
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 29.12.2021. године, донело
је

О Д Л У К У

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
КОРИСНИКА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА

ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Члан 1.

Утврђују се критеријуми за одређивање ко-
рисника за накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу и то :

1. да корисници имају најмање један поку-
шај вантелесне оплодње под окриљем Мини-
старства здравља Републике Србије, у складу
са његовим критеријумима и о трошку Фонда
здравственог осигурања Републике Србије,
осим ако не спадају у категорију пацијената
који не испуњавају предметне критеријуме из
медицинских разлога или да имају најмање
један покушај вантелесне оплодње у референт-
ној установи за ВТО о сопственом трошку, 

2. да пацијенткиње немају више од 50 го-
дина старости,

3. да месечна новчана примања брачних
другова односно ванбрачних партнера не пре-
лази износ од 250.000,00 динара,

4. да један од брачних другова односно ван-
брачних партнера има пребивалиште на тери-
торији општине Аранђеловац најмање 2 године.

Изузетно од става 1. тачка 2. овог члана,
права по основу ове Одлуке могу остварити и
корисници који због неиспуњења критеријума

година старости своје право нису могли да
остваре под окриљем Министарства здравља
Републике Србије, уколико су имали најмање
један покушај вантелесне оплодње у референт-
ној установи за ВТО о сопственом трошку.

Утврђена накнада трошкова вантелесне
оплодње не обухвата трошкове припреме, од-
носно анализе које су обавезне у припреми за
вантелесну оплодњу.

Члан 2.

Накнада из члана 1 ове одлуке исплаћује се
по профактури референтне установе за ВТО
или на текући рачун подносиоца захтева кроз
рефундацију трошкова у случају када се посту-
пак вантелесне оплодње обавља у рефернтној
установи у иностранству, с тим да износ на-
кнаде трошкова вантелесне оплодње не може
бити већи од 300.000,00 динара.

Истим корисницима се могу одобрити сред-
ства по основу ове одлуке,највише два пута с
тим да не буде у истој календарској години.

Члан 3.

За одређивање корисника за накнаду трош-
кова вантелесне оплодње образује се Комисија
коју чине два гинеколога и лекар Фонда за
здравствену заштиту Републике Србије – Фи-
лијала Аранђеловац.

У свом раду Комисија ће примењивати кри-
теријуме Републичког завода за здравствено оси-
гурање и критеријуме из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Захтев за накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу подноси се Општинском већу оп-
штине Аранђеловац.
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Уз захтев из става 1. овог члана, подноси се
и следећа документација:

1. Фотокопије личних карти оба партнера;
2. Венчани лист или оверену изјаву два све-

дока да пар живи заједно;
3. Профактура (предрачун) изабране здрав-

ствене установе за ВТО о висини трошкова за
обављање поступка вантелесне оплодње и ко-
пија текућег рачуна подносиоца захтева за ре-
фундацију трошкова ако се поступак ванте-
лесне оплодње вршио у референтној установи
у иностранству.

4. Уверење о пребивалишту издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике
Србије- Полицијска станица Аранђеловац;

5. Потврда да су партнери били укључени у
републички програм вантелесне оплодње
имали један покушај вантелесне оплодње одно-
сно потврда да нису медицински индиковани за
републички програм вантелесне оплодње;

6. Документација о месечним новчаним
примањима партнера (обрачунске листе за за-
послене, основица за обрачун доприноса за
лица која обављају самосталну делатност а
плаћају паушално порез, лична зарада пред-
узетника који води пословне књиге или осно-
вица за обрачун доприноса за обавезно со-
цијално осигурање, приходи од имовине и сл.).

Корисницима којима су два пута одобрена
средства по основу ове Одлуке поновни захтев
се неће разматрати.

Члан 5.

Административне послове за Комисију ће
обављати Општинска управа - Одељење за
привреду и друштвене делатности.

Члан 6.

Уплата новчаних средстава по основу ове
Одлуке врши се директно на рачун референтне
установе за ВТО, по издатој профактури или на
текући рачун подносиоца захтева у случају ре-
фундације трошкова поступка вантелесне
оплодње обављеног у иностранству.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о критеријумима за одређивање

корисника за накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу („Службени гласник општине Аранђ-
еловац“, бр 97/18 и 4/20 и бр. 06-40/2020-01-3
од 28.01.2020. године).

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-973/2021-01-3 од 29.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/08) и члана
27 Правилника о одобравању и финансирању
програма у области спорта којима се задовоља-
вају потребе и интереси грађана у општини
Аранђеловац број 06-1254/2017-01-3 од
28.12.2017.године , Општинско веће општине
Аранђеловац на предлог Стручне комисијe за
оцењивање годишњих и посебних програма у
области спорта скупштине општине Аранђело-
вац, на седници одржаној 29.12.2021. године,
донело је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ

ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељује се део средства у износу од
80.000.000,00 (осамдесетмилионадинара) ди-
нара, раздео 5. , позиција 114,прог.активност
1301- 0001,ек. класификација 481000 , дотације
невладиним организацијама за спровођење ак-
тивности у области такмичарског спорта у
2022.години , спортским удружењима , клубо-
вима ( у даљем тексту: Клубови) , и то:
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Ред. 
бр.

Назив клуба , спортског удружења:
Износ одобрених 

средстава 
у динарима:

1. ОФК «Аранђеловац 1979» 5.000.000,00

2. Ф.К. «Бања 1957» 500.000,00

3. Ф.К. «Први Српски устанак» , Орашац 500.000,00

4. Ф.К. «Млади рудар 1954» , Буковик 500.000,00

5. Ф.К. «Шумадинац» , Стојник 350.000,00

6. Ф.К. «Б 200» , Аранђеловац 350.000,00

7. Ф.К. «Венчани» 350.000,00

8. Ф.К. «Горски цар» , Гараши 350.000,00

9. Ф.К. «Копљари» , Копљаре 350.000,00

10. Ф.К. «Трешњевица» , Горња Трешњевица 350.000,00

11. Ф.К. «Тулеж» 350.000,00

12. Ф.К. «Шамот» , Аранђеловац 350.000,00

13. Ф.К. «Партизан 1945» , Даросава 200.000,00

14. Ф.К. «Брезовац» 200.000,00

15. Ф.К. «Раниловић 1970» 200.000,00

16. Ф.К. «Врбица» , Аранђеловац 200.000,00

17. Ф.К. «Мисача» 200.000,00

18. К.М.Ф. «Сеничани» 250.000,00

19. К.М.Ф. «Аранђеловац» 250.000,00

20. Спортско удружење Ф.К. «Дерби 2017» 70.000,00

21. Фудбалско удружење «Иванча 2005» 70.000,00

22. Одбојкашки клуб „Шумадија“ 1.700.000,00

23. Одбојкашки клуб «Фортуна плус» 700.000,00

24. С.К.У. «Шумадија 2017» 1.300.000,00

25. О.К.К. «Књаз» 100.000,00

26. Кошаркашки клуб «Старс» 100.000,00

27. Кошаркашки клуб «Н. Орлови» 150.000,00

28. Стрељачки клуб „Аранђеловац“ 100.000,00

29. Тениски клуб «Иванчевић спорт» 100.000,00



Члан 2.

Преостали износ финансијских средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Аранђело-
вац за спорт и физичку културу биће расподељен за финансирање посебних програма у области
спорта у току 2022-е године.

Члан 3.

Клубови који нису одговарајућом документацијом оправдали коришћење буџетских средстава
за 2021. годину, су дужни да пре закључења Уговора о реализацији годишњих програма за 2022.
годину поднесу одговарајућу документацију ( по примедбама Комисије) из које се може утврдити
на шта су потрошили буџетска средства у 2021. години.

Члан 4.

Клубови који нису утрошили буџетска средства за 2021. годину, дужни су да неутрошена бу-
џетска средства врате у буџет општине Аранђеловац у складу са одредбама Правилника о одоб-
равању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у општини Аранђеловац број 06-1254/2017-01-3 од 28.12.2017.године, .

Члан 5.

Клубови којима је у Члану 1. ове Одлуке опредељено мање средстава него што су предвидели
финансијским планом програма који су поднели у скалду са Чланом 117. став 1. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“ број 10/2016) , у обавези су да пре потписивања уговора , доставе изме-
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30. Стонотениски клуб «Аранђеловац» 150.000,00

31. Шаховски клуб «АШК» Аранђеловац 1.100.000,00

32. Шах клуб «Венчанац – 2014» 30.000,00

33. Боди билдинг клуб «Биг мен» 150.000,00

34. Боди билдинг клуб «Форма плус» 50.000,00

35. Боксерски клуб «Шумадија» 50.000,00

36. Бициклистички клуб «Шумадија Биро план» 350.000,00

37. Ауто мото клуб «Дијамант» 250.000,00

38. Ауто спортски клуб «СГ Рацинг теам» 250.000,00

39. Коњички клуб «Аранђеловац» 300.000,00

40. Карате клуб «Електропорцелан» 150.000,00

41. Карате клуб «Аранђеловац» 600.000,00

42. Карате клуб «Врабац 1992» , Венчане 100.000,00

Укупно средстава: 18.720.000,00



њени финансијски план усаглашен са висином
одобрених средстава за 2019.годину Општин-
ском већу општине Аранђеловац преко Оде-
љења за привреду и друштвене делатности оп-
штине Аранђеловац. 

Члан 6.

Пренос средства Клубовима ће се вршити
према динамици која ће се утврдити Уговором
о реализацији годишњих програма у 2022.го-
дини и одобреним квотама буџета општине
Аранђеловац, а у складу са ликвидношћу бу-
џета општине Аранђеловац.

Члан 7.

Овлашћује се Председник општине Аранђ-
еловац да у име општине Аранђеловац са клу-
бовима потпише Уговоро о реализацији годиш-
њих програма у области спорта у 2022. години.

Уговор из става 1. овог Члана неће бити по-
тписан са Клубовима који нису испунили своје
обавезе прописане чланом 2., 3. и 4. ове Од-
луке.

Члан 8.

Задужује се Општинска Управа општине
Аранђеловац-Одељење за привреду и друшт-
вене делатности и Одељење за финансије и
рачуноводство, да у сарадњи са Спортским са-
везом општине Аранђеловац, контролише на-
менско трошење буџетских средстава, у складу
са овом Одлуком и Правилником о одобравању
и финансирању програма у области спорта
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у општини Аранђеловац број 06-
1254/2017-01-3 од 28.12.2017.године ( у даљем
тексту: Правилник).

Члан 9.

Задужује се Одељење за финансије и рачу-
новодство да реализује ову Одлуку, у складу са
Правилником.

Клубови су у обавези је да отворе посебан
рачун код Министарства финансија Републике
Србије-Управе за трезор, пре потписивања
Уговора из члана 6. ове Одлуке.

Члан 10.

Клубови ће током 2022. године имати мо-
гућност да поднесу захтеве за одобравање до-
датних средстава на начин и по критеријумима
предвиђеним Правилником.

Члан 11.

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.06-974/2021-01-3 од 29.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 137 и 138 Закона о спорту
(„Службени гласник РС“ број 10/2016),члана
27 Правилника о одобравању и финансирању
програма у области спорта којима се задовоља-
вају потребе и интереси грађана у општини
Аранђеловац број („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 93/2018) и члана 7.
Одлуке о Општинском већу општине Аранђ-
еловац („Службени гласник општине Аранђ-
еловац“ број 9/08 и 5/19) 

Oпштинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма којима се оства-
рује општи интерес грађана општине Аранђ-
еловац у области спорта (у даљем тексту: Ко-
мисија), на седници одржаној дана 29.12.2021.
године, донело је 
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О Д Л У К У

О ОДОБРЕЊУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се одобравање односно одбијање годишњих програма у области спорта
за 2022. годину на територији општине Аранђеловац, поднетих од стране организација у области
спорта на територији општине Аранђеловац у складу са одредбама члана 117 Закона о
спорту(„Службени гласник РС“ 10/2016) и Правилника о одобравању и финансирању програма у
области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини
Аранђеловац(„Службени гласник општине Аранђеловац“ број 93/2018).

Члан 2.

ОДБИЈАЈУ СЕ годишњи програми у области спорта за 2022. годину за спортска удружења и
организације на територији општине Аранђеловац, и то за: 

Члан 3.

ОДOБРАВАЈУ СЕ годишњи програми у области спорта за 2022. годину организација у области
спорта на територији општине Аранђеловац, и то за: 
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Редни
број:

Назив клуба , савеза , удружења,
организације у облсти спорта 

или школе:
Образложење

1. СА ку „кАРтС“Аранђеловац Клуб одустаје од захтева за годишњи програм.

2. СУБС „Секутор АР Тим“Аранђеловац
Предлог годишњег програма није адекватно
поднет,и исти није потписало овлашћено лице
које је заступник удружења

Редни број: Назив клуба , савеза:

1. Фудбалски клуб „Шумадија“

2. Женски рукометни клуб «Бекамент Буковичка бања»

3. Омладински Рукометни Клуб «Шамот 65»

4. Карате клуб „Књаз“

5. Спортски савез Аранђеловац

6. ОФК «Аранђеловац 1979»
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7. Ф.К. «Бања 1957»

8. Ф.К. «Први Српски устанак» , Орашац

9. Ф.К. «Млади рудар 1954» , Буковик

10. Ф.К. «Шумадинац» , Стојник

11. Ф.К. «Б 200» , Аранђеловац 

12. Ф.К. «Венчани»

13. Ф.К. «Горски цар» , Гараши

14. Ф.К. «Копљари» , Копљаре

15. Ф.К. «Трешњевица» , Горња Трешњевица

16. Ф.К. «Тулеж»

17. Ф.К. «Шамот» , Аранђеловац

18. Ф.К. «Партизан 1945» , Даросава

19. Ф.К. «Брезовац»

20. Ф.К. «Раниловић 1970»

21. Ф.К. «Врбица» , Аранђеловац

22. Ф.К. «Мисача»

23. К.М.Ф. «Сеничани»

24. К.М.Ф. «Аранђеловац»

25. Спортско удружење Ф.К. «Дерби 2017»

26. Фудбалско удружење «Иванча 2005»

27. Одбојкашки клуб „Шумадија“

28. Одбојкашки клуб «Фортуна плус»

29. С.К.У. «Шумадија 2017»

30. О.К.К. «Књаз»

31. Кошаркашки клуб «Старс»

32. Кошаркашки клуб «Н. Орлови»

33. Стрељачки клуб „Аранђеловац“

34. Тениски клуб «Иванчевић спорт»

35. Стонотениски клуб «Аранђеловац»

36. Шаховски клуб «АШК» Аранђеловац

37. Шах клуб «Венчанац – 2014»



Члан 4.

За реализацију програма одобрених чланом 2. ове Одлуке, определиће се средства у буџету оп-
штине Аранђеловац.

Средства у буџету општине Аранђеловац се опредељују посебном Одлуком о одређењу висине
средстава за реализацију програма у 2022.години.

Члан 5.

Ова Одлука је коначна и против ње се може водити управни спор.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у
„Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-975/2021-01-3 од 29.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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38. Боди билдинг клуб «Биг мен»

39. Боди билдинг клуб «Форма плус»

40. Боксерски клуб «Шумадија»

41. Бициклистички клуб «Шумадија Биро план»

42. Ауто мото клуб «Дијамант»

43. Ауто спортски клуб «СГ Рацинг теам»

44. Коњички клуб «Аранђеловац»

45. Карате клуб «Електропорцелан»

46. Карате клуб «Аранђеловац»

47. Карате клуб «Врабац 1992» , Венчане

48. Фудбалски савез општине Аранђеловац

49. Спортско друштво «Венчани»

50. Планинарско друштво «Букуља»

51. Клуб спортских радника «Соко»

52. Аикидо удружење «Такеда»

53. Спортско удружење «Фор фит»

54. Спортско риболовачко удружење «Пецарош»



На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 9/08) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању програма у
области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац број
06-1254/2017-01-3 од 28.12.2017.године , Општинско веће општине Аранђеловац на предлог
Стручне комисијe за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта скупштине оп-
штине Аранђеловац , на седници одржаној 29.12.2021. године, донело је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељује се део средства у износу од 80.000.000,00 (осамдесетмилиона) динара, раздео 5.,
позиција 114,прог.активност 1301- 0001, ек. класификација 481000 , дотације невладиним орга-
низацијама за спровођење активности у области такмичарског спорта у 2022.-ој години , савезима
, клубовима , спортским удружењима и спортским друштвима (у даљем тексту: Спортске органи-
зације), и то:

Члан 2.

Преостали износ финансијских средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Аранђело-
вац за спорт и физичку културу биће расподељен за финансирање посебних програма у области
спорта у току 2022-е године.

Члан 3.

Спортске организације које нису одговарајућом документацијом оправдале коришћење буџет-
ских средстава за 2021. годину, дужне су да , пре закључења Уговора о реализацији годишњих
програма за 2022. годину , поднесу одговарајућу документацију, (по примедбама Комисије), из
које се може утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2021. години.
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Ред. бр.
Назив клуба, савеза, друштва, спортског удружења

(Спортске организације) :

Износ одобрених
средстава 

у динарима:

1. Фудбалски савез општине Аранђеловац 200.000,00

2. Спортско друштво «Венчани» 100.000,00

3. Планинарско друштво «Букуља» 150.000,00

4. Клуб спортских радника «Соко» 50.000,00

5. Аикидо удружење «Такеда» 50.000,00

6. Спортско удружење «Фор фит» 50.000,00

7. Спортско риболовачко удружење «Пецарош» 200.000,00

Укупно средстава: 800.000,00



Члан 4.

Спортске организације које нису утрошиле
буџетска средства за 2021. годину, дужне су да
неутрошена буџетска средства врате у буџет
општине Аранђеловац , у складу са одредбама
Правилника о одобравању и финансирању про-
грама у области спорта којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Аранђ-
еловац, број 06-1254/2017-01-3 од 28.12.2017.
године, .

Члан 5.

Спортске организације којима је у Члану 1.
ове Одлуке опредељено мање средстава него
што су предвидели финансијским планом про-
грама који су поднели у складу са Чланом 117.
став 1. Закона о спорту („Службени гласник
РС“ број 10/2016) , у обавези су да , пре потпи-
сивања уговора , доставе измењени финан-
сијски план , усаглашен са висином одобрених
средстава за 2022.годину , Општинском већу
општине Аранђеловац , преко Одељења за при-
вреду и друштвене делатности општине
Аранђе ловац. 

Члан 6.

Пренос средства Спортским организацијама
вршиће се према динамици која ће се утврдити
Уговором о реализацији годишњих програма у
2022.години и одобреним квотама буџета оп-
штине Аранђеловац, а у складу са ликвид-
ношћу буџета општине Аранђеловац.

Члан 7.

Овлашћује се Председник општине Аранђ-
еловац , да у име општине Аранђеловац , са
Спортским организацијама потпише Уговоро
о реализацији годишњих програма у области
спорта у 2022. години.

Уговор из става 1. овог Члана , неће бити по-
тписан са Спортским организацијама , који
нису испунили своје обавезе прописане чла-
ном 2. , 3. и 4. ове Одлуке.

Члан 8.

Задужује се Општинска Управа општине
Аранђеловац-Одељење за привреду и друшт-

вене делатности и Одељење за финансије и
рачуноводство , да у сарадњи са Спортским са-
везом општине Аранђеловац , контролише на-
менско трошење буџетских средстава , у
складу са овом Одлуком и Правилником о
одобравању и финансирању програма у обла-
сти спорта , којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Аранђеловац ,
број 06-1254/2017-01-3 од 28.12.2017.године (
у даљем тексту: Правилник).

Члан 9.

Задужује се Одељење за финансије и рачу-
новодство да реализује ову Одлуку, у складу са
Правилником.

Спортске организације у обавези су да
отворе посебан рачун код Министарства фи-
нансија Републике Србије-Управе за трезор ,
пре потписивања Уговора из члана 6. ове Од-
луке.

Члан 10.

Спортске организације ће током 2022. го-
дине имати могућност да поднесу захтеве за
одобравање додатних средстава на начин и по
критеријумима предвиђеним Правилником.

Члан 11.

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.06-976/2021-01-3 од 29.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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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) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању про-
грама у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђело-
вац број 06-1254/2017-01-3 од 28.12.2017.године , Општинско веће општине Аранђеловац на пред-
лог Стручне комисијe за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта скупштине
општине Аранђеловац, на седници одржаној 29.12.2021. године, донело је

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељује се део средства у од укупног износа од 80.000.000,00 (oсамдесетмилиона) динара,
раздео 5. , позиција 114 , прог.активност 1301-0001,ек. класификација 481000 , дотације невлади-
ним организацијама за спровођење активности у области такмичарског спорта у 2022.-ој години
, клубовима и савезима ( у даљем тексту: Клуб – Савез) , и то:

Члан 2.

Преостали износ финансијских средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Аранђело-
вац за спорт и физичку културу биће расподељен за финансирање посебних програма у области
спорта у току 2022-е године.

Члан 3.

Клуб – Савез који није одговарајућом документацијом оправдао коришћење буџетских сред-
става за 2021. годину, је дужан да пре закључења Уговора о реализацији годишњих програма за
2022. годину поднесе одговарајућу документацију ( по примедбама Комисије) , из које се може
утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2021. години.

Члан 4.

Клуб – Савез који није утрошио буџетска средства за 2021. годину, дужан је да неутрошена бу-
џетска средства врати у буџет општине Аранђеловац , у складу са одредбама Правилника о одоб-
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Ред. бр. Назив клуба, савеза:
Износ одобрених

средстава 
у динарима:

1. Фудбалски клуб „Шумадија“ 11.000.000,00

2. Женски рукометни клуб «Бекамент Буковичка бања» 16.000.000,00

3. Омладински Рукометни Клуб «Шамот 65» 11.000.000,00

4. Карате клуб „Књаз“ 1.500.000,00

5. Спортски савез Аранђеловац 5.000.000,00

Укупно средстава: 44.500.000,00



равању и финансирању програма у области
спорта , којима се задовољавају потребе и ин-
тереси грађана у општини Аранђеловац , број
06-1254/2017-01-3 од 28.12.2017.године, .

Члан 5.

Клуб – Савез којем је у Члану 1. ове Одлуке
опредељено мање средстава него што су пред-
видели финансијским планом програма , који
су поднели у складу са Чланом 117. став 1. За-
кона о спорту („Службени гласник РС“ број
10/2016) , у обавези је да , пре потписивања
уговора , достави измењени финансијски план
, усаглашен са висином одобрених средстава за
2022.годину, Општинском већу општине
Аранђеловац , преко Одељења за привреду и
друштвене делатности општине Аранђеловац. 

Члан 6.

Пренос средства Клубовима – Савезима
вршиће се према динамици која ће се утврдити
Уговором о реализацији годишњих програма у
2022.години и одобреним квотама буџета оп-
штине Аранђеловац , а у складу са ликвид-
ношћу буџета општине Аранђеловац.

Члан 7.

Овлашћује се Председник општине Аранђ-
еловац , да у име општине Аранђеловац , са
Клубовима – Савезима потпише Уговор о реа-
лизацији годишњих програма у области спорта
у 2022. години.

Уговор из става 1. овог Члана неће бити по-
тписан , са Клубовима – Савезима , који нису
испунили своје обавезе прописане чланом 2.,
3. и 4. ове Одлуке.

Члан 8.

Задужује се Општинска Управа општине
Аранђеловац-Одељење за привреду и друшт-
вене делатности и Одељење за финансије и
рачуноводство, да у сарадњи са Спортским са-
везом општине Аранђеловац, контролише на-
менско трошење буџетских средстава , у
складу са овом Одлуком и Правилником о
одобравању и финансирању програма у обла-
сти спорта , којима се задовољавају потребе и

интереси грађана у општини Аранђеловац ,
број 06-1254/2017-01-3 од 28.12.2017.године (
у даљем тексту: Правилник).

Члан 9.

Задужује се Одељење за финансије и рачу-
новодство да реализује ову Одлуку, у складу са
Правилником.

Клубови – Савези у обавези су да отворе по-
себан рачун код Министарства финансија Ре-
публике Србије-Управе за трезор , пре потпи-
сивања Уговора из члана 6. ове Одлуке.

Члан 10.

Клубови – Савези током 2022. године имаће
могућност да поднесу захтеве за одобравање
додатних средстава , на начин и по крите-
ријумима предвиђеним Правилником.

Члан 11.

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.06-977/2021-01-3 од 29.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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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) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању про-
грама у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђело-
вац број(„Службени гласник Општине Аранђеловац“ број 93/2018),

Општинско веће општине Аранђеловац на предлог Стручне комисијe за оцењивање годишњих
и посебних програма којима се остварује општи интерес грађана у општини Аранђеловац у обла-
сти спорта, на седници одржаној 29.12.2021. године,

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ШКОЛА КОЈЕ ИМАЈУ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЈА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2022.ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељују се део средства опредељених Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022.
годину („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 7/21) у укупном износу од 80.000.000,00
(осамдрсетмилиона) динара, са раздела 5., позиције 114, прог.активност 1301- 0001- ек. класифи-
кација 481000, дотације невладиним организацијама-Подршка локалних спортских организа-
цијама,удружењима и савезима у 2022.-ој години, ( у даљем тексту: Организација у области
спорта), и то:
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Ред. бр. Назив школе
Износ одобрених

средстава 
у динарима:

1. ОШ " Милан Илић Чича" 257.090,00

2. ОШ "Светолик Ранковић" 250.000,00

3. ОШ " Свети Сава" 150.000,00

4. ОШ " Милош Обреновић" 205.000,00

5. ОШ " Илија Гарашанин" 250.000,00

6. OШ " Први српски устанак" , Орашац 55.000,00

7. ОШ " Славко Поповић" Даросава 200.000,00

8. ОШ " Љубомир Љуба Ненадовић" , Раниловић 127.800,00

9. ОШ "Веља Гарасимовић" , Венчани 150.000,00

10. ОШ „Душан Радоњић“ , Бања 200.000,00

11. ОШ „Вук Караџић“ , Стојник 150.000,00

12. Гимназија" Милош Савковић" 160.000,00

13. Техничка школа „Милета Николић“ 610.000,00

УКУПНО 2.764.890,00



Члан 2.

Организација у области спорта која није
утрошила буџетска средства за 2021. годину,
дужна је да неутрошена буџетска средства
врати у буџет општине Аранђеловац, у складу
са одредбама Правилника о одобравању и фи-
нансирању програма у области спорта, којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Аранђеловац(„Службени гласник Оп-
штине Аранђеловац“ број 93/2018).

Члан 3.

Организацијама у области спорта којима је
у члану 1. ове Одлуке опредељено мање сред-
става него што су предвидели финансијским
планом програма који су поднели у складу са
чланом 32 Правилника о одобравању и финан-
сирању програма у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац(„Службени гласник Оп-
штине Аранђеловац“ број 93/2018),у обавези
су да пре потписивања уговора о реализовању
програма усклади финансијски план програма
са висином додељених средстава и доставе
Одељењу за привреду и друштвене делатности
- Стручној комисији за оцењивање годишњих
и посебних програма у области спорта Скуп-
штине општине Аранђеловац, у супротном
сматраће се да је одустао од уговора. 

Члан 4.

Пренос средства Организацијама у области
спорта вршиће се према динамици која ће се
утврдити Уговором о реализацији годишњих
програма у 2022.години и одобреним квотама
буџета општине Аранђеловац , а у складу са
ликвидношћу буџета општине Аранђеловац.

Члан 5.

Овлашћује се Председник општине Аранђ-
еловац и Начелник Општинске управе оп-
штине Аранђеловац , да у име општине Аранђ-
еловац , са Организацијом у области спорта по-
тпише Уговор о реализацији годишњих про-
грама у области спорта у 2022. години.

Уговор из става 1. овог Члана неће бити по-
тписан , са Организацијама у области спорта,
који нису испунили своје обавезе прописане
чланом 3. и 4. ове Одлуке.

Члан 6.

Задужује се Општинска Управа општине
Аранђеловац-Одељење за привреду и друшт-
вене делатности и Одељење за финансије и
рачуноводство, да у сарадњи са Спортским са-
везом општине Аранђеловац, контролише на-
менско трошење буџетских средстава у складу
са овом Одлуком и Правилником о одобравању
и финансирању програма у области спорта ,
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у општини Аранђеловац („Службени
гласник Општине Аранђеловац“ број 93/2018).,

Члан 7.

Задужује се Одељење за финансије и рачу-
новодство да реализује ову Одлуку, у складу са
Правилником.

Организације у области спорта у обавези су
да отворе посебан рачун код Министарства фи-
нансија Републике Србије-Управе за трезор ,
пре потписивања Уговора из члана 5. ове Од-
луке.

Члан 8.

Организације у области спорта током 2022.
године имаће могућност да поднесу захтеве за
одобравање додатних средстава , на начин и по
критеријумима предвиђеним Правилником о
одобравању и финансирању програма у обла-
сти спорта , којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Аранђеловац
(„Службени гласник Општине Аранђеловац“
број 93/2018). .

Члан 9.

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.06-978/2021-01-3 од 29.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р. 
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На основу члана 46. став 3. Одлуке о јавној
својини општине Аранђеловац ( „Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр.8/2019),

Општинско веће општине Аранђеловац на
образложени предлог Комисије за јавну
својину општине Аранђеловац, основане реше-
њем Скупштине општине Аранђеловац бр.06-
976/2019-01-2 од 15.11.2019 године, на седници
одржаној 29.12.2021. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Отуђује се из Јавне својине општине
Аранђеловац покретна ствар – ближе описана
и означена као - путничко возило марке ZAS-
TAVA, модел 101 SKALA 55, боја 3D црвена
тамна, број шасије VX1128A0001107234, број
мотора 128A0641603609, снага мотора 40KW,
маса 835 кг, запремина мотора 1.116cm3, го-
дина производње 2006, регистарска ознака
AR028-ZS, купцу Младеновић Дејану са ЈМБГ
2004983721810 из Аранђеловаца ул. Десанке
Максимовић бр.7/1 са Лк.бр.003598726 ПС
Аранђеловац, као најповољнијем понуђачу из
поступка прикупљања писмених понуда, за
укупну купопродајну цену од 8.800,00 динара. 

2. Купопродајна цена из тачке 1 овог Ре-
шења има бити исплаћена у року од 7 дана од
дана закључења Уговора о отуђењу покретне
ствари из јавне својине општине Аранђеловац
на рачун буџета општине Аранђеловац - при-
мања од покретних ствари у корист буџета оп-
штине бр. 840 – 812151843 - 08 уз обавезан по-
зив на број по моделу 97 89003.

3. Уговор о отуђењу покретне ствари из
тачке 1. овог Решења из јавне својине општине
Аранђеловац, у име Општине закључује пред-
седник Општине са најповољнијим понуђачем
у року од 30 дана од дана доношења овог Ре-
шења, по претходно прибављеном мишљењу
Правобраниоца општине Аранђеловац

4. Ако најповољнији понуђач не приступи
закључењу Уговора из тачке 3. овог Решења у
прописаном року, Општинско веће општине
Аранђеловац ће поништити ово Решење.

5. Ово Решење 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

Општинско веће општине Аранђеловац је на
седници одржаној 02.12.2021. године донело
Одлуку о покретању поступка отуђења покрет-
них ствари прикупљањем писмених понуда
бр.06-861/2021-01-3 и расписало Јавне огласе
бр.06-861-1/2021-01-3 и бр.06-861-2/2021-1-03
о покретању поступка отуђења покретних
ствари прикупљањем писмених понуда којима
је покренуло поступак отуђења из јавне својине
Општине покретних ствари означеник као,

– аутобус марке SCANIA, модел IRIYAR
PKB 124, боја OM бела, број шасије
YSKGX20001845186, број мотора 6193249,
снага мотора 309KW, број осовина 3, маса
11.500 кг, највећа дозвољена маса 25.000 кг,
број места за седење 50, година производње
2003, рег.ознака AR008-XG

– путничко возило марке ZASTAVA, модел
101 SKALA 55, боја 3D црвена тамна, број ша-
сије VX1128A0001107234, број мотора
128A0641603609, снага мотора 40KW, маса 835
кг, запремина мотора 1.116cm3, година про-
изводње 2006, регистарска ознака AR028-ZS,

Решењем Скупштине општине Аранђеловац
бр.06-976/2019-01-2 од 15.11.2019 године об-
разована је Комисија за јавну својину општине
Аранђеловац ( у даљем тексту: Комисија) са за-
датком да у складу са Законом о јавној својини
и Одлуком о јавној својини општине Аранђ-
еловац спроводи поступак отуђења,давања у
закуп, односно прибављања имовине у јавну
својину општине Аранђеловац.

Комисија је извршила отварање приспелих
понуда по јавним огласима дана 20.12.2021. го-
дине у 13:30 часова, без присуства понуђача, о
чему је саставила Записник и доставила га Оп-
штинском већу са предлогом Решења о оту ђе -
њу покретне ствари из јавне својине општине.

По јавним огласима приспела је само једна
понуда која је благовремена и потпуна, и то је
понуда Младеновић Дејана са ЈМБГ
2004983721810 из Аранђеловаца ул. Десанке
Максимовић бр.7/1 са Лк.бр.003598726 ПС
Аранђеловац, са понуђеном ценом од 8.800,00
динара за путничко возило марке ZASTAVA,
модел 101 SKALA 55 боја 3D црвена тамна,
број шасије VX1128A0001107234, број мотора
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128A0641603609, снага мотора 40KW, маса
835 кг, запремина мотора 1.116cm3, година
производње 2006, регистарска ознака AR028-
ZS.

Чланом 46. став 3 и чланом 48 став 1. Од-
луке о јавној својини општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр.8/2019), прописано је да Решење о распола-
гању покретним стварима доноси Општинско
веће на образложени предлог Комисије, сход-
ном применом одредаба исте Одлуке које се
односе на отуђење непокретних ствари.

На основу наведеног донета је одлука као у
диспозитиву овог Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-984/2021-01-3 од 29.12.2021 .г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 53. Статута Општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 2/19) и Одлуке о Буџету оп-
штине Аранђеловац за 2021.годину („Служ-
бени гласник општине Аранђеловац“ број
9/20), Општинско веће општине Аранђеловац
на седници одржаној 29.12.2021. године, до-
нело је

ПРАВИЛНИК

О 3. ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ

КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о изменама правилника о су-
финансирању мера енергетске ефикасности
породичних стамбених објеката и стамбених
зграда на територији општине Аранђеловац

број 06-666/2021-01-1 од 07.10.2021. године (у
даљем тексту Правилник), члан 4. мења се тако
што се бројеви и знаци „30.11.2021.“ замењују
бројевима и знацима „30.04.2022.“, а бројеви и
знаци „10.12.2021.“ замењују бројевима и зна-
цима „20.05.2022.“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-996/2021-01-3 од 29.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ПОСЛОВНИК О РАДУ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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На основу члана 14. ст.1. Уредбе о саставу,
начину и организацији рада штабова за ван-
редне ситуације („Сл.гласник Р.С“, бр.
27/2020), Општински штаб за ванредне ситуа-
ције општине Аранђеловац, на седници одржа-
ној дана 21.12.2021.године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду Општинског
шта ба за ванредне ситуације општине Аранђе -
ловац утврђује се: број редовних седница; на-
чин припремања редовних и ванредних сед-
ница; начин утврђивања дневног реда; закази-
вање седнице; позивање чланова штаба и ток
седнице; начин расправе и одлучивања о доно-
шењу наредби, закључака, препорука и других
докумената штаба.

Члан 2.

Општински штаб за ванредне ситуације оп-
штине Аранђеловац (у даљем тексту: Штаб)
своје активности реализује на седницама које
могу бити редовне и ванредне. 

Редовне седнице Штаба одржавају се
најмање два пута годишње и на њима се раз-
матрају теме које су предвиђене Годишњим
планом рада, тј. спроводе се активности на раз-
матрању стања спремности за организовани
одговор на ризике и претње и упознаје се са до-
стигнутим степеном развоја и изградње си-
стема смањења ризика и управљања ванред-
ним ситуацијама, превентивна фаза.

На редовним седницама разматрају се и
теме које нису планиране, јер њихово размат-
рање не трпи одлагање.

Ванредне седнице Штаба се одржавају због
најаве или настанка опасности која може угро-
зити животе и здравље људи и материјална
добра са циљем организовања и предузимања
мера координације и руковођења у ванредним
ситуацијама.

Ванредне седнице се организују по потреби,
у току друге, оперативне фазе и треће, фазе
опоравка.

Ванредна седница Штаба може се заказати
и на захтев Републичког штаба за ванредне си-
туације или Окружног штаба за ванредне си-
туације Шумадијског управног округа.

Члан 3.

Штаб има сопствени печат и деловодник, у
складу са посебним законом.

Члан 4.

Стручне и административно-техничке по-
слове за потребе рада Штаба обављаће Оп-
штинска управа Аранђеловац - Одељење за оп-
шту управу и заједничке послове у сарадњи са
начелником Штаба и Управом за ванредне си-
туације у Крагујевцу.

ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ
СЕДНИЦА ШТАБА

Члан 5.

Штаб одлучује на седницама.
Седнице Штаба могу бити: јавне и телефон-

ске.
Заказивање седница Штаба налаже коман-

дант, а у његовом одсуству заменик команданта
или начелник Штаба, а на предлог Управе за
ванредне ситуације у Крагујевцу, односно над-
лежног органа јединице локалне самоуправе.

Командант Штаба може сазвати седницу
Штаба само са одређеним члановима Штаба,
тзв. ужи састав Штаба, када је потребно пред-
узете хитне мере на заштити и спасавању. На
предметној седници води се записник који се
на следећој седници Штаба даје на усвајање
свим члановима Штаба.

Члан 6.

Седнице се, по правилу, сазивају писменим
путем, а у изузетним случајевима и усмено, од-
носно путем телефона.

Када се седница сазива писменим путем, у
позиву се наводи предлог дневног реда, као и
дан, час и место одржавања седнице.
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Позив за седницу доставља се члановима
Штаба, најксније три дана пре одржавања сед-
нице. У хитним случајевима, овај рок може
бити и краћи.

Уз позив за седницу Штаба, доставља се и
материјал, који је предвиђен да се разматра на
основу предложеног дневног реда.У хитним
случајевима седница Штаба се може сазивати
и без достављања дневног реда и материјала.

Члан 7.

Предлог дневног реда за седницу Штаба ут-
врђују командант, заменик команданта и начел-
ник Штаба, уз евентуално консултовање са
Окружни штабом за ванредне ситуације Шу-
мадијског управног округа и надлежном служ-
бом МУП-а - Управом за ванредне ситуације у
Крагујевцу, у зависности од природе питања
која се постављају на дневни ред.

Предлог дневног реда се утврђује према
хитности и важности одређених питања из
надлежности Штаба, утврђених Годишњим
планом рада, а у ванредним ситуацијама према
конкретној ситуацији.

Члан 8.

Штаб обезбеђује јавност свога рада.
Седницама Штаба, поред чланова, могу

присуствовати и руководиоци или представ-
ници надлежних органа, организација, уста-
нова и предузећа, као и грађани, уколико се
сматра, да би њихово присуство било корисно
у решавању одређених питања које Штаб раз-
матра.

Командант Штаба одлучује када ће седница
Штаба бити затворена за јавност.

РАД НА СЕДНИЦАМА ШТАБА

Члан 9.

Командант Штаба отвара седницу, руководи
њеним радом и закључује је. У случају одсут-
ности команданта, седницу Штаба отвара, ру-
ководи њеним радом и закључује заменик
команданта Штаба или начелник Штаба.

Изузетно, у случају неприсуствовања коман -
данта, односно његовог заменика и начелника
Штаба, Штабом председава члан Штаба кога
одреди командант Штаба.

Члан 10.

По отварању седнице, командант Штаба ут-
врђује, да ли је присутан довољан број чланова
за пуноважно одлучивање и имена одсутних
чланова.

За пуноважно одлучивање, потребно је, да
седници присуствује више од половине од
укупног броја чланова Штаба.

Ако се утврди да не постоји коворум, пред-
седавајући одлаже седницу и одређује дан и
време, када ће се седница одржати.

У случају ванредних ситуација, када ситуа-
ција то налаже, седнице Штаба могу се одржа-
вати и без кворума,уз обавезу накнадног ин-
формисања чланова, који нису били присутни
на седници.

Члан 11.

Дневни ред утврђује се на почетку седнице. 
Сваки члан Штаба има право да предложи

измену или допуну дневног реда, с тим да
предлог мора бити образложен.

Дневни ред је усвојен, када се за њега
изјасни већина присутних чланова Штаба.

Расправа се на седници Штаба води по ут-
врђеном дневном реду. 

Право учешћа у расправи имају сви при-
сутни на седници Штаба. 

Право одлучивања о питањима која су на
дневном реду имају само чланови Штаба.

Члан 12.

Члан Штаба који је спречен да присуствује
седници може о питањима која су у предлогу
дневног реда, доставити писмено мишљење, о
чему се упознају чланови Штаба пре расправе
о том питању.

Члан 13.

Након расправе о одређеној тачки дневног
реда, командант Штаба формулише предлог
наредбе, закључка или препоруке, уколико
исти нису достављени у материјалу или су у
току расправе измењени.

Гласање о предложеним актима је јавно.
Члан Штаба се може изјаснити „ЗА“ или

„ПРОТИВ“ или се уздржати од гласања.
Резултате гласања утврђује председавајући.
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Одлука је донета уколико је за њу гласала
већина присутних чланова Штаба.

ЗАПИСНИК

Члан 14.

О раду на седници Штаба води се записник. 
О вођењу записника стара се надлежни ор-

ган Општинске управе Аранђеловац одређен за
вођење стручних и административних послова
за потребе Штаба.

У записник се уноси:
1. Ознака –број седнице Штаба;
2. Време и место одржавања седнице

Штаба;
3. Имена присутних и одсутних чланова

Штаба и имена осталих присутних лица;
4. Примедбе на записник са претходне сед-

нице;
5. Дневни ред;
6. Кратак садржај по свакој тачки дневног

реда, имена лица која су учествовала у рас-
прави и њихова излагања у кратким цртама;

7. Констатација о завршетку, одлагању или
прекиду седнице;

Члан 15.

Сваки члан Штаба може захтевати, да се ње-
гове изјаве или издвојено мишљење о поједи-
ним питањима унесу у записник.

Члан 16.

Записник са седнице Штаба потписује
командант Штаба, заменик командата или на-
челник Штаба, тј. лице којe је руководило ње-
ним радом и овлашћено лице које је водило за-
писник, а оверава се печатом Штаба.

Члан 17.

Записник се умножава у потребном броју
примерака и доставља свима који су прису-
ствовали седници, у штампаној или електро-
нској форми.

Извод из записника се доставља субјектима
од значаја за заштиту и спасавање уколико се
на седници закључи да је потребно да се упоз-
нају са закључцима.

ДОКУМЕНТА ШТАБА

Члан 18.

Документа Штаба су пословник о раду, го-
дишњи план рада, годишњи извештај о раду,
извештаји, анализе, информације, наредбе, за-
кључци и препоруке.

Члан 19.

Документа Штаба потписује командант
Штаба, заменик командата или начелник
Штаба, тј. лице којe је руководило радом, а ове-
равају се печатом Штаба.

Члан 20.

У извршавању послова и задатака из своје
надлежности Штаб доноси следећа акта: на-
редбе, закључке и препоруке.

Члан 21.

Наредбом се налаже: извршавање задатака,
односно мера заштите и спасавања; употреба
снага и средстава заштите и спасавања; упо-
треба средстава помоћи која се користе у ван-
редним ситуацијама на територији општине
Аранђеловац.

Наредбе се издају у писаном облику.
Изузетно, у околностима које захтевају

хитно сазивање и одлучивање Штаба, наредба
се може издати усмено, али писани примерак
наредбе мора бити урађен, најкасније у року од
24 часа од издавања наредбе.

Наредба се користи у оперативном циклусу
рада Штаба.

Члан 22.

Закључком се: утврђује одређени став о пи-
тањима из области заштите и спасавања; обра-
зује стручно-оперативни тим и утврђују ње-
гови задаци; процењује угроженост од на-
станка ванредне ситуације; утврђује мишљење
на одређена акта које штаб разматра; одлучује
о другим питањима о којима се не одлучује на-
редбом.

Закључак се користи у превентивној фази –
прва фаза, оперативној фази, односно у коор-
динацији и руковођењу – друга фаза и при
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спровођењу активности у фази опоравка зајед-
нице – трећа фаза.

Члан 23.

Препоруком се: предлажу мере за побољ-
шање стања и организације заштите и спаса-
вања; предлаже предузимање мера, радњи и
поступака којима се умањује ризик од опасно-
сти.

Препорука се користи у превентивној фази
– прва фаза, оперативној фази, односно у коор-
динацији и руковођењу – друга фаза и при
спровођењу активности у фази опоравка зајед-
нице – трећа фаза.

Члан 24.

У циљу планског рада, Штаб израђује и
усваја предлог Годишњег плана рада за сваку
годину.

Предлог Годишњег плана рада разматра се
на последњој редовној седници у текућој го-
дини за наредну годину и доставља Скуп-
штини општине Аранђеловац на усвајање.

Члан 25.

Штаб израђује и усваја предлог Годишњег
извештаја о раду за сваку годину.

Предлог Годишњег извештаја о раду раз-
матра се на првој редовној седници у текућој
години и доставља се Скупштини општине
Аранђеловац на усвајање.

Годишњи извештај о раду, усвојен од стране
Скупштине општине Аранђеловац, доставља
се Окружном штабу за ванредне ситуације Шу-
мадијског управног округа, најкасније до краја
месеца јанура текуће године, за претходну го-
дину.

Члан 26.

Штаб подноси извештај о раду за краћи вре-
менски период, информације, анализе, ставове
по одређеним питањима из своје надлежности,
на захтев или по сопственој процени.

Члан 27.
Акта Штаба спроводе и извршавају на тери-

торији општине Аранђеловац, сви субјекти, на

која се акта односе, у границама прописаним
Законом и другим прописима која регулишу
надлежност одређених субјеката.

Надлежни орган за спровођење стручних и
административно-техничких послова, стара се,
да органи из претходног става, буду на време
обавештени о актима Штаба која се на њих од-
носе.

РАД СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИХ
ТИМОВА

Члан 28.

Стручно-оперативни тимови Штаба раде на
седницама и састанцима, који се припремају и
сазивају аналогно одредбама овог Пословника,
уколико решењем Штаба о образовању ових
тимова, није другачије решено.

Штаб може сазвати седницу стручно-опера-
тивног тима, по својој иницијативи, према по-
треби и издати задатак који треба тим да из-
врши.

Акта која се предлажу на седници стручно-
оперативних тимова, потписује њихов руково-
дилац и предлаже Штабу на разматрање и
усвајање.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Ступањем на снагу овог Пословника о раду
Општинског штаба за ванредне ситуације оп-
штине Аранђеловац престаје да важи Послов-
ник Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Аранђеловац бр. 82-1-22/2016, од
07.04.2016.године .

Члан 30.

Овај Пословник, ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „ Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 82-1- 68 /2021
Дана: 21.12.2021. године
Аранђеловац

КОМАНДАНТ ШТАБА
Бојан Радовић,с.р.
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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 Аранђеловац, раз-
матрајући Програм коришћења субвенција
ЈКП ''Зеленило Аранђеловац'' бр. 1999 од
21.12.2021 године, на седници одржаној
10.01.2022. године, донело је 

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ'' 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа ''Зе-
ленило Аранђеловац'', за 2022. годину за сред-
ства опредељена Одлуком о буџету општине
Аранђеловац за 2022. годину (''Службени глас-
ник општине Аранђеловац'', бр.7/21), 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  . 14.000.000,00 дин.

2. Набавка електро материјала 
за расвету  . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 дин.

3. Остали материјални трошкови
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 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-
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. 1999 од 21.12.2021 године.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-7/2022-01-3 од 10.01.2022.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р. 

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 оп-
штине Аранђеловац”, бр. 02/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Комисије за процену и избор пројеката
у култури којима се додељују средства из бу-
џета општине Аранђеловац за финасирање
програма пројеката 06-54-2/2022-01-1 од
02.02.2022. године, на седници одржаној дана
08.02.2022 године, донело је

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 
У 2022. ГОДИНИ

Расподељују се средства за спровођење ак-
тивности у области културе у 2022. години, Од-
луком о буџету општине Аранђеловац за 2022.
годину (''Службени гласник општине Аранђ-
еловац'', бр. 7/21) у оквиру раздела 5, програм
1201-0002, Позиција 110/0, Економска класи-
фикација. 481000-дотације невладиним орга-
низацијама у износу од 5.000.000,00 (у даљем
тексту: удружења грађана), и то:
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Ред.
бр.

Подносилац пријаве Назив пројекта Износ

1. Аранђеловац зове Фестивал „Aranđelovac calling“ 5 600.000,00

2. Аранђеловац зове Roll and blues 500.000,00

3. ДНТ „Шамот“ Аранђеловац Куповина костима - ношње 80.000,00

4. ДНТ „Шамот“ Аранђеловац
Смотра фолклора „Шумадијски 
опанак“

250.000,00

5. ДНТ „Шамот“ Аранђеловац Годишње активности 100.000,00

6. ДНТ „Шамот“ Аранђеловац
Сабор дечијег фолклора „Шумадијски
бисери“ – Даросава 2022

100.000,00

7. КУД „Сретење“ Годишње активности 200.000,00

8. КУД „Абрашевић“ Годишње активности 500.000,00

9. КУД „Електопорцелан“ Годишње активности 350.000,00

10. КУД „Електопорцелан“ Хемијско чишћење ношње 200.000,00

11. КУД „Електопорцелан“
Поправка озвучења, музичке
опреме и инструмената РКУД-а
Елекетропорцелан

100.000,00

12. Аранђеловац зове
Сербонаријум – снимање и продук-
ција аудио и видео материјала

100.000,00

13.
Задужбинско друштво „Први
српски устанак“

Часопис „1804“ 50.000,00

14.
Задужбинско друштво „Први
српски устанак“

„Одзиви Филипу Вишњићу“ Награда
за родољубиво песништво
(27. додела)

200.000,00

15. Омладински савет Аранђеловац Не дај ватри пепео да постане 75.000,00

16. Омладински савет Аранђеловац Првомајски уранак 75.000,00

17. Аранђеловац зове Снимање музичког албума и спота 120.000,00

18.
Удружење грађана „Баштина 
и будућност“

Објављивање књиге „Лајковачком
пругом“ аутора Душана Анића

100.000,00

19.
Удружење грађана „Баштина 
и будућност“

Традиција и савременост 150.000,00

20. Удружење „Арт дружина“
Рана музичка стимулација 
и едукација као основ за развој
здравог друштва

70.000,00



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 2021. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава
за 2022. годину, поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије), из које се може
утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2021. години.

Члан 3.
Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2021. годину, дужни су да неутрошена бу-

џетска средства врате у буџет општине Аранђеловац.
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21. Compass Production doo „Осми март“ 120.000,00

22.
Удружење грађана
„Аранђеловчани и Аранђеловчанке

Новине „Види Аранђеловац“ 90.000,00

23.
Удружење за друштвени развој „Ја
сам за“

Уметнича колонија „Сергејев сан“ 80.000,00

24. Удружње „Свици у мраку“
Летњи инклузивни камп за децу 
са посебним потребама

70.000,00

25. СУБНОР
Документарни филм „Настанак и
развој Буковичке бање“ од настанка
до 1914. године

60.000,00

26.
Удружење ликовних уметника
Аранђеловца

Годишње активности удружења 60.000,00

27.
Удружење ликовних уметника
Аранђеловца

Летње радионице 60.000,00

28.
Удружење „Сретењска свитања“
Раниловић

16. фестивал изворних група 
певача Србије „Певај Србијо – под
Букуљом крај извора“

120.000,00

29. Удружење АРТ ФОРУМ
Змајевац 15/22, Јубиларни број 
часописа Змајевац

84.000,00

30.
Удружење за друштвени развој 
„Ја сам за“

Нисмо без текста 60.000,00

31. Удружење „Арт дружина“
Гитар мини фест „Михаило 
Златковић“

120.000,00

32.
Удружење „Омладина 
Аранђеловца“

Живот младих 70.000,00

УКУПНО 4.914.000,00



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 из културе потпише уговоре о ко-
ришћењу буџетских средстава, за реализацију
предвиђених програмских пројеката у 2022. го-
дини.

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. 06-64/2022-01-3 од 08.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (Службени гласник
општине Аранђеловац 9/08) и члана 31 и 32.
Правилника о одобравању и финансирању про-
грама у области спорта којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Аранђ-
еловац („Службени гласник општине Аранђ-
еловац“, број 93/18)

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта број 06-90/22-01-1 од 17.02.2022.године
на седници одржаној 23.02.2022. донело је 

О Д Л У К У

О ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ 

СРЦ „ШУМАДИЈА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ

1. Расподељују се средства за финанси-
рање/суфинансирање посебних програма ко-
ришћења термина у спортској хали СРЦ Шу-
мадија у Аранђеловцу у 2022.години спорт-
ским организацијама за одржавање тренинга и
утакмица за период 01.01.2022.-30.06.2022.го-
дине, и то:
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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. 06-100/2022-01-3 од 23.02.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р. 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др.
закони, 44/2018 - др. закон) и члана 10. Правилника о начину и поступку остваривања права на
доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удружења грађана од-
носно 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), 
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ТАБЕЛА КОРИСНИКА ТЕРМИНА У СРЦ“ШУМАДИЈА“АРАНЂЕЛОВАЦ
(01.01.2022.-30.06.2022).

ИМЕ КЛУБА ВРСТА  ХАЛЕ УКУПНО РСД

1. ОРК ШАМОТ ВЕЛИКА ХАЛА 950.000

2. СПОРТСКИ САВЕЗ ВЕЛИКА И МАЛА 1.221.600

3. ОК ШУМАДИЈА ВЕЛИКА И МАЛА 1.436.500

4. ОК ФОРТУНА ВЕЛИКА И МАЛА 755.100

5. КМФ ВЕЛИКА ХАЛА 224.000

6. КК СТАРС МАЛА САЛА 401.600

7. КК ОРЛОВИ МАЛА САЛА 250.600

8. КК КЊАЗ ПОДТРИБ.ПРОСТОР 660.000

9. БК ШУМАДИЈА ПОДТРИБ.ПРОСТОР 148.000

10. СКУ ШУМАДИЈА ВЕЛИКА Х. МАЛА С. 452.600

6.500.000,00



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, бр. 06-120-2/22-01-1 од дана 03.03.2022. године, на седници одржаној 28.03.2022.
године, донело је

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ

Расподељују се средства за спровођење активности удружења грађана у 2022. години, Одлуком
о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (Сл. Гласник општине Аранђеловац број 7/21),
Позиција 113/0, Програмска активност 1201-0003, Функција 860, Конто 481000, и то:
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Ред. 
Бр.

Назив удружења Назив пројекта
Износ 

тражених
средстава

Износ 
одобених 
средстава

1.
Дефектолошки кабинет 
„Блистави умови“

Блистави мали умови 300.000,00 60.000,00

2. УГ „Сретењска свитања 2004“
Активности удружења 
у 2022. години

36.000,00 20.000,00

3. Удружење инвалида рада Годишње активности 180.000,00 100.000,00

4. Клуб удружених пензионера Годишње активности 200.000,00 150.000,00

5.
Удружење пензионера 
општине Аранђеловац

Пројекат активног старења
кроз секције

320.000,00 150.000,00

6. Ратни војни инвалиди Набавка пакетића 80.000,00 60.000,00

7.
Удружење омладина 
Аранђеловца

Годишње активности 320.000,00 130.000,00

8.
Друштво пчелара 
Аранђеловца

Набавка средстава за рад 600.000,00 400.000,00

9.
Удружење угоститеља 
Аранђеловца

Аранђеловац место за од-
мор

390.000,00 100.000,00

10. ЛУ Букуља
Куповина фазанске 
дивљачи за репродукцију

600.000,00 300.000,00

11.
Удружење оболелих 
од мултиплесклерозе

Живот ван зидова 738.000,00 200.000,00

12. СУБНОР Пријем мајки палих бораца 20.000,00 20.000,00

13. СУБНОР Годишње активности 260.000,00 120.000,00



Члан 2.

Удружења која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских средстава
за 2021. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава за 2022.
годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се може утврдити
на шта су потрошили буџетска средства у 2021. години. 

Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2021. 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 за удружења грађана потпише уговоре о кориш-
ћењу буџетских средстава, за реализацију предвиђених програмских пројеката у 2022. 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 средстава,
у складу са овом Одлуком и Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката
удружења грађана односно невладиних организација који се финансирају и суфинансирају из бу-
џета општине Аранђеловац.

Члан 7.

Задужује се Одељење за финансије и рачуноводство општине Аранђеловац, да реализује ову
одлуку у складу са Правилником о финансирању (суфинансирању) одобрених пројеката за удру-
жења грађана, динамиком испостављене документације за наплату.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у
„Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06- 147/2022-01-3 од 28.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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14. Свици у мраку
Летњи инклузивни камп 
за децу са посебним 
потребама

500.000,00 300.000,00

15.
Удружење љубитеља 
винограда и воћњака
– Срце Шумадије

Обележавање Св. Трифуна
– дана винара

100.000,00 80.000,00

УКУПНО 2.190.000,00



На основу члана 20. Закона о локалној само-
управи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14,101/16, 47/18 и 111/21), члана 61. став 3.
Закона о јавним предузећима (''Службени глас-
ник РС'', бр. 15/16 и 88/19) и члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19)

Општинско веће општине Аранђеловац, раз-
матрајући Програм коришћења субвенција
ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац бр. 03-1976/1 од
08.03.2022. године, на седници одржаној
28.03.2022. године, донело је 

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП ''БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа ''Бу-
куља“ Аранђеловац, за 2022. годину за сред-
ства опредељена Одлуком о буџету општине
Аранђеловац за 2022.годину (''Службени глас-
ник општине Аранђеловац'',бр. 7/21), у укуп-
ном износу од 4.000.000,00 динара, и то: 

1. Текуће субвенције
- делатност Зоохигијене 4.000.000,00

II За реализацију и праћење Програма ко-
ришћења субвенција из тачке I. ове Одлуке за-
дужује се Општинска управа општине Аранђ-
еловац – Одељење за привреду и друштвене
делатности и Одељење за финансије и рачуно-
водство.

III Саставни део ове Одлуке је Програм ко-
ришћења субвенције ЈКП ''Букуља“ Аранђело-
вац за 2022.годину бр. 03-1976/1 од 08.03.2022.
године.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-148/2022-01-3 од 28.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члан 7. Одлуке о Општинском
већу ( „Службени гласник општине Аранђело-
вац'', бр. 9/08 и 5/19),

Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 28.03.2022. године, донело
је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ 

И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о другој измени
и допуни Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних места ЈКП „Зе-
ленило“ Аранђеловац, број 353 од 03.03.2021.
године, који је у прилогу ове Одлуке. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-149/2021-01-3 од 28.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне са-
моуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016,
113/2017-др. закон, 95/2018 и 114/2021), 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 12/2022)

Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Начелника Општинске управе оп-
штине Аранђеловац, на седници одржаној
28.03.2022. године донело 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. 7/2021) ( у даљем тексту:
Правилник), у члану 13. одељку 4.3 Одељење
за општу управу и заједничке послове, код рад-
ног места број 13. Радно место: Секретар
месне заједнице („Стари град“; „Центар“; „Бу-
ковик“; „Орашац, Копљаре и Стојник “), мења
се број извршилаца тако да сада гласи: „Број
извршилаца: 2“.

Члан 2.

У Правилнику у члану 3. одељку 4.4. Оде-
љење за финансије и рачуновоство, радно ме-
сто број 11. Послови обрачуна мења се и гласи:

„11. Послови обрачуна
Звање: Млађи сарадник
број службеника: 1

Опис посла: води регистар запослених;
врши контролу исправности документације;
припрема потребну документацију и врши
обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина
и других личних примања; израђује платне

спискове и води евиденцију исплаћених за-
рада; саставља и подноси извештаје о исплаће-
ним зарадама и статистичке извештаје и остале
обраце који се односе на зараде; врши обрачун
и обуставу кредита, јемстава и других обустава
за запослене и води евиденције обустава и јем-
става; издаје потврде о зарадама; припрема об-
расце М4 и доставља надлежном органу; води
евиденцију и обрачун путних налога за служ-
бена путовања у земљи и иностранству, ис-
плату путних рачуна и других готовинских
плаћања мањих новчаних износа; води днев-
ник и аналитику благајне и саставља бла-
гајничке извештаје; врши уплату наплаћених
локалних административних такси и других
локалних јавних прихода на прописане рачуне;
предузима управне радње; обавља и друге по-
слове по налогу руководиоца одељења и начел-
ника 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, 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 општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-150/2022-01-3 од 28.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу члана 53. Статута Општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 2/19) и Одлуке о Буџету оп-
штине Аранђеловац за 2021.годину („Служ-
бени гласник општине Аранђеловац“ број
9/20), Општинско веће општине Аранђеловац
на седници одржаној 04.05.2022. године, до-
нело је

ПРАВИЛНИК

О 4. ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ

КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о изменама правилника о су-
финансирању мера енергетске ефикасности
породичних стамбених објеката и стамбених
зграда на територији општине Аранђеловац
број 06-666/2021-01-1 од 07.10.2021. године (у
даљем тексту Правилник), члан 4. мења се тако
што се бројеви и знаци „30.11.2021.“ замењују
бројевима и знацима „30.06.2022.“, а бројеви и
знаци „10.12.2021.“ замењују бројевима и зна-
цима „20.07.2022.“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-179/2022-01-3 од 04.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р. 
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