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1. Увод  
 
Одлука о буџету Општине један је од најважнијих докумената које израђује и усваја локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину 
трошења јавних средстава неопходно је да и грађани и грађанке узму учешћа и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала 
вољу становника наше Општине и са тим циљем спроведен је процес укључивања грађана у  процес израде Нацрта одлуке о буџету за 2023. 
годину општине Аранђеловац као и процес јавне расправе о овом акту. . 
 
Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед обе фазе процеса  и предлога грађана који су пристигли као и информације о 
могућностима за њихову реализацију током наредног периода.  
 
2. Процес  
Процес је спроведен у две фазе:  

 Укључивање грађана у израду Нацрта Одлуке о буџету општине Аранђеловац за 2023. годину кроз прикупљање предлога пројеката који 
ће се финансирати средствима из буџета општине  

 Спровођење процеса Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Аранђеловац за 2023. годину 

 
2.1. Укључивање грађана у израду Нацрта Одлуке о буџету општине Аранђеловац  

 

Општина  Аранђеловац је желела да у процес припреме буџета за 2023. годину укључи своје грађане и грађанке, како би предложили активности 
и пројекте који би унапредили живот у Општини и који истовремено представљају важне потребе наших суграђана. Један од предвиђених 
начина за исказивање потреба локалне заједнице, који је организован током процеса припреме нацрта Одлуке о буџету за 2023. Годину,  јесте  
предлагање пројеката и активности који могу бити финансирани  јавним средствима, на основу јавног позива. 

Јавни позив за прикупљање предлога пројеката, општина Аранђеловац је расписала 01. августа  2022. год. и исти је објављен на сајту општине 
Аранђеловац .  Јавни позив је био отворен до 15. августа 2022. године. За потребе оцењивања изводљивости пристиглих предлога именована је 
Комисија за партиципативно буџетирање коју су чинили представници општинске управе и чланови Већа општине Аранђеловац.  

Током трајања Позива образац за предлагање пројеката било је могуће преузети у Општинском услужном центру општине Аранђеловац, Венац 
слободе бр.10, од понедељка до петка: 7:00 – 15:00 часова  

Електронска верзија  обрасца могла се преузети директно са сајта општине Аранђеловац  и доставити на e- mail руководиоца 
одељења за финансије и рачуноводство  finansije@arandjelovac.rs и на e-mail v.milenovic@arandjelovac.rs. 
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До 15. августа 2022., путем мејла, пристигло  је  63   предлога пројеката, док је у Општинском  услужном центру  достављено  је 15 предлога. 

 

Комисија за партиципативно буџетирање је на састанку одржаном  05.09 .2022. године  разматрала све предлоге пројеката и на основу степена 
спремности донела следеће закључке: 

 Да највећи број предложених пројеката нема процењену вредност инвестиције , због чега је Комисија саставила листу пројеката које 
сматра да су од значаја за општину Аранђеловац , и за које је могуће обезбедити техничке и финансијске могућности за реализацију у 
2023. години. Сви наведени пројекти који су прихваћени као могући за реализацију у 2023. години биће реализовани делимично (на 
пр. решавање имовинско правних односа, израда пројектно техничке документације и сл.) или у потпуности, у зависности од 
вредности пројекта и расположивих буџетских средстава , а како би се уклопили у оквире Упутства за израду буџета општине 
Аранђеловац за 2023. годину. Комисија је наведени извештај доставила свим надлежним одељењима Општинске управе. 

 Имајући у виду да је један број пристиглих пројеката могуће предложити као пројекат удружења грађана,препорука Комисије 
предлагачима је да прате Конкурсе из области удружења грађана у 2023. години и да конкуришу са предложеним пројектима од 
стране грађана. Препорука Комисије је да прате конкурсе из области удружења грађана у 2023. години и да конкуришу са 
предложеним пројектом. 

 Да један број предлога и не представљају јасно дефинисане пројекте, да су више на бази препоруке или идеје, што такође може 
унапредити живот грађана општине Аранђеловац. 

 Да један број пројеката није у надлежности ЈЛС. 
 

Листа пројеката могућих за реализацију у 2023. год: 
 

Р.бр Назив пројекта Предлагач 

1. 

 

 

 

(11) 

-Израда пројекта за изградњу објекта за децу са посебним потребама у Аранђеловцу 

 

-Изградња Дневног објекта за децу са сметњама у развоју 

Драган Тодоровић  

Председник управног одбора за 

Удружење „Павле Бакић“ Аранђеловац 

Жаклина Милановић  
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2. 

 

(17) 

-Изградња градских базена 

-Градски базен 

 

Жаклина Милановић  

Бојана Стефановић 

3. 

 

(18) 

 

-Реконструкција хотела Старо здање 

-Обнова (рестауација) Старог Здања  

Жаклина Милановић  

Бојана Стефановић 

4. 

 

(19) 

 

(21) 

 

 

(43) 

 

(48) 

 

(49) 

 

-Изградња Градске пијаце 

-Реконстукција Зелене пијаце(горње) 

 

-Израда пројекта ревитализације градске зелене пијаце у центру града 

-Реконстукција Зелене пијаце у Аранђеловцу 

-Реконструкција зелене пијаце 

-Санација јавног склоништа на зеленој пијаци 

Жаклина Милановић  

Бојана Стефановић 

Љубомир Ивановић 

Ненад Живковић 

Ненад Живковић 

 

5. -Изградња фискултурне сале Основне школе „ Милош Обреновић“ у Аранђеловцу. Жаклина Милановић  
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6. -Постављање семафора на раскрсници улица Кнеза Михајла, Радничка, Ђурђевданска Александар Раковић  

7. -Реконструкција и проширење вртића Лептирић, Даросава Јелена Блануша 

Даросава 

8. Санирање и затрпавање Вуковића потока који представља потенцијалну еколошку катастрофу за 
град Аранђеловац 

Милан Илић  

 

9. Изградња и опремање објекта за дневни боравак особа са инвалидитетом Оливера Љубић 

10. - Дечија игралишта и справе за рекреацију Ненад Живковић 

 

11. -Пројекат приступне саобраћајнице и пешачке стазе ка ОШ „Милош Обреновић“ и дечијем вртићу 
„Звончић“ у Аранђеловцу 

Група грађана 

 

 
2.2. Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Аранђеловац за 2023. годину 

 

Процес јавне расправе о нацрту одлуке о буџету спроведен је у периоду од од 14.10.2022. до 29.10.2022. године. Нацрт Одлуке о буџету општине 
Аранђеловац као и Водич за грађане кроз Нацрт Одлуке био је истакнут на интернет страници општине Аранђеловац  току трајања јавне 
расправе.  

 
Заинтересоване институције, организације и појединци позвани су да узму учешће у јавној расправи и своје примедбе и сугестије доставе на 
један од следећих алата за партиципацију грађана: 
 

 Достављање примедби и сугестија у датом Обрасцу Општинској управи општине Аранђеловац - Одељењу за финансије и рачуноводство 
општине Аранђеловац,  

 Изношењем примедби и сугестија на јавном догађају у оквиру процеса Јавне расправа који је одржан 27.10.2022. 
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Предлози достављени електронским путем или поштом 
 
Током трајања процеса јавне расправе образац за предлоге/сугестије за грађане било је могуће преузети  на званичној интернет страници 
општине Аранђеловац (https://arandjelovac.rs/informator/javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-za-budzet-opstine-arandjelovac-za-2023-godinu/), са 
информацијом да попуњен образац треба послати на мејл – руководиоца одељења, v.milenovic@arandjelovac.rs, или поштом на адресу  
Општинска управа општине Aранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10, Аранђеловац.  
Током процеса јавне расправе прикупљено је 3  обрасца путем електронске поште, а један грађанин је своју примедбу упутио у слободној 
форми.   
У наредном прегледу детаљно су приказани предлози и сугестије свих предлагача, као и одговор јединице локалне самоуправе.  
 
Р.бр. Предлагач Предлог  Образложење  предлагача Одговор  на предлог 
1. Жаклина 

Милановић 
грађанин 

Део новца из буџета Општине 
Аранђеловац одвоји  за хитну 
санацију нагорелог крова 
Старог здања  

Старо здање,  симбол Аранђеловца  је културно и 
историјско наслеђе  нашег града, Осим огромне 
историјске вредности и архитектонске вредности, здање 
је део свих грађана који су емотивно везани за ову 
грађевину и представљају неотуђиви део свих нас. Ова 
зграда представља заоставштину, оснивача града књаза 
Милоша Обреновића коју морамо сачувати и за будућа 
покољења. Зато је потхитно потребна санација, која 
предлогом буџета није предвиђена, како би се здање 
спасило од даљег пропадања и урушавања. Предлогом 
буџета предвиђена је само пројектна документација! 

Средства за санацију крова Старог 
здања предвиђена су у буџету за 
2022. Годину.  
У нацрту буџета за 2023. годину 
планирана су средства за израду 
пројектно-техничке документације 
за санацију целог хотела.  
Комплетно санирање хотела 
подразумева знатно већа улагања 
и сарадњу више институција на 
нивоу републике.   

2. Жаклина 
Милановић 
 
грађанин 

Да се изгради фискултурна 
сала ОШ „ Милош Обреновић“ 

Основна школа „ Милош Обреновић“ у Аранђеловцу као  
најстарија школа_у граду, нема фискултурну 
салу.Недостатак сале онемогућава децу, да се баве 
физичком културом, поготово у зимском периоду. И 
поред тога што је поред школе изграђен мини пич терен, 
приликом лоших временских услова деца нису у 
могућности да га користи. Од чак пет градских школа, 
само две имају салу за физичко васпитање. 
 
 
 

У току је израда пројектно – 
техничке документације. Општина 
Аранђеловац редовно конкурише 
код надлежних министарстава 
ради суфинансирања пројеката за 
које је надлежна ЈЛС, од којих 
пројекти из дела просвете имају 
највеће учешће.   
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3. Жаклина 
Милановић 
 
грађанин 

Да се  део буџета, равномерно 
расподели на све сеоске 
месне заједнице које 
припадају 

Предложеним буџетом за 2023. годину, предвиђени су 
два  пројекта везани за село Даросаву, док преосталих 
седамнаест месних заједница нису обухваћени ниједним 
предлогом и поред писмених предлога грађана. Поједина 
села као што су Босута, Јеловик  и  Вукасовци полако се 
гасе, моја је сугестија да се више уложи у ове месне 
заједнице како би ова  села заживела__и мештанима се 
омогућили бољи услове за живот. Улагањем у ова села 
разним пројектима створили би се услови за повратак 
младих, али и у сврху туристичких посета. Један од 
предлога је уређење пута ка манастиру  „Илиње“ у Босути. 

За текуће функционисање месних 
заједница средства су равномерно 
планирана за сва села у општини. 
За капитално одржавање пројеката 
и (текуће одржавање) путева 
средства се планирају преко 
одељења за инвестиције. Преко 
представника савета месних 
заједница потребно је дати предлог 
на разматрање, или лично кроз 
процес укључивања предлога 
грађана за израду нацрта буџета за 
наредну годину.   

4. Александар Раковић 
Грађанин  
 

Изградити додатан паркинг 
простор на подручју Парка 
„Милан Илић – Чича“ 
приликом реконструкције 
истог на прилазу улице 
Видовданска, без сече 
постојећег дрвећа. 

Недостатак паркинг места у близини ОШ„Милан Илић–
Чича и СРЦ „Шумадија је већ сада очигледан, посебно ће 
бити изражен ако се на парцели поред СРЦ „Шумадија“, а 
преко пута ОШ“Милан Илић-Чича“ изгради градски базен. 
Пошто се ради о простору Парка који није под заштитом 
државе таква изградња паркинг простора од бар 20 
паркинг места јесте могућа. 

Урађен је урбанистички пројекат за 
комплекс спортско-рекреативног 
центра у који су укључена и 
додатна паркинг места . 

5. Александар Раковић 
Грађанин  
 

Сугеришем да се усвоје сви 
предлози грађана који се 
појаве на Јавној расправи и 
траже асфалтирање или 
санацију постојећег пута. 

Пошто не постоји или није приложен план асфалтирања 
улица у граду и локалних путева нормално је да се то 
најпре уради тамо где су становници општине 
Аранђеловац изразили интересовање за решавање тог 
проблема. 

С обзиром да се буџет предлаже за 
сваку годину унапред, потребно је 
да средства на време планирају и 
ускладе са могућностима.   

6. Александар Раковић 
Грађанин  
 

Предлажем да следеће године 
организујете Јавне расправе о 
нацрту буџета (инвестициони 
део) у свим месним 
заједницама општине 
Аранђеловац те да се сви 
предлози и сугестије 
евидентирају и 
заинтересованим грађанима 
да конкретан одговор на исте. 
 

Са становницима општине Аранђеловац треба 
разговарати о свим проблемима, предлозима или 
сугестијама. 

2023. је друга година укључивања 
грађана у процес израде нацрта 
буџета. И поред тога што ове 
године није исказано 
интересовање грађана, свакако се 
иде ка проширењу активности како 
би се проширио делокруг 
заинтересованих лица за израду 
нацрта.   
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7. Игор Адамовић 
грађанин 
 

Оспособљавање   артерског 
бунара који је ископан а 
никада није био у функцији 

То би било значајно за тај део села због воде које у том 
бунару има довољно 

Артерски бунар је у функцији и 
мештани га користе. За те намене је 
и ископан.    

8. Игор Адамовић 
грађанин 

Уређење дома културе  Дом је био потпуно сређен али због немарности људи 
који распоређују  буџетом није на време саниран кров и 
сада треба да се сређује и плафон 

Представници општинске управе су 
изашли на лице места, и сагледали 
су у каквом стању је дом културе, те 
је предлог прихваћен иако се не 
односи на капитални део нацрта 
буџета и биће реализован у току 
2023. године. 

9. Игор Адамовић 
грађанин 
 

Проширење и уређење 
гробља 

Гробље је попуњено а нико нема слуха да прихвати 
проширење и ако у близини гробља има њива које би 
власници продали за гробље 

У разговору са представницима 
савета месне заједнице у току је 
процес припреме уређења и 
проширења гробља. 

10. Милан С. Илић 
грађанин 

Захтевам да ми појасните 
зашто наш предлог о 
санирању Вуковића јаруге, као 
потенцијалне еколошке 
катастрофе, 
није прошао комисију, а 
првобитно је био увршћен 
 

Много тога бих вам рекао, показао гомилу доказа, 
решења, петиције кивних грађана Отвореног поља (за које 
нам нико, никад низ Општине није дао одговор), ранијих 
радова око санирања доњег дела јаруге за које је требало 
само мало финансијских средстава и добре воље. 
Општински инспектор иде толико далеко у обмани, да 
уверава Министарство да је поток - суво корито. Нека 
дође и види колики је ниво потока када пада киша, а 
поготову кад се испусти вода из прелива Филтер станице 
која снабдева град водом. То није поток, већ права бујица 
која носи сав органски и неоргански отпад у централно 
градско језгро, улива се у Кубршницу поред 
Антитуберколозног диспанзера, али и осталих 
здравствених установа која су у окружењу. (Дом здравља, 
Дечији диспанзер, Гинеколошка амбуланта...) Да не 
помињем потпуну деформацију и померање водотока 
према нашим двориштима и објектима, која полако клизе 
према кориту потока. А разлог је једноставан: стотине 
трактора избацују годинама отпадне материје са врхова 
обала улице Војводе Степе и самим тим померају ток 
потока који поткопава наше објекте и дворишта (према 
ул. Првог маја, од кућног броја 23 до краја улице). 

Пројектна документација за 
санирање Вуковића јаруге је 
урађена 2012. године и на основу  
исте је урађена делимична 
санација потока.  
Тренутно је у изради нова 
пројектно – техничка 
документација за санирање 
Вуковића јаруге и након тога ће 
пројекат бити реализован.  
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Састанак са грађанима – јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Аранђеловац за 2023. годину 

 
Дана 27.10.2022  у улици  Књаза Милоша 293, Аранђеловац 34300, просторијама Центра за културу и 

образовање са почетком у 13 часова ,  одржана је јавна расправа о нацрту одлуке о буџету за 2023. 
годину. У јавној расправи су учествовали следећи представници локалне самоуправе: 

1. Вера Миленовић, руководилац одељења за финансије и рачуноводство 
2. Марина Ивановић, члан Општинског већа за буџет и финансије 
3. Невена Ирић, заменица председника општине 
4. Катарина Маринковић, послови протокола у Кабинету председника општине 
5. Јелена Конџуловић, саветник на стручним пословима буџета  
6. Милан Чорлија, члан Општинског већа за спорт 
7. Љубиша Вуковић, Општина Аранђеловац 
8. Милан Павловић, Општина Аранђеловац 
9. Маријана Ћосић, руководилац одељења за пореске послове  
10. Срећко Урошевић, заменик руководиоца за инспекцијске послове  
11. Љубомир Драгојловић, руководилац одељења за привреду 
12. Ранка Фуртула, Руководилац одељења за инвестиције 
13. Данило Танасковић, општина Аранђеловац 

 
На почетку састанка, након уводне речи,  члан Општинског већа за финансије Марина Ивановић и 
руководилац одељења за финансије и рачуноводство Вера Миленовић представиле су најважније 
елементе Одлуке о буџету, структуру планираних прихода и расхода, као и планиране капиталне 
инвестиције, које су представљене у табели испод.    
 

Назив 

ек.кл
асиф
икац
ија 

Ред. 
број 

Опис Износ у динарима 

1 2 3 4 5 6 7 

        ПЛАН     
      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 2023 2024 2025 
  511   Зграде и грађевински објекти 523,422,000.00 412,000,000.00 178,000,000.00 

Управа 
општине 
Аранђел
овац 

    

  522,022,000.00 412,000,000.00 178,000,000.00 
              

1102-
5001 

  1 

Изградња и реконструкција 
цевовода сирове воде од 
водозахвата на реци Качер до 
акумулације "Гараши" 154,000,000.00 154,000,000.00 0.00 
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Година почетка 
финансирања појекта:2023. 
година                                                      
Година завршетка 
финансирања пројекта:2024. 
година                                                      
Укупна вредност пројекта: 
308.000.000 динара                                     
Из задуживања: 
308.000.000,00 
Кратак опис: Пројекат 
подразумева проширење 
капацитета водоснабдевања 
кроз изградњу потисног 
цевовода од полиетиленских 
цеви пречника 560 милиметара 
у укупној дужини 6855 метара 
и пречника 180мм у дужини 
450 метара.                                                                                                 154,000,000.00 154,000,000.00 0.00 

1101-
5001 

  2 
Изградња отвореног базена  

40,000,000.00 80,000,000.00 0.00 

  

    

Година почетка 
финансирања 
појекта:2023.година                                                         
Година завршетка 
финансирања 
пројекта:2024.година             
Укупна вредност пројекта: 
120.000.000                                                         
Из буџета локалне управе: 
120.000.000,00 
Кратак опис:  Изградња 
отворених базена за потребе 
спорта и рекреације и 
унапређења туристичке понуде. 40,000,000.00 80,000,000.00 0.00 

1101-
5002 

  3 
Реконструкција Парка 
"Милан Илић Чича" - Жућин 
паркић  65,000,000.00 0.00 0.00 

  

    

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                     
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година   
Укупна вредност пројекта: 
65.000.000,00 динара       
Из буџета локалне управе:  
51.000.000,00 динара 
Из других извора: 
Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација РС   
14.000.000,00  
Кратак опис: Реконструкција 
и уређење отворене јавне 
површине 14156 м2 за потребе 65,000,000.00 0.00 0.00 
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окупљања и провођења 
слободног времена грађана, а 
посебно деце и младих у 
насељу Загуан укључујући 
игралишта, фонтане и малог 
амфитеатра.                                                  

1101-
5003 

  4 
Изгрaдња објекта за потребе 
деце са сметњама у развоју 60,000,000.00 0.00 0.00 

  

    

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година 
Укупна вредност пројекта:  
60.000.000,00 динара 
Из буџета локалне управе:  
30.000.000,00 динара 
Из задуживања: 30.000.000,00   
Кратак опис: Пројекат 
подразумева изградњу објекта 
за потребе дневног боравке 40 
деце са сметњама у развоју. 
Планирани објекат ће бити 
спратности П+1, укупне бруто 
површине 536,8 м2, и укупне 
нето површине 458,29м2.                                                                   60,000,000.00 0.00 0.00 

1101-
5004 

  5 
Реконструкција и санација 
крова на објекту ПУ Дуга- 
објекат Сунце  16,000,000.00 0.00 0.00 

  

    

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година   
Укупна вредност пројекта: 
16.000.000,00 динара       
Из буџета локалне управе:  
16.000.000,00 динара 
Кратак опис: Зграда је 
изграђена 70их година 20ог 
века и постојећа кровна 
конструкција је дотрајала па је 
неопходно урадити 
реконструкцију и санацију ради 
побољшања услова за боравак 
деце у вртићу.                                                  16,000,000.00 0.00 0.00 

1101-
5005 

  6 
Пројекат реконструкције 
објекта Старо здање 

17,000,000.00 0.00 0.00 
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Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година   
Укупна вредност пројекта: 
17.000.000,00 динара       
Из буџета локалне управе:  
17.000.000,00 динара 
Кратак опис: Израда пројекта 
реконструкције Старог здања 

17,000,000.00 0.00 0.00 

1101-
5006 

  7 
Радови на покривању зелене 
пијаце 42,000,000.00 0.00 0.00 

      

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година   
Укупна вредност пројекта: 
42.000.000,00 динара       
Из буџета локалне управе:  
42.000.000,00 динара 
Кратак опис: Покривање 
зелене пијаце у циљу 
обезбеђења бољих услова за 
продавце и купце локалних 
пољопривредних производа. 42,000,000.00 0.00 0.00 

1101-
5007 

  8 
Реконструкција и доградња 
објекта ПУ Дуга у Даросави 20,000,000.00 0.00 0.00 

      

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година    
Укупна вредност пројекта:  
20.000.000,00 динара 
Из буџета локалне управе: 
20.000.000,00 динара 
Кратак опис:  Пројекат 
подразумева реконструкцију и 
доградњу вртића у селу 
Даросава у циљу унапређења 
услова за предшколског 
образовање и проширења 
капацитета за додатних 20 деце.                                             20,000,000.00 0.00 0.00 

    9 
Фискултурна сала у 
Даросави- технички пријем 

200,000.00 0.00 0.00 
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Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година    
Укупна вредност пројекта:  
200.000,00 динара 
Из буџета локалне управе: 
200.000,00 динара 
Кратак опис:  технички пријем 
сале                                               200,000.00 0.00 0.00 

    10 
Реконструкција болнице- 
технички пријем 

222,000.00 0.00 0.00 

      

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2023.година    
Укупна вредност пројекта:  
222.000,00 динара 
Из буџета локалне управе: 
222.000,00 динара 
Кратак опис:  технички пријем 
реконструисаног дела болнице                                              222,000.00 0.00 0.00 

    11 
Асфалтирање улица у граду и 
локалних путева 

104,800,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 

      

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2025.година    
Укупна вредност пројекта:  
454.800.000,00 динара 
Из буџета локалне управе: 
454.800.000,00 динара 
Кратак опис:  асфалтирање и 
поправка коловоза у граду и у 
селима                                              104,800,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 

    12 Пројектна документација 2,800,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

      

Година почетка 
финансирања појекта: 
2023.година                                                                 
Година завршетка 
финансирања пројекта: 
2025.година    
Укупна вредност пројекта:  
8.800.000,00 динара 
Из буџета локалне управе: 
8.800.000,00 динара                                          2,800,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 
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СРЦ 
ШУМА
ДИЈА 

  13   1,000,000.00 0.00 0.00 

      Пројекат :  Капитално 
одржавање зграде и објеката 1,000,000.00 0.00 0.00 

      

Реконструкција тоалета за 
велнес центар                                                           
-из сопствених прихода      
1.000.000          1,000,000.00 0.00 0.00 

ПУ 
ДУГА 

  14 
Пројекат : Пројектна 
документација за вртић 
"Сунце"  

400,000.00 0.00 0.00 

      

Израда пројектне 
документације за доградњу 
објекта "Сунце"                                                                                          
Из буџета локалне управе: 
400.000                                                                         400,000.00 0.00 0.00 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ 
ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема 17,390,000.00 0.00 0.00 
    1 Опрема за саобраћај 7,000,000.00 0.00 0.00 
    2 Административна опрема 8,340,000.00 0.00 0.00 
    3 Остала опрема 2,050,000.00 0.00 0.00 
  513   Остале некретнине и опрема 0.00 0.00 0.00 
              

  515   

компјутерски софтвер, 
остала нематеријална 
имовина, план генералне 
регулације, урбанистичко-
техничка документација за 
разраду планова 1,800,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

              
  523   Залихе робе 1,500,000.00 0.00 0.00 
              
  541   Земљиште 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 
              

      
В. КАПИТАЛНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ       

  451   

Капиталне субвенције јавним 
и нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 0.00 0.00 0.00 

      
Г. КАПИТАЛНИ 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ       

              

  463   
Капитални трансфери другим 
нивоима власти 2,500,000.00 0.00 0.00 

      
капитални трансфери 
основном образовању 2,300,000.00     

              
  463   Капитални трансфери 200,000.00 0.00 0.00 
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средњем образовању 

              
      УКУПНО 551,612,000.00 420,000,000.00 186,000,000.00 

 
 
На састанку јавне расправе учествовало је укупно 25 особa, а како следи у наредној табели:  
 
 Име и презиме Присуство у својству или у име 

1. Вера Миленовић Општинска управа Аранђеловац 

2. Марина Ивановић Члан општинског већа  

3. Невена Ирић Заменица председника општине Аранђеловац 

4. Катарина Маринковић Општинска управа Аранђеловац 

5. Јелена Конџуловић Општинска управа Аранђеловац 

6. Десанка Миланов Одборница  

7. Милан Чорлија Члан Општинског већа за спорт 

8. Љубиша Вуковић Општина Аранђеловац  

9. Игор Адемовић Грађанин 

10. Иван Ивановић Удружење Радник није роб 
11. Саша Стошић грађанин 
12. Александар Раковић Грађанин 
13. Милан Павловић Општина Аранђеловац 
14. Маријана Ћосић Општина Аранђеловац 
15. Срећко Урошевић Општина Аранђеловац 
16. Љубомир Драгојловић Општина Аранђеловац 
17. Владимир Вуковић ЈКП Букуља  
18. Предраг Војиновић З. Ц. Аранђеловац 
19. Владимир Николић ТО Аранђеловац 
20. Љубица Милошевић Грађанин 
21. Др. Зоран Зечевић Народни посланик 
22. Ранка Фуртула Општина Аранђеловац 
23. Данило Танасковић Општина Аранђеловац 
24. Ђорђе Прокић Радник није роб 
25. Душан Гавриловић одборник 

 
Структура учесника на састанку била је како следи:  

 Представника локалне самоуправе је било 13 
 Представника цивилног сектора је било 2 
 Грађана је било 4 
 Одборника Скупштине општине Аранђеловац 2 
 Народних посланика 1  
 Представника Јавних предузећа 1 
 Представника индиректних буџетских корисника 1 
 Представник Здравственог центра 1 
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У наредном прегледу кратко су приказани предлози и сугестије на јавној расправи свих предлагача. 
 
Предлагач Предлог/питање  Образложење  
Комунални инспектор 
Срећко Урошевић 

30:42  Пројекат приступне саобраћајнице  и 
пешачке стазе ка основној школи Милош 
Обреновић и дечијег вртића Звончић 

Ситуација на терену захтева брзу санацију, 
посебно што се налази у оквиру значајног 
објекта- цркве Светог Архангела Гаврила , 
Врбичке цркве.  

 Реконструкција зелене пијаце  замена мобилијара 
 Потреба да се уреди Вуковића поток Проблем који траје готово деценију. 

Спречавање стварања дивље депоније. 
Ивановић Иван 
удружење - Радник 
није роб- 

35:40 Замена дотрајале градске водоводне 
мреже 

60% градске мреже је покривено дотрајалим 
канцерогеним азбестним цевима 

 Потребно је урадити тротоар у Бошковића 
крају  

Смањити ризик од саобраћајне несреће где су 
угрожена првенствено деца на путу до школе. 

Саша Стошић 38:06 Дати акценат на развој туризма и 
пољопривреде 

Да не би град личио на махалу, направити 
стратегију развоја туризма. Потребно је 
лоцирати место за градски базен, и решити 
проблем Старог Здања. Онемогућити 
рударска истраживања на подручију Венчаца 
и Букуље.  

 Дати акценат на развој културе.  Развој културне баштине због очувања 
идентитета. 

 Упозорење на нестајање Срба као народа Поставити као приоритет. 
 Дати акценат на очување старих заната и 

објеката који су били слика Аранђеловца, а 
налазе се у доњем делу града  

Град губи идентитет због неочувања 
постојећих објеката из прошлог века  

 Реконструкција Жућиног паркића Оставити што више зеленила 
Душан Гавриловић 44:08 Градски базен Локација базена да буде таква да се до њега 

може доћи пешке 
 
 

Реконстукција Жућиног паркића Да се формира анкетни  одбор који ће да 
испита износ за реконструкцију  

 Изгрaдња објекта за потребе деце са 
сметњама у развоју 

Подржавамо. 

 Реконструкција и санација крова на објекту ПУ 
"Дуга" - објекат "Сунце" 

Подржавамо. 

 Пројекат реконструкције објекта Старо Здање Потребно је пронаћи намену објекта, и што 
пре кренути у реализацију пројекта како не би 
дошло до додатних оштећења 

Др. Зоран Зечевић 52:30 Појачати комуналну делатност на 
подручију града 

На улазу у град из правца Лазаревца са десне 
стране се налази отпад који је потребно 
уклонити. 
Уклонити коров и уредити зелене површине 
на свим прилазима граду. 

 Реконструисати улицу од циглане до пумпе Проблем са поплавама због кишне 
канализације 

 Са леве стране на улазу у град из правца 
Београда се налази Стрелин објекат који је 
ругло града 

Појачати рад комуналне инспекције  

 Објекат и земљиште железничке станице  Намењени су у туристичке сврхе, израду 
паркинга.  ЈП Железнице Србије су вољне да 
уступе граду (тврдња др.Зечевића)  

 Укључити трафостаницу у индустријској зони  Моћна фармацеутска компанија из Русије 
жели да отвори фабрику у Аранђеловцу 
(тврдња др.Зечевића) 

Саша Стошић 64:11 Да ли ће доћи до повећања пореза?  
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 Уколико не дође до реализације пројекта, да 
ли ће неко бити одговоран? 

Зашто се пројекти преносе из године у 
годину? 

Др. Зоран Зечевић Траса железничке пруге Уместо железничке пруге урадити 
бициклистичку стазу,а да од постојеће 
железничке станице коју  је потребно 
реновирати иде електрични воз.  

Владимир Николић  85:41 Развијати туризам у граду У туризам се пласира 0,9% буџета што је мало. 
За туризам одвојити много већа средства. 
Немамо фестивал.  
Немамо мапиране стазе. 
Немамо смештај ниже категорије, и тако 
губимо два три аутобуса посетилаца. 
Треба нам локација за градски базен. 

 Забранити да нам приватни инвеститори раде 
пројекте детаљне регулације. 

Измештање пумпе Гаспром њефта повише 
маркета Фортуна центар и постављање трга 
по пројекту удружења Баштина и будућност  
није успело јер је  приватно лице радило 
пројекат детаљне регулације, по коме је на 
том месту предвиђен паркинг. 

Др. Зоран Зечевић 96:10 Направити два-три хотела који су 
доступни буџету обичних грађана. 
Историјски туризам. 

Ја сам нашао инвеститора   за хотел из 
Републике Српске (тврдња др. Зечевића) 

 
 

2.3. Процес у бројкама  
Током процеса консултација са грађанима и током процеса јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 
2023. годину прикупљено је:  

 78 предлога пројеката за финансирање из буџета општине Аранђеловац током 2023. 
године.  

 10 предлога/сугестија за измену нацрта Одлуке о буџету путем емејла 
 

 
3. Додатне информације 

 
Локална самоуправа ће настојати да Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину усклади са прихваћеним 
предлозима грађана у оквирима расположивих средстава и уз поштовање буџетског календара 
дефинисаног Законом о буџетском систему Републике Србије. Уколико неки од предога не буде уврштен у 
предлог Одлуке о буџету за 2023. годину услед поменутих оквира,  локална самоуправа ће  исти изнова 
размотрити у наредном буџетском циклусу.  
 
За додатне информације о предметном извештају можете се обратити руководиоцу одељења за 
финансије и рачуноводство Вери Миленовић,  путем електронске адресе  v.milenovic@arandjelovac.rs 
 
 
 
 

 


