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На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 62/2006, 65/2008-и др. Закон, 41/2009, 112/2015 80/2017 и 95/2018), члана 7. Одлуке

 општинеАранђеловац


о општинском
већу
(''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08)

 овлашћења
 Општинском

већу за доношење годишњег програма заштите, уреи Одлуке
о давању
 Аранђеловац






 у општини
ђења
и коришћења
пољопривредног
земљишта
за 2019. годину
бр. 06219/2019-01-2
гласник општине Аранђеловац“,
бр.2/19),


од15.03.2019.

године
 („Службени

Општинско
веће
општине
Аранђеловац,
по
прибављеном
мишљењу
Комисије
број
06-259/2019

 



 
01-1 од 22.03.2019. године и уз прибављену
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства


и водопривреде број 320-11-2717/2019-14 од 25.03.2019. године, на седници одржаној 29.03.2019.

 године,
 донелo је
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 И КОРИШЋЕЊА


О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА




ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦЗА 2019.ГОДИНУ
 



 










1. Општинско веће општине Аранђеловац, усваја Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Аранђеловац за 2019. годину, који је у
прилогу ове Одлуке, и чини њен саставни део.


 
 



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

 





















ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
 АРАНЂЕЛОВАЦ



Број: 06-270/2019-01-3 од 29.03.2019.г.





















 







 





 


 









 



 



 ВЕЋА,с.р. 
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Радовић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08) и Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Аранђеловац за
2019. годину (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 2/19),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 05.04.2019. године, донело
је
ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ

1. Општинско веће расписује конкурс за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Аранђеловац за 2019.
годину, и то за:
– регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
– инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга
– суфинансирања камате пољопривредних
кредита
– агромелиоративне мере
– набавка пољопривредне механизације и
опреме
– сертификовање органске производње
– подизање засада воћа и винове лозе
– активности у циљу удруживања пољопривредника и јачању конкурентности
2. Саставни део ове Одлуке су текстови конкурса из тачке 1. ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'' и на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-304/2019-01-3 од 05.04.2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА,с.р.
Миладин Јаковљевић
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На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2019.годину Сл.Гласник
општине Аранђеловац бр. 2/19, општинско
Веће општине Аранђеловац расписује
КОНКУРС

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ – РЕГРЕС
ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
(ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

Средства Конкурса су планирана за развој
пољопривреде и то за побољшање расног састава грла. Средства ће се додељивати у виду
регреса за репродуктивни материјал-вештачко
осемењавање у износу од 100% од укупне цене
вештачког осемењавања и синхронизације
еструса за овце и козе, а за јунице и краве до
60% од укупне цене вештачког осемењавања,
а не више од 1.200,00динара по грлу.За крмаче
и назимице до 60% од укупне цене вештачког
осемењавања а не више од 1.000,00 динара.
Једно газдинство може остварити подстицај за
највише 30 коза или оваца, док за јунице, краве
и свиње није ограничен број.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће услове:
• Поседују регистровано и активно пољопривредно газдинство (активан статус у складу
са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 17/13) на
територији општине Аранђеловац
• Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди
Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава за мере подршке-репродуктивни материјал(вештачко осемењавање)
• Копију евендиционог листа (пасош) и потврду о вештачком осемењавању за свако грло
јуница и крава а за крмаче и назимице потврда
о вештачком осемењавању и обрасцу о спроведеном програму мера здравствене заштите животиња за 2018 или 2019 годину.
• Фотокопију обрасца овлашћене ветеринарске станице о спроведеном програму мера
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здравствене заштите животиња за 2018 или
2019 годину. (Обавезно за овце и козе)
• Копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019. годину
• Извод из РПГ-а о члановима газдинства у
2019години уколико власник грла није носилац
пољопривредног газдинства
• Копију картице наменског рачуна пословне банке
• Копију личне карте подносиоца захтева
Пољопривредна газдинства која користе регрес за репродуктивни материјал-вештачко
осемењавање не смеју да отуђе женско потомство добијено вештачким осемењавањем минимум две године од добијања средстава регреса за репродуктивни материјал. Уколико регистровано пољопривредно газдинство не испоштује део конкурса који се односи на дужину останка грла добијених вештачким осемењавањем, општинска управа општине Аранђеловац ће на основу потписане изјаве подносиоца захтева поступити у складу са законом.
Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр.10, Стара зграда
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предају се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише, На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
МЕРЕ ПОДРШКЕ-РЕГРЕС
ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
(ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

За одобрене захтеве средства ће се директно
преносити на наменски рачун пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за
остваривање права и доношења Одлуке Комисије.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или еmailom) или достављене на друге адресе, неће
се разматрати.Конкурс је отворен од 10.априла
2019. године и траје до 15. јула 2019. године.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
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У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година.
Општинско Веће општине Аранђеловац

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2019.годину Сл.Гласник
општине Аранђеловац бр.2/19, општинско Веће општине Аранђеловац расписује
КОНКУРС

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ – ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА

Средства овог конкурса су намењена за изградњу, унапређење или проширење руралне
инфраструктуре мањег обима, а од општег значаја на подручју територије општине Аранђеловац.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за сеоске месне заједнице општине
Аранђеловац, које својим активностима побољшавају услове живота како пољопривредног тако и непољопривредног становништва.
Средства се одобравају у износу од 100%
вредности инвестиције.
Месне заједнице које конкуришу морају да
испуњавају следеће услове:
• Да имају донету Одлуку савета месне
заједнице о улагању у инфраструктурне пројекте за мере које конкуришу.
• Да имају премер и предрачун радова.
• Да је инфраструктурни пројекат од општег
интереса за локалну заједницу.

Месне заједнице које се јављају на конкурс
потребно је да доставе одлуку савета месне
заједнице о инфраструктурним радовима за
које конкуришу.
Одлука мора да садржи:
• Врсту инвестиције
• Новчану вредност инвестиције

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

• Одлуку о избору најповољнијег понуђача
за извршење инвестиције
Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
Конкурс за меру подршке инвестиције
за унапређење и развој руралне
инфраструктуре и услуга
На задњој страни:
Назив и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели мере подршке инвестиције
за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга доноси комисија за развој пољопривреде у 2019.години формирана од стране
општинског Већа.
Извештај о расподели средстава за развој
пољопривреде у 2019.години биће јавно објављен након завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се
разматрати.
Конкурс је отворен од 10.априла 2019.године и траје до 15. јула 2019 године.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година.
Општинско Веће општине Аранђеловац

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2019.годину Сл.Гласник
општине Аранђеловац бр. 2/19, општинско
Веће општине Аранђеловац расписује
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КОНКУРС

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ
СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА

Средства овог конкурса су планирана за развој пољопривреде и то у виду мера подршке суфинансирања 80% камате краткорочних пољопривредних кредита са роком отплате до 24 месеца, реализованих у 2019. години и после конкурса у 2018.години, с тим да највећи износ суфинансирања може бити 30.000 динара по захтеву.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће услове:
• Поседују регистровано и активно пољопривредно газдинство (активан статус у складу
са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 17/13) на
територији општине Аранђеловац
• Са пословном банком су склопили уговор
о краткорочном кредитирању
• Кредитна средства су одобрена и користе
се за следеће намене: набавка пољопривредне
механизације и опреме, набавка или повећање
основног стада, подизање засада и набавка садног материјала, изградња и адаптација економских објеката и прерађивачких капацитета, куповина пољопривредног земљишта, обртна
средства за пољопривредну производњу и прераду као и комбиновану намену.
• Кредитна средства се не користе за рефинансирање постојећих кредита
• Износ кредита до 300.000 дин,за креткорочне кредите
• Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди.

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:
• Пупуњен и потписан Захтев за доделу мере
подршке камате пољопривредних кредита
• Копију уговора са назначеном наменом
кредита и планом отплате кредита за чију камату траже меру подршке суфинансирања камате пољопривредног кредита.
• Фотокопију потврде о активном статусу
пољопривредног газдинства у 2019 год,
• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке
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• Фотокопију личне карте подносиоца захтева
За одобрена средства подршке из средстава
Буџета за 2019.годину исплатиће се подстицај
за првих 12 месеци отплате кредита за кредите
из 2019 године. За мере подршке за су- финансирање камате за кредите са периодом отплате
дужим од 12 месеци ће се Одлуком о суфинансирању камате пољопривредних кредита обавезати о суфинансирању дела камате до краја
уговорне отплате кредита, а не дуже од 24 месеца.
За краткорочне кредите преко 300.000,00 динара суфинансираће се припадајућа камата
обрачуната до износа од 300.000,00 динара.
Износ мере подршке се обрачунава приликом доношења Решења а на основу уговорног
плана отплате кредита и укупног износа камате
умањеног за 20% и као такав се не може мењати. За кредите са валутном клаузулом подршка се обрачунава на основу средњег курса
НБС на дан почетка Конкурса, и у динарском
износу се уноси у Решење.
Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр.10, Стара зграда
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
Конкурс за меру подршке суфинансирању
камате пољопривредних кредита
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о испуњености услова за доделу
средставаљ суфинансирање камате пољопривредних кредита доноси комисија за развој пољопривреде у 2018.години формирана од
стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће
се директно преносити на наменски рачуна пољопривредног произвоћача (газдинства) а по
спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права на коришћење
подстицаја и доношења Одлуке Комисије.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mai-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

lom) или достављене на друге адресе, неће се
разматрати.Конкурс је отворен од 10.априла
2019.године и траје до 15. јула 2019 године.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година

Општинско Веће општине Аранђеловац

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2018.годину Сл.Гласник
општине Аранђеловац бр. 2/19, општинскo
Веће општине Аранђеловац расписује
КОНКУРС

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ
ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ

Средства овог конкурса су планирана за агромелиоративне мере и то у виду мере подршке сетви грахорице и сточног грашка до
100% инвестиције а не више од 20.000,00 динара по газдинству.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће услове:
• Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
17/13) на територији општине Аранђеловац
• Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди
• Приступили су сетви грахорице или сточног грашка на којима је по процени власника
на парцелама уведеним у РПГ.
Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава мере подршке за АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

• Копије рачуна за максимално 120 кг ГРАХОРИЦЕ или ГРАШКА, 60 кг ОВСА или
ЈЕЧМА, 200кг ЂУБРИВА по 1 ха површине.
• Копије свих рачуна у периоду од пролећне
сетве2019
• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке
• Фотокопију личне карте
• Образац о структури биљне производње из
РПГ-а
• Потврду а активном статусу РПГ-а

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ
ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели мере подршке за за меру
подршке ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ у
2019.години формирана од стране општинског
Већа.
За одобрене захтеве средства ће се директно
преносити на наменски рачун пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова и доношења Одлуке Комисије.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се
разматрати.
Конкурс је отворен од 10.априла 2019.године и траје до 15. јула 2019 године.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година.
Општинско Веће општине Аранђеловац

Број 3 – Аранђеловац, 10. април 2019.
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На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2019.годину Сл.Гласник
општине Аранђеловац бр. 2/19, општинско
Веће општине Аранђеловац расписује
КОНКУРС

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
И ОПРЕМЕ

Средства овог конкурса су планирана за модернизацјиу и унапређење техничке оппремљености пољопривредних газдинстава и то у
виду мере подршке набавци нове пољопривредне механизације и опреме у износу до 40%
цене без ПДВ-а а не више од 100.000,00 динара
по мери ( сектори: млеко, месо поврће, воће,
пчеларство и остала ратарска производња).
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће услове:
• Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
17/13) на територији општине Аранђеловац
• Извршена је набавка механизације и опреме од 20.07.2018. године до подношења захтева.
• Предметна механизација се налази на списку опреме и механизације у Програму мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје
територије општине Аранђеловац за 2019.годину.
• Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава мере подршке набавке пољопривредне
механизације и опреме.
• Копију рачуна са потврдом о плаћању (фискални рачун или доказ о вирманском плаћању)
• Копију гарантног листа
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• Копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019. годину
• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке
• Фотокопију личне карте
• Структуру биљне производње из РПГ-а
(опционо у зависности од сектора )
• Структуру сточарске производње из РПГ-а
(опционо у зависности од сектора)

Пољопривредни произвођач корисник средстава мере подршке не може отуђити механизацију и опрему које је предмет ове мере минимум три године од добијања ссредстава ,
што прихвата потписивањем Изјаве из Захтева.
Комисија ће након истека периода од 12 и 24 и
36 месеци извршити проверу на терену о постојању механизације и опреме. Уколико власник не обезбеди доказ о постојању опреме и
механизације општинска управа Аранђеловац
ће на основу потписане Изјаве подносиоца захтева (корисника субвенције) поступити у
складу са законом.
Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
Конкурс за меру подршке набавци
пољопривредне механизације и опреме
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели мере подршке за набавку
пољопривредне механизације и опреме доноси
комисија за развој пољопривреде у 2018.години формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве средства ће се директно
преносити на наменски рачун пољопривредног
произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова и доношења Одлуке Комисије.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се
разматрати.
Конкурс је отворен од 10.априла 2019.године и траје до 15. јула 2019 године.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година.

Општинско Веће општине Аранђеловац

На основу члана Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије
општине Аранђеловац за 2019.годину Сл.Гласник општине Аранђеловац бр. 2/19, општинско
Веће општине Аранђеловац расписује
КОНКУРС

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ
СЕРТИФИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Средства овог конкурса су планирана подстицању органске производње на пољопривредним газдинставима и то у виду мере подршке сертификовању органске производње у
износу до 100% трошкова код овлашћених
контролних организација и до 100% трошкова
контроле за време периода конверзије у органску производњу.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће услове:
• Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
17/13) на територији општине Аранђеловац
• Подносилац захтева обавља органску
биљну производњу на парцелама које се налазе
на територији општине Аранђеловац.
• Парцела на којој се обавља производња је
уписана у регистар РПГ-а
• Подносилац захтева је са овлашћеном
контролном организацијом закључио уговор о
вршењу контроле и сертификовању у органској
производњи за 2019 годину на парцелама за
које се подноси захтев .

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

• Нису корисници републичких подстиција
и субвенција по истом основу.
• Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава мере подршке сертификовања органске производње.
• Копију рачуна
• Копију уговора о сертификацији или
праћења за време конверзије са сертификационом организацијом
• Копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019. годину
• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке
• Фотокопију личне карте

Пољопривредни произвођач корисник мере
подршке не може у 2019 години парцеле на
којима је вршио сертификацију користити на
други начин сем за органску пољопривредну
производњу, што прихвата потписивањем
Изјаве из Захтева.
Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ
СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели средстава мере подршке
сертификовања органске производње доноси
комисија за развој пољопривреде у 2019.години формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве средства ће се директно
преносити на наменски рачун пољопривредног
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произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за
остваривање права и доношења Одлуке Комисије.
Извештај о расподели подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2019.години
биће јавно објављен након завршетка Конкурса. Неблаговремене, непотпуне и пријаве
послате на други начин (нпр. факсом или еmailom) или достављене на друге адресе, неће
се разматрати.Конкурс је отворен од 10.априла
2019.године и траје до 15. јула 2019 године.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година

Општинско Веће општине Аранђеловац

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2019.годину Сл.Гласник
општине Аранђеловац бр. 2/19, општинско
Веће општине Аранђеловац расписује
КОНКУРС

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА
ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Средства овог конкурса су планирана за
унапређење воћарске производње и то у виду
мере подршке подизању засада воћњака и винограда у износу од 40% инвестиције без
урачунатог пдв-а, а не више од 100.000,00 рсд.
по пољопривредном газдинству по захтеву,уз
минимално засађену површину од 0.3ха до
највише 100 ха и за подизање засада јагодичастог и бобичастог воћа у површини од 0.1 ха
до 50 ха у износу од 40% инвестиције без
урачунатог пдв-а, а не више од 100.000,00 рсд
по пољопривредном газдинству.
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За подизање заштитне ограде 40% од инвестиције без урачунатог пдв-а при чему се
трошкови по 1ха (плетена жица, стубови, жица
за затезање и затезачи) признају у висини од
120.000,00 рсд. За подизање заштитне ограде
највише се може остварити 100.000,00 рсд по
пољопривредном газдинству.
Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који испуњавају следеће услове:
• Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр.
17/13) на територији општине Аранђеловац
• Извршена је набавка садница и подигнут
засад од 20.08.2018. године до подношења захтева не мање површине од 0.3 ха за јабучасто
, коштичаво, језграсто воће и винограде а за
јагодичасто и бобичасто воће површина не
мања од 0.1 ха.
• Парцела на којој је подигнут засад је уписана у регистар РПГ-а подносиоца захтева
• Нису корисници републичких подстиција
и субвенција по истом основу (парцели)
• Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:
• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава мери подршке подизању засада воћа
и грожђа
• У колико је продавац РПГ копију потврде
продавца и оверен уговор о купопродају и доказ о плаћању (извод из банке).
• Копију рачуна (доказ о плаћању фискални
рачун или доказ о вирманском плаћању)
• Копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019. Годину
• Извод из биљне структуре РПГ
• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке
• Фотокопију личне карте

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предаје се на писарници оп-
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штине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
Конкурс за мере подршци подизања
засада воћа и винове лозе

На задњој страни:
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели мера подршке подизању засада воћа и винове лозе доноси комисија за доделу средстава за развој пољопривреде у 2019.
години формирана од стране општинског Већа.
За одобрене захтеве подстицајна средства ће
се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (газдинства) по
спроведеном поступку утврђивања испуњености услова и доношења Одлуке Комисије.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се
разматрати.
Конкурс је отворен од 10.априла 2019.године и траје до 15. јула 2019.године.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година
Општинско Веће општине Аранђеловац

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2019.годину Сл.Гласник
општине Аранђеловац бр.2/19, општинско
Веће општине Аранђеловац расписује

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

КОНКУРС

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ – АКТИВНОСТИ
У ЦИЉУ УДРУЖИВАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ЈАЧАЊУ
КОНКУРЕНТНОСТИ

Средства овог конкурса су намењена за
удружења пољопривредних произвођача и задруга у области пољопривреде са седиштем на
подручју територије општине Аранђеловац.
Средства се одобравају у износу од 100%
вредности програма.
Удружења и задруге које конкуришу морају
да испуњавају следеће услове:
• Да су регистрована у АПР у.
• Да имају усвојен план рада за 2019.годину.
• Да имају најмање 10 чланова.
• Да су регистована до почетка конкурса.
Удружења и задруге које се јављају на конкурс потребно је да доставе следеће:
• Потврду из АПР
• Усвојен програм активности за 2019. годину са исказаним средствима за његову реалиизацију
Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10
или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,
Стара зграда општине, први спрат, лево
крило, соба број 2.
Попуњен и потписан Захтев са потребном
документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на
којој мора да пише,
На предњој страни:
Општинска управа Аранђеловац,
Ул. Венац Слободе бр. 10
Конкурс за меру подршке активности
у циљу удружиивања пољопривредника
и јачању конкурентности

На задњој страни:
Назив и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели мере подршке активности
у циљу удружиивања пољопривредника и
јачању конкурентности доноси комисија за
развој пољопривреде у 2019.години формирана
од стране општинског Већа.
Извештај о расподели средстава за развој
пољопривреде у 2019.години биће јавно објављен након завршетка Конкурса.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-
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mailom) или достављене на друге адресе, неће
се разматрати.
Конкурс је отворен од 10.априла 2019.године и траје до 15. јула 2019 године.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи
право на мере подршке у наредних 5 година.

Општинско Веће општине Аранђеловац

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 23. и 43. Одлуке о Управи
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац'' број 9/08,75/16 и 81/16),
Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Аранђеловац, дана
29.03.2019. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ОРГАНА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Оп-
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штинском правобранилаштву и Стручној
служби органа општине Аранђеловац бр. 0614/2019-01-3 од 08.01.2019. године и бр. 0631/2019-01-3 од 14.01.2019. године ( у даљем
тексту: Правилник), у члану 13. у оквиру
одељка 4.2. Одељење за привреду и друштвене
делатности додаје се радно место број 16. –
Послови подршке Канцеларије за младе, које
гласи:
16. Послови подршке Канцеларије
за младе

Звање: Млађи саветник
број службеника:1

Опис послова: Спроводи и прати локалну
омладинску политику и прати спровођење
ЛАП локалне стратегије за младе; пружа потребну подршку и помоћ осетљивим категоријама младих – младих са посебним потребама; успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима омладинске политике која се
односи на умрежавање, комуникацију и координацију; учествује у изради локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово
остваривање; о подстиче активизам младих
остварује комуникацију и сарадњу са младима,
удружењима младих и за младе у циљу подстицања активизма младих и ствара услове за
учешће младих у процесима доношења одлука;
иницира припрему, припрема и реализује
пројекте и учешће општине у програмима и
пројектима за младе; узима учешће у раду Савета за младе и другим комисијама и радним
телима општине; прати потребе младих анализом трендова стања и потреба, спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у
локалној заједници са посебним освртом на рањиве групе младих и степену и квалитету њиховог укључивања; обавља и друге послове по
налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови:стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
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специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.“
Члан 2.

У члану 13. Правилника у оквиру одељка 4.5
Одељење за инспекцијске послове код радног
места број 5. Радно место: Просветни инспектор, број службеника мења се и гласи: „број
службеника 2.“
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“ и на огласној табли Општинске управе.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-282/2019-01-3
од 29.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,с.р.
Бојан Радовић

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 23. и 43. Одлуке о Управи
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац'' број 9/08,75/16 и 81/16),
Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Аранђеловац, дана
05.04.2019. године, усвојило је
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ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ОРГАНА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и Стручној
служби органа општине Аранђеловац бр. 0614/2019-01-3 од 08.01.2019. године, бр. 0631/2019-01-3 од 14.01.2019. године и бр. 06282/2019-01-3 од 29.03.2019. године ( у даљем
тексту: Правилник), у члану 13. у оквиру
одељка 4.5. Одељење за инспекцијске послове
радно место број 8. – Послови праћења и одржавања јавне хигијене и одржавања комуналне
инфраструктуре, мења се и гласи:
„8. Радно место: Инспектор контроле
одржавања јавне хигијене
и одржавања комуналне
инфраструктуре

Звање: Саветник

број службеника 1

Опис посла: Врши инспекцијски надзор над
вршењем послова одржавања јавне хигијене и
комуналне инфраструктуре. Прати и истражује
промене и појаве из делокруга комуналних делатности. Прикупља, припрема и обрађује податке. Ради на стварању и ажурирању базе података из делокруга комуналних делатности.
Врши контролу реализације пројеката из области комуналне делатности и комуналне инфраструктуре за које су корисницима одобрена
средства из буџета општине Аранђеловац. Послови праћења и реализације програма одржавања чистоће на јавним површинама. Послови
праћења и реализације програма одржавања
јавних зелених површина. Послови праћења и
реализације програма одржавања јавне атмосферске канализације. Послови праћења и реализације програма одржавања јавне расвете.
Припрема мишљења и даје примедбе на исте.
Подноси извештаје председнику општине и начелнику општинске управе о реализацији
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пројеката. Обавља и друге послове из своје
надлежности по налогу руководиоца одељења
и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или техничко технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за
инспектора, најмање три године радног искуства у струци.“
Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“ и на огласној табли Општинске управе.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-306/2019-01-3
од 05.04.2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА,с.р.
Миладин Јаковљевић

На основу члана 54. у вези са чланом 55. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/09) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08)
у вези са Програмом контроле и смањења популације напуштених животиња на територији
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 53/13)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Одељења за привреду и друштвене делатности, на седници одржаној 29.03.2019. године донело је
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ОДЛУКУ

О МЕРАМА КОНТРОЛЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
у 2019. години
Члан 1.

Овом Одлуком прописују се допунске мере
и средства које општина Аранђеловац предузима у 2019. години ради контроле популације напуштених паса на територији општине
Аранђеловац, у складу са законом који уређује
добробит животиња и Програмом контроле и
смањења популације напуштених животиња на
територији општине Аранђеловац.
Члан 2.

Ради контроле популације напуштених паса
на територији општине Аранђеловац, неопходно је да власници паса спроведу обележавање и евидентирање паса у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Ради спречавања повећања броја напуштених паса на територији општине Аранђеловац
неопходно је да власник, односно држалац пса,
спречи рађање нежељених паса, и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и применом контрацепције, кастрације и стерилизацијом женке.
Члан 3.

У циљу контроле односно спречавања повећања броја напуштених паса из члана 2. ове
Одлуке, општина Аранђеловац ће у 2019. години издвојити средства и спровести поступак
за спровођење:
– обележавања и евидентирања паса
– кастрације мужјака односно стерилизације женке.
Члан 4.

У циљу спровођења ове Одлуке, опредељују
се средства у буџету општине Аранђеловац у
износу од 1.000.000,00 динара.
Члан 5.

На основу опредељених средстава из члана
4. ове Одлуке, Општинска управа ће спровести
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поступак јавне набавке за извршење услуга
обележавања и евидентирања паса као и кастрације и стерилизације у складу са законом
којим се уређује ветеринарство и потписати
уговор са најповољнијим понуђачем.
Члан 6.

Након закључења уговор са референтном
ветеринарском амбулантом у складу са чланом
5. ове Одлуке ( у даљем тексту: референтна ветеринарска амбуланта), Општинска управа ће
упутити јавни позив власницима односно
држаоцима паса са пребивалиштем на територији општине Аранђеловац, да изврше обележавање и евидентирање као и кастрацију и стерилизацију својих кућних љубимаца, о трошку
буџета општине Аранђеловац у складу са овом
Одлуком.
Члан 7.

Референтна ветеринарска амбуланта је у
обавези да води евиденцију о сваком извршеној радњи у складу са овом Одлуком и да исту
достави уз захтев за плаћање, оверену од стране овлашћеног лица Општинске управе.
Референтна ветеринарска амбуланта је у
обавези да обезбеди овлашћеном лицу Општинске управе вршење надзора и увид у документацију о извршеним радњама у складу са
овом Одлуком.
Члан 8.

Одељење за инспекцијске послове ће
вршити надзор над спровођењем ове Одлуке.
Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-271/2019-01-3
од 29.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,с.р.
Бојан Радовић
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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 члана 10. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удружења
грађана односно 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),
Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за процену и избор удружења грађана којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финансирање програма односно пројеката број 06-164-1/19-01-1 од 04.03.2019.год, на седници одржаној 29.03.2019. године,
донело је
ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ

Расподељују се средства за спровођење активности удружења грађана у 2019. години,Одлуком
о буџету општине Аранђеловац за 2019. годину (''Службени гласник општине
Аранђеловац'',бр.103/2018) Позиција 127, Програмска активност 1201-0002, и то:
Ред.
Бр.

1
2
3
4

Назив корисника средстава
Удружење пензионера општине
Аранђеловац
Удружење пензионера општине
Аранђеловац
Удружење пензионера општине
Аранђеловац
Удружење пензионера општине
Аранђеловац

Назив пројекта
Кутак клуб

Износ
одобрених
средстава
120,000.00

Пројекат културно забавне секције

30,000.00

Пројекат ликовне секције

25,000.00

Пројекат спортске секције

40,000.00

Међунардонасрадња, примена
савремених достихнућа у развоју
система заштите и спасавања едукацију деце, омладине, одраслих и
припадника Добровољне ватрогасне
јединице ДВД "Сретење господње"
из Орашца, опремање недостајућом
опремом и уређење-адаптација
смештајног простора

80,000.00

5

Добровољно ватрогасно друштво
Сретење Господње

6

Ловачко удружење Букуља

Уношење фазанске дивљачи
у ловишту "Букуља"

170,000.00

7

Општински одбор Савеза
удружења борачких организација
општине Аранђеловац

Обележавање значајних историјских
догађаја у општини Аранђеловац

220,000.00
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Бр.

Назив корисника средстава
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Назив пројекта

Износ
одобрених
средстава

8

Омладински савет општине
Аранђеловац

Нећемо насиље-Хоћемо игру

85,000.00

9

Удружење ратних војних
инвалида

Набавка новогодишњих пакетића
за децу РВИ

40,000.00

10

Добровољно ватрогасно друштво
града Аранђеловца

Набавка и ремонт средстава за рад
и едукацију деце

250,000.00

11

Кинолошко друштво Даросава

Седма Национална ЦАЦ изложба
паса свих раса Национални испити
паса птичара

60,000.00

12

Удружење грађана Деца у срцу

50,000.00

13

Удружење грађана Деца у срцу

Интернет портал о културном животу
града-Види Аранђеловац
И ми смо ту

Радови на ентеријеру родне куће
Данка Поповића

80,000.00

14

Удружење поштовалаца дела
Данка Поповића

15

Удружење помоћ особама са развојним потешкоћама ТонпоТон

Живи живот у свом ритму

16

Удружење инвалида рада

100,000.00

17

Удружење Млади Аранђеловац

Годишње активности и акције
са члановима удружења инвалида
рада Аранђеловац
Знањем до истине - „Дрога убија“

90,000.00

19

100,000.00
60,000.00

Дођи да учимо ткање

40,000.00

Удружење АРТ ФОРУМ

Како сачувати виталност у трећем
добу

50,000.00

20

Клуб бригадира Аранђеловца

100,000.00

21

Удружење за друштвени развој
"ЈА САМ ЗА"

Годишња активност клуба бригадира
Аранђеловца у 2019.
Подржавам одлучивање младих кроз
Дивац омладински фонд

180,000.00

22

Удружење дете 4+

Подршка породиама са троје и више
деце

70,000.00

23

Кинолошко друштво "Букуља"

XIX Национална изложба паса свих
раса

40,000.00

18

Удружење Млади Аранђеловац
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Износ
одобрених
средстава

Ред.
Бр.

Назив корисника средстава

24

Удружење Срба са Косова
и Метохије и Босне
и Херцеговине "Наша Будућност"

За бољу будућност

70,000.00

25

Гусларско друштво "Први српски
устанак"

Представљање гусларског друштва
"Први српски устанак"

50,000.00

26

Удружење одгајивача голубова
српских високолетача СРБ 281
"Копљарски високолетач"

Заљубљеници голубарског спорта

27

Клуб удружених пензионера

Рад са члановима клуба удружених
пензионера

150,000.00

28

Удружење оболелих
од мултиплесклерозе
Аранђеловац

Једнак живот за све

250,000.00

Назив пројекта

Укупно

Члан 2.

Удружења која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских
средстава за 2018. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских
средстава за 2019. годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се може утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2018. години.
Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска
средства за 2018. годину, дужни су да неутрошена буџетска средства врате у буџет општине
Аранђеловац.
Члан 4.

Пренос средстава корисницима за одобрене
пројекте ће се вршити према динамици испостављене документације за наплату.
Члан 5.

Овлашћује се председник општине Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац са ко-

9,000.00

2,609,000.00

рисницима одобрених буџетских средстава
пројеката за удружења грађана потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава, за реализацију предвиђених програмских пројеката
у 2019. 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 организацијакоји се финансирају и
суфинансирају из буџета 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 удружења грађана, динамиком испостављене документације за наплату.
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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.06-272/19-01-3 од 29.03.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,с.р.
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени гласник општине Аранђеловац'',број: 9/08), и тачке
8 став 1 и 2. Програма коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, бр.06–174/2019-01-3 од 07.03.2019. године,
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући Предлог Комисије за израду Програма коришћења средстава Фонда за заштиту
животе средине у 2019. години, на седници
одржаној дана 29.03.2019. године, донело је
ОДЛУКУ

1. Расподељују се средстава за финансирање
образовних промотивно-едукативних активности на јачању свести јавности о потреби заштите животне средине (услуге по уговору –
дотације невладиним организацијама), планирана Одлуком о буџету општине Аранђеловац
за 2019. годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“ број 103/18) у оквиру Програма 6 - Заштита животне средине, програм 0401, Позиција 106/0, економска класификација 481 000 –
дотације невладиним организацијама – у укупном износу од 250.000,00 динара.
Финансирају се средства за трошкове обележавања еколошког датума – Светског дана
вода удружењу “Еколошки савез“, у износу од
20.000,00 динара.
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2. За реализацију ове Одлуке задужују се:
Комисија за израду програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине,
Управа општине Аранђеловац – Одељење за
имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове и Одељење за финансије и рачуноводство.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику Општине
Аранђеловац и на сајту општине Аранђеловац
www.arandjelovac.rs.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-273/2019-01-3
од 29.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,с.р.
Бојан Радовић

На основу члана 56. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
21/16) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 29.03.2019. године, донело
је
РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. ПОСТАВЉА СЕ Негослав Петронијевић,
дипл. правник, стално запослени у Управи општине Аранђеловац, за вршиоца дужности начелника општинске управе општине Аранђеловац (у даљем тексту: в.д. Начелник), до постављења начелника општинске управе на основу
јавног конкурса, а најдуже на временски период од 3 (три) месеца.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун
зарада в.д Начелника од 31,00.
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а) Структура коефицијента:
– основни коефицијент је 14,85
– додатни коефицијент је 9,00
– увећање од 30% по основу сложености и
одговорности посла.
На основу минулог рада именованог, за сваку годину радног стажа месечни износ плате
увећава се за 0,4%.

3. В.Д. Начелник је дужан да ступи на рад
01.03.2019. године.

4. Након истека рока из тачке 1. овог Решења
в.д. Начелник се се распоређује на радно место
на коме је био распоређен до постављења.

5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
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стављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године.
На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења
се може изјавити жалба Жалбеној комисији општине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема Решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-283/2019-01-3
од 29.03.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,с.р.
Бојан Радовић

Образложење

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
21/16) прописано је да уколико није постављен
начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско Веће може
поставити вршиоца дужности - службеника
који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.
Именовани испуњава све услове чланом 50.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе утврђене за радно место службеника на положају,
и стално запослен у Управи општине Аранђеловац.
Чланом 56. став 5. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да се вршилац
дужности начелника по истеку рока на који је
постављен, распоређује на радно место на коме
је био распоређен до постављења.
Права и обавезе службеника на положају односно начелника општинске управе прописане
су законом.
Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и по-

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08), у складу
са Одлуком о начину и моделима решавања
статуса Апотеке „Шумадија“ Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 2/19),
Општинско веће општине Аранђеловац, разматрајући Извештај Радне групе за анализу модела решавања статуса Апотеке „Шумадија“
Аранђеловац бр.06-300/19-01-3 од 03.04.2019.
год., на седници одржаној 05.04.2019. године
донело је
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршеној анализи модела решавања статуса Апотеке „Шумадија“ Аранђеловац, у тексту који је у прилогу ове Одлуке.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ модел решавања статуса
Апотеке „Шумадија“ Аранђеловац путем издавања у закуп слободних капацитета апотеке.

3. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Одељење за имовинскоправне односе, урбанизам, грађевинарство и
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стамбено-комуналне послове и Агенција за
имовину општине Аранђеловац да у сарадњи
са Апотеком „Шумадија“ Аранђеловац покрену поступак за реализацију овог Закључка.

4. Овај Закључак са Извештајем Радне групе
за анализу модела решавања статуса Апотеке
„Шумадија“ Аранђеловац доставити Скупштини општине.

5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-308/2019-01-3
од 05.04.2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА,с.р.
Миладин Јаковљевић
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