општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-662/2021-01-3 од 07.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 9. Правилника о спрово-
ђењу мера енергетске ефикасности на поро-
дичним кућама и стамбеним зградама у оп-
штини Аранђеловац ( „Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 4/2021) и члана 7.
Одлуке о Општинском већу општине Аранђ-
еловац („Службени гласник општине Аранђ-
еловац“, бр. 9/2008 и 5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 07.10.2021. године, донело
је 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА 
И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Расписује се јавни конкурс за суфинанси-
рање мера енергетске ефикасности на поро-
дичним кућама и стамбеним зградама у оп-
штини Аранђеловац у 2021. години у тексту
који се налази у прилогу ове Одлуке и чини
њен саставни део.

2. Задужује се Одељење за привреду и
друштвене делатности Општинске управе оп-
штине Аранђеловац да, заједно са Комисијом
за преглед и оцену поднетих захтева за суфи-
нансирање пројеката енергетске ефикасности
породичних стамбених објеката на територији
општине Аранђеловац за 2021.годину, спро-
веде конкурс из тачке 1. ове Одлуке, и достави
Општинском већу предлог одлуке о избору ко-
рисника.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-663/2021-01-3 од 07.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу Одлуке општинског већа, оп-
штине Аранђеловац о расписивању Јавног кон-
курса за учешће домаћинстава у спровођењу
мера енергетске транзиције број 06-663/2021-
01-3 од 07. октобра 2021. године и Правилника
о спровођењу мера енергетске ефикасности на
породичним кућама и стамбеним зградама у
општини Аранђеловац за 2021. годину број 06-
537/2021-01-3 од 26.08.2021. године и Правил-
ника о изменама Правилника о спровођењу
мера енергетске ефикасности на породичним
кућама и стамбеним зградама у општини
Аранђеловац за 2021. годину. број 06-666/2021-
01-3 од 07.10.2021. године, општинско веће оп-
штине Аранђеловац расписује,

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА 
И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају грађани
који испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве власник поро-
дичне куће за који подноси пријаву (према ре-
шењу за порез), 

2) да поседује један од следећих доказа за
породичну кућу или стан;

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења
прописа о изградњи,

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редо-
ван поступак обезбеђења дозволе,

(3) грађевинску дозволу добијену из по-
ступка озакоњења,

(4) решење о озакоњењу и
(5) употребна дозвола,
(6) извод из листа непокрености.

3) доказ да је измирио обавезе по основу по-
реза на имовину

Право учешћа на јавном позиву немају:
• Власници који не живе у породичној кући

за коју подносе пријаву

• Власници посебних делова стамбено-по-
словног објекта који не служе за становање

• Власници стамбено-пословних објеката.

1. МЕРА 1. НАБАВКА И УГРАДЊА МАТЕ-
РИЈАЛА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ СПОЉНИХ ЗИ-
ДОВА И ТАВАНИЦА НА ПОРОДИЧНИМ
КУЋАМА И СПОЉНИХ ЗИДОВА НА СТА-
НОВИМА, МАКСИМАЛНО УЧЕШЋЕ ОП-
ШТИНЕ ЈЕ 120.000,00 ДИНАРА СА ПДВ-ОМ
ПО ПРИЈАВИ.

Укупна планирана средства за ову меру
су 1.000.000,00 динара.

Напомене:
– Максимално учешће општине може бити

до 50% укупне вредности радова по пријави са
ПДВ-ом

– средства за термичку изолацију ће се одоб-
равати за појединачне етаже стамбених обје -
ката – куће. Уколико стамбени објекат – кућа
има два или више власника по етажама,
пријаву подноси један од власника уз писмену
сагласност осталих власника 

– сутерен чији је фасадни зид обложен ка-
меном или сличним материјалом не морају се
термички изоловати;

– власници посебних делова стамбених
зграда могу подносити захтеве појединачно;

– двојни објекти различитих власника као и
објекти у низу третирају се као засебни објекти.

2. МЕРА 2. НАБАВКА И УГРАДЊА СТО-
ЛАРИЈЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРМИЧ-
КИМ СВОЈСТВИМА НА ПОРОДИЧНИМ
КУЋАМА И СТАНОВИМА, МАКСИМАЛНО
УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЈЕ 80.000,00 ДИНАРА
СА ПДВ-ОМ ПО ПРИЈАВИ.

Укупна планирана средства за ову меру
су 2.500.000,00 динара.

– минималним техничким карактеристике
су (U – коефицијент прелаза топлоте): U≤ 1,5
W/m²K за прозоре и балконска врата, U ≤ 1,6
W/m²K за спољна врата

– средства ће се одобравати за набавку и
уградњу појединачних прозора и врата;

– средства се неће одобравати за набавку
улазних врата стамбених објеката која нису у
директној вези са грејаним простором.

3. МЕРА 3. ЗА НАБАВКУ И ИНСТАЛАЦИ -
ЈУ КОТЛА ИЛИ ЕТАЖНЕ ПЕЋИ НА ДР -
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ВЕНИ ПЕЛЕТ ЗА ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ
ОБЈЕКТЕ МАКСИМАЛНО УЧЕШЋЕ ОП-
ШТИНЕ ЈЕ 100.000,00 ДИНАРА СА ПДВ-ОМ
ПО ПРИЈАВИ.

Укупна планирана средства за ову меру
су 500.000 динара.

– Прихватљива цена котла је цена основне
верзије за ову меру са ПДВ-ом.

4. МЕРА 4. ЗА НАБАВКУ И ИНСТАЛА-
ЦИЈУ КОТЛА НА ГАС ЗА ПОРОДИЧНЕ
КУЋЕ МАКСИМАЛНО УЧЕШЋЕ ОП-
ШТИНЕ ЈЕ 80.000,00 СА ПДВ-ОМ ПО
ПРИЈАВИ.

Укупна планирана средства за ову меру
су 500.000 динара

– Максимално учешће града града може
бити до 50% укупне вредности радова по
пријави са ПДВ-ом

– Прихватљива цена котла је цена основне
верзије за ову меру са ПДВ-ом 

5. МЕРА 5. ЗА НАБАВКУ И ИНСТАЛА-
ЦИЈУ КОТЛА НА ГАС ЗА СТАНОВЕ У
СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА МАКСИМАЛНО
УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЈЕ 60.000,00 СА ПДВ-
ОМ ПО ПРИЈАВИ 

Укупна планирана средства за ову меру
су 500.000 динара

Напомена:
– Максимално учешће општине може бити

до 50% укупне вредности радова по пријави са
ПДВ-ом

НАПОМЕНА: ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ЗА ВИШЕ МЕРА,
ПОЈЕДИНАЧНО ЗА СВАКУ МЕРУ (ЗА СВА -
КУ ОД МЕРА ДОСТАВЉА СЕ КОМПЛЕТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗА-
ХТЕВА). С ТИМ ДА СРЕДСТВА МОГУ БИ -
ТИ ОДОБРЕНА САМО ЗА ЈЕДНУ МЕРУ ЗА
ЈЕДАН СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ.

СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИ-
МАЛНИХ ИЗНОСА СРЕДСТАВА СУ ФИНАН -
СИРАЊА ОПШТИНЕ СНОСИ ПОДНОСИ-
ЛАЦ ПРИЈАВЕ. 

III НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Трошкови који неће бити финансирани јав-
ним конкурсом су за:

– рефундацију трошкова за већ набављену
опрему и извршене услуге (плаћене или испо-
ручене), односно, не прихватају се трошкови
радова, набавке материјала и опреме који на-
стану пре првог обиласка Комисије за преглед
и оцену поднетих захтева за суфинансирање
пројеката енергетске ефикасности.

– Трошкови у вези са одобравањем и спро-
вођењем кредитног задужења: трошкови одоб-
равања кредита, трошкови камата, трошкови
кредитног бироа, трошкови осигурања кредита
и сл.

– Набавка опреме коју подносилац захтева
за бесповратна средства сам производи или за
услуге које подносилац захтева сам извршава 

– Други трошкове који нису у складу са ме-
рама енергетске санације.

IV ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

А) За грађане власнике породичних кућа
мора да садржи: 

1) потписан и попуњен Пријавни образац
(Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске
ефикасности ;

2) фотокопију личне карте или очитана
лична карта подносиоца захтева; 

3) фотокопије личних карата или очитане
личне карте за сва физичка лица која живе на
адреси стана или породичне куће за коју се
подноси пријава;

4) предрачун (профактура) са количином и
ценом за опрему са уградњом (Напомена: за
столарију-прозори – улазна врата цена без ро-
летни, комарника и друге додатне опреме и
обавезно наведена укупна површина столарије
у м² посебно прозори, улазна врата), коју гра-
ђанин добија од једног од привредних субје -
ката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју
је објавила општина, а коју грађанин изабере
са листе

5) копију решења о утврђивању пореза на
имовину за претходну годину;

6) копију грађевинске дозволе или други до-
кумент којим се доказује легалност објекта
(употребна дозвола, решење о озакоњењу, до-
каз о изградњи објекта пре доношења прописа
о изградњи, извод из листа непокретности и
др.).

7) фотокопију рачуна за утрошену елек-
тричну енергију за стамбени објекат за који се
конкурише за један од предходних месеци.
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8) Уверење о просечној висини прихода по
члану домаћинства (издаје га Одељење за при-
вреду и друштвене делатности).

9) Уговор о прикључку (за мере 4 и 5).

Б) Документација која се доставља након
добијања решења и завршетка радова:

Након завршетка радова потребно је да
крајњи корисник достави доказ о уплати цело-
купног сопственог удела у финансирању мере
(признаница/рачун) привредном субјекту (из-
вођачу радова).

В) Документација која се даје на увид Коми-
сији приликом обиласка објекта:

Грађевински пројекат објекта (уколико по-
стоји).

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив
може се преузети на интернет страници оп-
штине Аранђеловац, www.arandjelovac.rs, у на
шалтеру број 8 у просторијама услужног
центра општине Аранђеловац и садржи:

– Комплетан текст Јавног позива,
– Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни об-

разац и образац о стању породичних кућа
– Прилог 2 – Листа фирми/привредних

субјеката са које грађани бирају једну фирму
за одговарајућу меру од које морају да прибаве
предрачун са ценом и количином опреме и
уградњом. Овај предрачун је обавезно поднети
уз пријаву.

– Прилог 3 – Правилник о суфинансирању
дела трошкова за реализацију мера енергетске
транзиције

– Прилог 4 – Листа за проверу.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА
ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана
објављивања на званичној интернет страници
и огласној табли општине Аранђеловац,

Конкурс је отворен до 28. октобра 2021. го-
дине.

Попуњени, потписани пријавни образац у
три примерка (један оригинал и две копије) и
пратећа документација достављају се у затво-
реној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом и бројем телефона поши-
љаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на пријемном шал-
теру општинске управе општине Аранђеловац,
или препоручено поштом на адресу:

- Комисија за преглед, оцену и реализацију
поднетих захтева за суфинансирање мера енер-
гетске транзиције

– Општина Аранђеловац
– Венац Слободе бр. 10 
За све додатне информације и обавештења

у вези Јавног позива можете се обратити на
контакт телефон 034/711-311 или лично у про-
сторијама Одељења за привреду и друштвене
делатности.

Благовременом доставом сматра се препо-
ручена пошиљка предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за пре-
дају конкурсне документације (печат поште),
без обзира на датум приспећа. Пријаве послате
на било који други начин неће бити узете у раз-
матрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у до-
стављеној писаној форми недостаје било који
документ из одељка IV. Јавног позива и у том
случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина
није у складу са Јавним позивом се не оцењују
и решењем ће бити одбијене.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

(ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ)

Евалуација пријаве подносиоца ће се вр ши -
ти у складу са Правилником усвојеним од
стране општине Аранђеловац.

VIII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

Општина Аранђеловац ће вршити пренос
средстава искључиво директним корисницима
(привредним субјектима – фирмама које реали-
зују мере, а након што појединачни крајњи ко-
рисник (грађанин) изврши уплату директном
кориснику целокупну своју обавезу и након за-
вршетка реализације мере. 
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Услов да се пренесу средства директном ко-
риснику је записник Комисије да су радови из-
ведени како је предвиђено предмером и пред-
рачуном који је грађанин предао када се
пријавио за меру као и у складу са записником
Комисије приликом првог изласка.

Крајњи Корисник мора имати уредну доку-
ментацију коју ће доставити надлежној коми-
сији.

Крајњи корисник ће сам сносити трошкове
изведених радова који буду већи од износа суб-
венције наведене у одељку II (максималног из-
носа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза из-
вршиће Комисија.

Уколико Корисник средстава није средства
наменски утрошио, или радови нису изведени
у складу са предрачуном који је крајњи корис-
ник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће упла-
тити средства додељена јавним позивом.

Уколико приликом обиласка објекта подно-
сиоца пријаве ради евалуације пријаве у циљу
оцене почетног стања објекта и веродостојно-
сти података из поднете пријаве се констатује
да подаци нису истинити, подносилац ће бити
дисквалификован.

Уколико из неког разлога крајњи корисник не
може да реализује набавку од одабраног директ-
ног корисника, има право да изврши набавку од
другог директног корисника са листе и да о
томе, пре реализације набавке, обавести Коми-
сију и достави јој нову профактуру/предрачун,
с тим да износ не може бити већи од одобреног.

IX. ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ

КОРИСНИКА

Оцењивање и рангирање пројеката грађана,
врши се применом критеријума из члана 11. и
12. Правилника, док се прелиминарна листа
корисника средстава утврђује на основу броја
додељених бодова и објављује на званичном
сајту и огласној табли Општине Аранђеловац.

Листу из става 1. овог одељка Комисија
објављује на огласној табли општине и званич-
ној интернет страници општине.

Подносиоци пријава имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију
по утврђивању листе из става 1. овог одељка у
року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 1. овог одељка подно-
сиоци пријава имају право приговора Комисији
у року од осам дана од дана њеног објављи-
вања. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете при-
говоре на листу из става 1. овог одељка као и
да донесе одлуку о приговору, која мора бити
образложена, у року од 5 дана од дана његовог
пријема и на основу донетих одлука донесе ре-
видирану прелиминарну листу. 

Уколико је Комисија приликом теренског
обиласка из става 7. овог одељка утврдила да
је подносилац пријаве дао неистините податке
у пријави Комисија га елиминише из ревиди-
ране прелиминарне листе и уместо њега спро-
води теренски обилазак првог следећег на ли-
сти код кога није вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно
присуство подносиоца захтева комисија сачи-
њава записник у два примерка, при чему један
остаје подносиоцу пријаве, а један задржава
Комисија. У записнику Комисија потврђује да
ли су мере наведене у предмеру и предрачуну
који је грађанин поднео приликом пријаве на
јавни позив прихватљиве.

На основу записника из става 7. овог одељка
комисија сачињава коначну листу крајњих ко-
рисника.

Листу из става 8. овог одељка Комисија
објављује на огласној табли општине и званич-
ној интернет страници општине.

На листу из става 8. овог одељка подно-
сиоци пријава код којих је извршен теренски
обилазак, имају право приговора Комисији у
року од осам дана од дана објављивања ко-
начне листе крајњих корисника. Приговор се
подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да одлучи по пригово-
рима из става 10. овог одељка у року од 5 дана
од дана пријема приговора и након одлучивања
по свим приговорима сачини коначну листу
крајњих корисника.

Општинско веће општине Аранђеловац до-
носи Одлуку о додели бесповратних средстава
за спровођење мера енергетске транзиције
крајњим корисницима за спровођење мера
енергетске санације. Одлука општинског Већа
је коначна и против ње се може покренути
управни спор.

Број: 06-663-1/2021-01-3  
Датум: 07. октобар 2021. године  

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић
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На основу 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 дана 07.10.2021. године, до-
нело је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 
ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ

РАЗВОЈУ

1. РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за мере подршке
– инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре и услуга за 2021. годину, у
тексту који се налази у прилогу ове Одлуке и
чини њен саставни део.

2. Конкурс из тачке 1. ове Одлуке објавиће
се у „Службеном гласнику општине Аранђело-
вац“ и званичној интернет презентацији оп-
штине Аранђеловац.

3. Задужује се Одељење за привреду и
друштвене делатности за спровођење конкурса
из тачке 1. ове Одлуке.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-664/2021-01-3 од 07.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу Програма мера подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије оп-
штине Аранђеловац за 2021.годину од
17.06.2021.год., бр 06-408/2021-01-02, Оп-
штинско Веће општине Аранђеловац распи-
сује:

К О Н К У Р С

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ – ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И  РАЗВОЈ

РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И УСЛУГА

За реализацију мере подршке – инвестиције
за унапређење и развој руралне инфраструк-
туре и услуга, која се финансира, односно су-
финансира средствима буџета Општине
Аранђеловац за 2021. годину, обезбеђена су
средства у складу са Одлуком о буџету оп-
штине Аранђеловац за 2021. годину („Служ-
бени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/20)
у оквиру раздела 5, програм 010, програмска
активност 002 – Мере подршке руралном раз-
воју, позиција 81, Функционална класифика-
ција 423000 – услуге по уговору, у износу од
700.000.00 динара, која ће бити предмет распо-
деле путем овог Конкурса. 

Средства овог Конкурса су намењена за из-
градњу, унапређење или проширење руралне
инфраструктуре мањег обима, а од општег зна-
чаја на подручју територије општине Аранђ-
еловац. Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за сеоске месне заједнице општине
Аранђеловац, које својим активностима по-
бољшавају услове живота како пољопривред-
ног, тако и непољопривредног становништва.
Средства се одобравају у износу од 100% од
вредности инвестиције, а месне заједнице које
конкуришу морају да испуњавају следеће
услове:

• Да имају донету Одлуку Савета месне
заједнице о улагању у инфраструктурне про -
јекте за меру за коју конкуришу;

• Да имају премер и предрачун радова; и
• Да је инфраструктурни пројекат од општег

интереса за локалну заједницу.

Одлука Савета месне заједнице о инфра-
структурним радовима за које конкуришу мора
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да садржи: врсту инвестиције, новчану вред-
ност инвестиције, и Одлуку о избору најпо-
вољнијег понуђача за извршење инвестиције.
Савет месне заједнице је дужан да по за-
вршетку инфраструктурних радова достави
Извештај о извршеној инвестицији.

Захтев се преузима на писарници Општин-
ске управе Аранђеловац, на адреси: ул. Венац
Слободе бр. 10, или у Одељењу за привреду и
друштвене делатности – Стара зграда Оп-
штине, први спрат, лево крило, соба број 2. По-
пуњен и потписан Захтев са потребном доку-
ментацијом предају се на писарници Општине
Аранђеловац у затвореној коверти на којој
мора да пише:

На предњој страни: 

Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10,
34300 Аранђеловац
МЕРЕ ПОДРШКЕ – ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА

На задњој страни: 
Назив и седиште подносиоца пријаве

Неблаговремене, непотпуне и пријаве по-
слате на други начин (нпр. факсом или е-
mailom), или достављене на друге адресе, неће
се разматрати. Конкурс је отворен од 04. ок-
тобра до 25. октобра 2021. године. Конкурс се
објављује на званичној интернет страници оп-
штине Аранђеловац www.arandjelovac.rs,
огласној табли и локалним медијима. 

На основу члана 15 Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини општине Аранђело-
вац („Службени гласник општине Аранђело-
вац“, бр. 8/2019) и члана 7 Одлуке о Општин-
ском већу општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и
5/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Одељења за имовинско – правне од-
носе, урбанизам, грађевинарство и стамбено –
комуналне послове, на седници одржаној
07.10.2021. године, донело је

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
КП.БР.4918/11 И КП.БР.4918/12 ОБЕ КО
АРАНЂЕЛОВАЦ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини оп-
штине Аранђеловац ближе означено као

– Кп.бр. 4918/11 у пов. од 402м2 градско
грађевинско земљиште КО Аранђеловац –
према ПГР за насељено место Аранђеловац –
становање средњих густина - породично са
компатибилним наменама, 

– Кп.бр. 4918/12 у пов. од 454м2 градско
грађевинско земљиште КО Аранђеловац –
према ПГР за насељено место Аранђеловац –
становање средњих густина- породично са
компатибилним наменама,

Грађевинско земљиште из претходног става
биће отуђено из јавне својине општине Аранђ-
еловац у поступку прикупљања писмених по-
нуда јавним огласом. 

Члан 2.

Почетна, односно најнижа купопродајна
цена утврђена је на основу процене Мини-
старства финансија – пореске управе одсек у
Аранђеловцу бр.003-464-08-00076/21 од
22.09.2021 године и то за
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– Кп.бр. 4918/11 у пов. од 402м2 КО Аранђ-
еловац у укупном износу од 482.400,00 динара, 

– Кп.бр. 4918/12 у пов. од 454м2 КО Аранђ-
еловац у укупном износу од 544.800,00 динара.

Утврђује се висина депозита као средство
обезбеђења озбиљности понуде у поступку
прикупљања писмених понуда јавним огласом,
на износ од 10% од почетне купопродајне цене
из става 1 овог члана. 

Члан 3.

Поступак отуђења грађевинског земљишта
из члана 1 ове Одлуке, спровешће Комисија за
грађевинско земљиште у јавној својини оп-
штине Аранђеловац.

Комисија из става 1 овог члана има задатак
да по окончаном поступку прикупљања писа-
них понуда, поднесе образложени предлог Оп-
штинском већу на основу кога Општинском
веће подноси предлог Одлуке о отуђењу грађе-
винског земљишта из јавне својине општине
Аранђеловац.

Члан 4.

Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта
из јавне својине општине Аранђеловац у
складу са овом Одлуком доноси Скупштина
општине Аранђеловац. 

Члан 5.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06 -665/2021-01-3 од 07.10.2021 г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 53. Статута Општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 2/19) и члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 07.10.2021.године, доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ

КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о суфинансирању мера енер-
гетске ефикасности породичних стамбених
објеката и стамбених зграда на територији оп-
штине Аранђеловац ( «Службени гласник оп-
штине Аранђеловац», бр. 4/21) (у даљем тексту
Правилник), члан 5. део Б. мења се и гласи:

«Б) Документација коју обезбеђује Оп-
штина:

1. Потврда о редовном измиривању обавеза
по основу пореза на имовину или потврда о ре-
довном измирењу дуга по основу споразума о
репрограму.

2. Уговор о прикључку гаса или Уговор о ис-
поруци гаса.»

Члан 2.

Члан 9. став 2. Правилника мења се и гласи:

«Конкурс се објављује на званичној интер-
нет страници и огласној табли општине Аранђ-
еловац и траје 21 дан.»

Члан 3.

Члан 10. став 2. Правилника мења се и
гласи:
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«Пријаве ће се примати 21 дан од дана
објављивања на званичној интернет страници
и огласној табли општине Аранђеловац.»

Члан 4.

Члан 17. Правилника мења се и гласи:

«Корисник средстава дужан је да предви-
ђене радове заврши најкасније до 30.11.2021.
године. Захтев за уплату средстава које пред-
ставља учешће општине Аранђеловац у суфи-
нансирању мера енергетске ефикасности иза-
брани привредни субјект кога је корисник
средстава изабрао мора поднети најкасније до
10.12.2021. године након извршене контроле
спровођења мере од стране Комисије . Исплата
средстава извршиће се на основу извештаја Ко-
мисије којим се потврђује спровођење мере
енергетске ефикасности и на основу рачуна и
отпремница које ће гласити на корисника у из-
носу од 50% са пдв-ом и рачуна и отпремнице
која ће гласити на општину Аранћеловац у из-
носу од 50% са пдв-ом које прилаже одабрани
привредни субјект у року од 15 дана од дана
подношења захтева за исплату средстава.

Не прихватају се трошкови радова, набавке
материјала и опреме који настану пре потпи-
сивања уговора.»

Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у Службеном гласнику Оп-
штине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-666/2021-01-3 од 07.10.2021.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р. 

На основу чл. 7. Одлуке о Општинском већу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђело-
вац, на седници одржаној 07.10.2021. године,
донело је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ

ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У УСТАНОВИ СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

“ШУМАДИЈА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
у установи Спортско-рекреативни центар „Шу-
мадија“ , број 01-279 од 26.08.2021 године и
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. 06-668/2021-01-3 од 07.10.2021.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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