
На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

Скупштина општине прихвата Извештај о
извршењу Одлуке о буџету за период
01.01.2019. – 30.06.2019. године, у тексту који
је усвојило Општинско веће на седници одржа-
ној 23.07.2019.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06- 758/2019-01-2 од 10.09.2019.год

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ЗА ПЕРИОД 

01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Одлука о буџету општине Аранђеловац до-
нета је 17.12.2018. године на основу члана 43.За-
кона о буџетском систему(Службени гласник РС
54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-ис-
правка,108/13,142/14, 68/15, 99/2016 и 113/2017

и др. закон), члана32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14, 101/2016 и 47/2018) и члана 22 став 1
тачка 2 Статута општине Аранђеловац(Служ-
бени гласник општине Аранђеловац бр.8/08),
којом су планирани приходи и издаци буџета у
износу од 1.634,876,945,00 динара са ознаком
врсте прихода и расхода 01-приходи и расходи
из буџета 1.557.648.163,00динара, 04-сопствени
приходи и расходи индиректних корисника
50.711.000,00 динара, 07 и 08 - приходи и рас-
ходи од Републике и донација 26.517.782,00 ди-
нара, 13-вишак прихода и примања 18,146,400.75
динара.

Након усвајања Одлуке о буџету, а на основу
члана 63. Закона о буџетском систему (Сл.глас-
ник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,
99/16 и 113/2017 и др. закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2014 и 47/2018 и др.закон) и
члана 33 став 1 тачка 2 Статута општине Аранђ-
еловац (Службени гласник општине Аранђело-
вац 2/19) Скупштина општине Аранђеловац је
на седници одржаној 12.06.2019. године, донела
Одлуку о првом ребалансу буџета општине
Аранђеловац за 2019. годину, планирани при-
ходи и издаци буџета у износу од
1.688.646.511,25 динара од тога 01 -приходи и
расходи из буџета 1.422.093.163,00 динара, 04-
сопствени приходи и расходи индиректних ко-
рисника 52.411.000.00 динара,07 и 08 - приходи
и расходи од Републике и донација 74,142,348,25
динара, и 13- нераспоређени вишак прихода из
ранијих година 18.146.400,75 динара и примања
од задуживања код пословних банака
140.000.000,00 динара.

Одлуком о буџету општине Аранђеловац
планирано је финансирање директних и инди-
ректних корисника буџета , као и финансирање
корисника дотација и субвенција. Буџет оп-
штине Аранђеловац има пет директних корис-
ника буџета –Скупштину општине, Председ-
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ника општине, Општинско веће, Општинско
правобранилаштво и Општинску управу који
немају сопствени рачун већ послују преко
рачуна буџета. Индиректни корисници буџета
који имају сопствени рачун су:

– Народна библиотека Свети сава

– Смотра мермер и звуци

– Музеј

– Дечја установа Дуга

– СРЦ Шумадија

– Центар за културу и образовање

– Туристичка организација

– Агенција за имовину

Индиректни корисници буџета који немају
сопствени рачун већ послују преко рачуна бу-
џета су:

– Месна заједница Стари град

– Месна заједница Центар

– Месна заједница Буковик

– Месна заједница Врбица

– Месна заједница Вукосавци

– Месна заједница Горња Трешњевица

– Месна заједница Брезовац

– Месна заједница Бања

– Месна заједница Орашац

– Месна заједница Стојник

– Месна заједница Копљари

– Месна заједница Мисача

– Месна заједница Раниловић

– Месна заједница Венчани

– Месна заједница Тулеж

– Месна заједница Даросава

– Месна заједница Прогореоци

– Месна заједница Босута

– Месна заједница Јеловик

– Месна заједница Гараши

У извештају о извршењу буџета за шест ме-
сеци приказали смо план и остварење прихода
и њихов проценат остварења, укупан план и
извршење расхода са процентом извршења, ка-
питалне издатке, извештај према функционал-
ној и економској класификацији, приказана је
и програмска структура расхода и издатака као
и извештај о извршењу сталне и текуће буџет-
ске резерве.
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У Аранђеловцу, 15.07.2019. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО НАЧЕЛНИК
Теофановић Марко Ивановић Марина



На основу чл. 27. ст. 10. и чл. 49. ст. 3. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други за-
кон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), и члана 33.
став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 3/2019)

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се услови, поступак
и начин прибављања, располагања и управ-
љања имовином у јавној својини општине
Аранђеловац (у даљем тексту: Општина).

Појам јавне својине

Члан 2.

Јавну својину Општине чине ствари у јавној
својини које користе органи Општине за
вршење права и дужност, а које могу бити по-
кретне и непокретне ствари. 

Непокретне ствари су: службене зграде и
пословне просторије, стамбене зграде и ста-
нови, гараже и гаражна места и друге непок-
ретности у складу са законом. 

Покретне ствари су: превозна средства,
предмети историјско документарне, културне
и уметничке вредности, опрема и потрошни
материјал и друге ствари у складу са законом. 

Покретне ствари су и новац и хартије од
вредности које се уређују посебним законом. 

Друга имовинска права, у смислу ове Од-
луке, су право на патент, право на лиценцу, мо-
дел, узорак и жиг, ауторско и сродна права,
право коришћења техничке документације и
друга имовинска права утврђена законом којим
је уређена јавна својина.

Појам располагања

Члан 3.

Располагањем стварима у јавној својини, у
смислу ове Одлуке, сматра се:

1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине на другог но-

сиоца јавне својине (са накнадом или без на-
кнаде), укључујући и размену;

4) отуђење ствари;
5) заснивање хипотеке на непокретностима;
6) улагање у капитал;
7) залагање покретне ствари.

Појам прибављања

Члан 4.

Прибављање ствари у јавној својини, у сми-
слу ове Одлуке, је прибављање својине Оп-
штине на стварима по тржишној вредности
ствари, разменом, изградњом и бестеретним
правним послом (наслеђе, поклон или једно-
страна изјава воље). Прибављањем непокрет-
них ствари се сматра и експропријација у скла -
ду са законом.

Прибављање непокретних ствари експро-
пријацијом врши се у складу са посебним за-
коном којим је уређен поступак експро-
пријације непокретности. 

Прибављање покретних ствари врши се у
складу са посебним законом којим је уређен
поступак јавне набавке. 

Делокруг важења

Члан 5.

Правни режим грађевинског земљишта, по-
љопривредног земљишта, шума и шумског
земљишта, у јавној својини Општине, уређује
се посебним одлукама у складу са законом.

Располагање становима у јавној својини Оп-
штине, уређује се посебном одлуком у складу
са законом.

Надлежности

Члан 6.

Скупштина општине Аранђеловац одлучује
о прибављању и располагању непокретно-
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стима у јавној својини Општине, осим у слу-
чајевима давања у закуп пословног простора,
давања на коришћење односно у закуп непок-
ретности које не служе извршавању надлежно-
сти органа и организација Општине.

Општинско веће општине Аранђеловац од-
лучује о располагању покретним стварима у
јавној својини Општине, као и о давању у за-
куп пословног простора, давања на коришћење
односно у закуп непокретности које не служе
извршавању надлежности органа и организа-
ција Општине.

Против одлука донетих у поступку прибав-
љања и располагања стварима у јавној својини
Општине није дозвољена жалба нити вођење
управног спора.

Члан 7.

Поступак отуђења, давања у закуп, односно
прибављања у складу са овом Одлуком, спро-
води Комисија за јавну својину општине
Аранђеловац ( у даљем тексту: Комисија), коју
образује Скупштина Општине. 

Комисија има пет чланова и то: председника
и четири члана.

Председник и најмање два члана Комисије
морају бити дипломирани правници.

Мандат Комисије траје четири године.
Комисија одлучује већином од укупног

броја чланова и доноси Пословник о раду.
Стручне и административне послове за Ко-

мисију обавља Општинска управа - Одељење
за имовинско-правне односе, урбанизам, гра-
ђевинарство и стамбено-комуналне делатности
( у даљем тексту: Одељење).

Уговори

Члан 8.

Уговоре о отуђењу, давању у закуп и прибав-
љању јавне својине, који се закључују на ос-
нову одлуке надлежног органа у складу са чла-
ном 6. ове Одлуке, закључује Председник оп-
штине, односно друго лице по овлашћењу
Председника општине.

Уговоре из става 1. овог члана за Председ-
ника општине, припрема Одељење. 

Члан 9.

Уговори из члана 8. ове Одлуке, закључују
се, по претходно прибављеном мишљењу Оп-

штинског правобранилаштва (у даљем тексту:
Правобранилаштво), које је дужно да миш-
љење да у року од осам дана од дана пријема
захтева. 

Правобранилаштву се доставља комплетна
документација која се односи на отуђење, да-
вање у закуп, односно прибављање, и то: јавни
оглас, извод из листа непокретности за непок-
ретност, информација о локацији, акт о про-
цени тржишне вредности непокретности/по-
кретне ствари, записник са јавног надметања,
одлука о отуђењу, давању у закуп, односно
прибављању, нацрт уговора, а по захтеву Пра-
вобранилаштва и сва друга потребна докумен-
тација.

Документацију из става 2. овог члана Пра-
вобранилаштву доставља Одељење.

Начело тржишне вредности

Члан 10.

Непокретности у јавној својини и друга
имовинска права прибављају се и отуђују, од-
носно уступају по тржишним условима, у
складу са законом, подзаконским актима и
овом Одлуком.

Почетна, односно најнижа, односно највиша
купопродајна цена непокретности која се при-
бавља или отуђује из јавне својине утврђује се
у односу на висину тржишне вредности пред-
метне непокретности, изражене у еврима, с
тим што се исплата врши у динарској против-
вредности по средњем званичном курсу На-
родне банке Србије на дан уплате.

Почетна, односно најнижа, односно највиша
накнада која се плаћа за прибављање или усту-
пање других имовинских права утврђује се у
односу на висину тржишне вредности предмет-
них или сличних имовинских права, изражене
у еврима, с тим што се исплата врши у динар-
ској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Купопродајна цена непокретности из става
2. овог члана, односно накнада из става 3. овог
члана утврђује се на основу акта надлежног по-
реског органа, лиценцираног проценитеља или
другог надлежног органа, којим је извршена
процена тржишне вредности непокретности,
односно другог имовинског права.

Уколико процена тржишне вредности дру-
гог имовинског права од стране надлежног по-
реског органа или другог надлежног органа не
би била могућа или би била повезана са несра -
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змерним трошковима, процена може бити из-
вршена од стране одговарајућег проценитеља
уписаног у регистар судских вештака, а у слу-
чају да таквог проценитеља нема, процена
може бити извршена од другог правног или
физичког лица које располаже одговарајућим
стручним знањима да изврши процену вредно-
сти другог имовинског права.

II. ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Поступци

Члан 11.

Непокретности у јавној својини и друга
имовинска права прибављају се и отуђују, од-
носно уступају у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда, а изузетно
непосредном погодбом, под условима утврђе-
ним Законом и овом Одлуком.

Прибављање и отуђење непосредном
погодбом

Члан 12.

Непокретности се могу прибавити у јавну
својину Општине непосредном погодбом, али
не изнад од стране надлежног органа проце-
њене тржишне вредности непокретности, ако
у конкретном случају то представља једино мо-
гуће решење, под којим се подразумева:

1) случај када непокретност која се при-
бавља у јавну својину по својим карактеристи-
кама једина одговара потребама власника, ко-
рисника, односно носиоца права коришћења, с
тим да предлог акта, односно акт о оваквом
располагању садржи образложење разлога
оправданости и целисходности прибављања са
аспекта остварења интереса Општине и раз-
логе због којих се прибављање не би могло
реализовати јавним надметањем, односно при-
купљањем писмених понуда;

2) случај када се ради о међусобном распо-
лагању између носилаца права јавне својине;

3) случај прибављања непокретности у
јавну својину путем размене, ако је та размена
у интересу Општине, ако се тиме обезбеђују
већи приходи за Општину или бољи услови за
ефикасно вршење његових права и дужности,

ако се непокретности размењују под тржиш-
ним условима, ако се, у случају кад је тржишна
вредност непокретности у јавној својини Оп-
штине већа од тржишне вредности непокрет-
ности која се прибавља у јавну својину на име
размене, уговори доплата разлике у новцу у
року до 20 дана од дана закључења уговора.

Непокретности у јавној својини могу се от-
уђити из јавне својине Општине непосредном
погодбом, али не испод, од стране надлежног
органа процењене тржишне вредности непок-
ретности, ако у конкретном случају то пред-
ставља једино могуће решење, уз посебно об-
разложење разлога оправданости и целисход-
ности отуђења и разлога због којих се отуђење
не би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.

Члан 13.

Поступак непосредне погодбе у складу са
овом Одлуком спроводи Комисија.

Након окончања поступка непосредне по-
годбе, Комисија доставља записник са одгова-
рајућим предлогом Скупштини општине која
доноси коначну одлуку о прибављању односно
отуђењу.

Члан 14.

У случају прибављања путем размене не-
покретности у јавној својини са инвеститором
изградње објеката када је Општина носилац
права јавне својине на зградама, односно њи-
ховим посебним деловима, који су предвиђени
за рушење, у циљу привођења локације плани-
раној намени, утврђују се следећи критеријуми
за реализацију размене непокретности у јавној
својини непосредном погодбом:

– Општини на име накнаде за непокретност
која се даје у размену мора припасти непокрет-
ност која има већу површину за најмање 15%
када је Општина мањински власник у објекту
који је предвиђен за рушење, односно уколико
је Општина већински власник најмање за 50%
у односу на површину непокретности у јавној
својини која се даје на име размене, с тим што
у сваком случају понуда инвеститора не може
да буде мања од оствареног просека постигну-
тог у размени непокретности са преосталим
власницима етажних делова непокретности на
предметној локацији, а на основу закључених
уговора о регулисању имовинскоправних од-
носа између наведених лица;
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– уколико се Општини у поступку размене
непокретности нуди постојећа непокретност
на другој локацији у власништву инвеститора
изградње, поред критеријума из алинеје 1. овог
става, потребно је да та непокретност буде у
истој пословној, односно стамбеној зони и да
по свом положају, структури, локацији и на-
мени одговара постојећој непокретности у јав-
ној својини са којом се размењује, као и да та
непокретност буде укњижена у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима,
као својина инвеститора;

– уговором о размени непокретности мора
бити предвиђена уговорна казна за случај
доцње потенцијалног инвеститора изградње
стамбеног, односно пословног објекта на лока-
цији која се приводи планираној намени, у по-
гледу рока за изградњу и предају у посед ново-
изграђене непокретности која се даје Општини
на име размене непокретности у јавној сво јини;

– уговором о размени непокретности мора
бити утврђено заснивање хипотеке на одређе-
ној непокретности у својини инвеститора из-
градње или трећег лица, којом се обезбеђује из-
вршење његових обавеза, када је инвеститор
физичко лице, односно предузетник, а кад је
инвеститор изградње привредни субјекат
(предузеће, односно привредно друштво), по-
требно је од инвеститора обезбедити засни-
вање хипотеке или оригиналну, безусловну,
неопозиву и наплативу на први позив банкар-
ску гаранцију првокласне банке, у висини про-
цењене тржишне вредности будуће новоизгра-
ђене непокретности коју Општина прибавља
разменом.

Члан 15.

Изузетно, непокретности се могу отуђити из
јавне својине и испод тржишне цене, односно
без накнаде, ако постоји интерес за таквим рас-
полагањем, као што су:

1) отклањање последица елементарних не-
погода;

2) успостављање добрих односа са другим
државама, односно међународним организа-
цијама;

3) други случајеви отуђења непокретности
предвиђени посебним законом.

Предлог акта о отуђењу непокретности из
јавне својине испод тржишне цене, односно
без накнаде, мора да садржи образложење из
кога се може утврдити постојање разлога из
става 1. овог члана.

У случају преноса права јавне својине на не-
покретности између различитих носилаца тог
права, непокретности се могу преносити испод
тржишне цене, односно без накнаде, с тим да
такво располагање мора бити посебно образ-
ложено.

Прибављање јавним надметањем или
прикупљањем писмених понуда

Члан 16.

Одлуку о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину Општине до-
носи Скупштина општине Аранђеловац и ис-
товремено утврђује текст јавног огласа.

Оглас из става 1. овог члана се објављује на
званичној интернет презентацији Општине као
и у листу који се дистрибуира на територији
Општине или у листу који се дистрибуира на
целој територији Републике Србије.

Члан 17.

Оглас из члана 16. ове Одлуке обавезно
садржи:

– назив органа за чије потребе се непокрет-
ност прибавља у јавну својину (назив купца);

– карактеристике непокретности која се
прибавља у јавну својину;

– ближе услове за прибављање непокретно-
сти у јавну својину (у погледу рокова плаћања,
дана увођења у посед и сл.);

– обавезу подносиоца пријаве за учество-
вање у поступку јавног надметања (у даљем
тексту: пријава), односно понуде за учество-
вање у поступку прикупљања писмених по-
нуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву,
односно понуду достави одговарајући доказ о
праву својине на непокретности која је предмет
прибављања у јавну својину и уписана у одго-
варајућу јавну књигу о евиденцији непокрет-
ности и правима на њима и др.;

– обавезу власника непокретности која се
нуди да достави изјаву да на истој не постоје
права трећих лица, да није оптерећена тере-
тима, да није под спором, нити под забраном
располагања, да није предмет теретног или
бестеретног правног посла, нити уговора о до-
животном издржавању и да не постоје друге
сметње за пренос права својине, као и изјаву
да уколико се утврди да на непокретности која
се нуди постоји било какав терет, продавац се
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обавезује да га отклони о свом трошку, одно-
сно да купцу пружи заштиту од евикције и
сноси сву одговорност за евентуалне правне
недостатке;

– обавезу подносиоца пријаве, односно по-
нуде да уз пријаву, односно понуду достави до-
каз да су измирени сви трошкови коришћења
непокретности која се нуди (утрошена елек-
трична енергија, комуналије, порез на имовину
и др.);

– критеријум за избор најповољнијег пону-
ђача;

– обавезан садржај пријаве, односно понуде
и исправе које је потребно доставити уз
пријаву, односно понуду, у складу са овом Од-
луком;

– адресу за достављање пријаве, односно
понуде;

– рок за подношење пријаве, односно по-
нуде;

– место и време одржавања јавног надме-
тања, односно отварања понуда;

– обавештење да подносиоци неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, односно понуде
неће моћи да учествују у поступку јавног над-
метања, односно прикупљања писмених по-
нуда, односно да ће исте бити одбачене.

Члан 18.

Пријава, односно понуда на оглас доставља
се у затвореној коверти са видљивом назнаком
на који се оглас односи и ко је подносилац
пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда правног лица мора
да садржи: назив, седиште и број телефона и
мора бити потписана од стране овлашћеног
лица.

Уз пријаву, односно понуду правног лица се
прилаже оригинални извод из регистра при-
вредних субјеката са подацима за то правно
лице, не старији од 30 дана.

Пријава, односно понуда физичког лица
мора да садржи: име и презиме, адресу, број
личне карте и број телефона и мора бити по-
тписана, а ако је то лице предузетник уз
пријаву, односно понуду се прилаже ориги-
нални извод из регистра привредних субјеката
или потврда да је предузетник уписан у одго-
варајући регистар, све не старије од 30 дана.

У случају да подносиоца пријаве, односно
понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за за-
ступање мора бити оверено од стране јавног
бележника.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако
не садржи све што је прописано, ако нису при-
ложене све исправе како је то предвиђено, од-
носно ако не садржи све податке предвиђене
огласом или су подаци дати супротно објавље-
ном огласу.

Члан 19.

Поступак прибављања непокретности у
јавну својину спроводи Комисија, која о току
поступка води записник и по окончаном по-
ступку утврђује предлог за избор најповољ-
нијег понуђача.

Основни критеријум за избор најповољнијег
понуђача је купопродајна цена коју понуђач за-
хтева.

Услови за спровођење поступка јавног надме-
тања, односно разматрања писмених понуда су
испуњени уколико пристигне најмање једна бла-
говремена и потпуна пријава, односно понуда.

Уколико подносилац благовремене и по-
тпуне пријаве, односно понуде не приступи
јавном надметању, односно отварању писме-
них понуда, сматраће се да је одустао од при -
ја ве, односно понуде.

Подносиоци неблаговремене, односно непот-
пуне пријаве не могу да учествују у поступку
јавног надметања, а неблаговремене, односно
непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача,
након спроведеног поступка јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда доноси
Скупштина општине на предлог Комисије.

Прибављање непокретности изградњом

Члан 20.

Скупштина општине Аранђеловац доноси
одлуку о прибављању непокретности изград-
њом објекта на земљишту у јавној својини Оп-
штине.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико је
Скупштина општине предвидела средства за
изградњу у буџету општине Аранђеловац у
складу са законом, одлуку о изградњи објекта
може донети Општинско веће односно Пред-
седник општине.

Члан 21.

Скупштина општине може, приликом доно-
шења одлуке о прибављању јавне својине Оп-
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штине изградњом објекта, да одлуком овласти
корисника или управљача непокретности или
месну заједницу, установу, јавну агенцију или
јавно предузеће чији је оснивач, да обавља ин-
веститорска права у име и за рачун Општине у
поступку изградње објекта који се прибавља у
јавну својину Општине.

Одлучивање о праву прече куповине
непокретности

Члан 22.

Лице које намерава да отуђи непокретност
или део непокретности на којој Општина има
право прече куповине према важећим пропи-
сима, дужно је да поднесе понуду Општинском
већу којом Општини нуди на продају пред-
метну непокретност. Понуда садржи податке о
непокретности наведене из катастара непок-
ретности и цену по којој се непокретност нуди. 

Општинско веће доноси одлуку да се понуда
прихвати или да се понуда не прихвати, на
предлог Одељења.

Отуђење јавним надметањем или
прикупљањем писмених понуда

Члан 23.

Одлуку о покретању поступка отуђења не-
покретности у јавној својини Општине доноси
Скупштина општине Аранђеловац и истовре-
мено утврђује текст јавног огласа.

Оглас из става 1. овог члана се објављује на
званичној интернет презентацији Општине као
и у листу који се који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије.

Члан 24.

Оглас из члана 23. ове Одлуке обавезно
садржи:

– назив органа и корисника непокретности
која се отуђује из јавне својине који објављује
оглас (назив продавца);

– ближе податке о начину отуђења непок-
ретности из јавне својине (јавно надметање
или прикупљање писмених понуда);

– опис непокретности која се отуђује из
јавне својине;

– почетну цену по којој се непокретност от-
уђује из јавне својине;

– рокове плаћања;
– критеријуме за избор најповољнијег пону-

ђача;
– висину и начин полагања депозита;
– рок за повраћај депозита учесницима који

нису успели на јавном надметању, односно у
поступку прикупљања писмених понуда;

– обавезан садржај пријаве, односно понуде
и исправе које је потребно доставити уз
пријаву, односно понуду, у складу са овом Од-
луком;

– адресу за достављање пријаве, односно
понуде;

– место и време увида у документацију
(акти о власништву и измиреним трошковима
коришћења непокретности) у вези са непокрет-
ности која се отуђује из јавне својине;

– обавештење да заинтересовани понуђачи
могу да разгледају непокретност, која је пред-
мет јавне продаје, све до дана одржавања јавне
продаје;

– рок за подношење пријаве, односно по-
нуде;

– место и време одржавања јавног надме-
тања, односно отварања понуда;

– обавештење да подносиоци неблаговре-
мене, односно непотпуне пријаве, односно по-
нуде неће моћи да учествују у поступку јавног
надметања, односно прикупљања понуда;

– обавештење да на усменом јавном надме-
тању могу учествовати само лица која су поло-
жила депозит.

Члан 25.

Одредбе члана 18. ове Одлуке сходно се
примењују и у поступку отуђења непокретно-
сти из јавне својине, уз додатну обавезу до-
стављања доказа о уплати депозита.

У поступку прикупљања писмених понуда
у пријави се наводи износ који се нуди за пред-
метну непокретност.

Члан 26.

Поступак отуђења непокретности из јавне
својине спроводи Комисија која о току по-
ступка води записник и по окончаном поступку
утврђује предлог за избор најповољнијег пону-
ђача.

Основни критеријум за избор најповољнијег
понуђача је купопродајна цена коју понуђач
нуди.
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Поступак разматрања приспелих понуда
спровешће се уколико на оглас пристигне
најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Поступак јавног надметања спровешће се и
у случају да пристигне најмање једна благовре-
мена и потпуна пријава на основу које се под-
носилац региструје и проглашава купцем, ако
почетну цену по којој се непокретност отуђује
из јавне својине прихвати као купопродајну
цену, с тим да уколико не прихвати купопро-
дајну цену, губи право на враћање депозита.

Учесници поступка јавног надметања, одно-
сно прикупљања писмених понуда који нису
изабрани за најповољнијег понуђача имају
право на повраћај депозита у року утврђеном
огласом.

Уколико учесник јавног надметања који је
изабран за најповољнијег понуђача не закључи
Уговор у прописаном року, губи право на вра -
ћање депозита.

Члан 27.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача,
након спроведеног поступка јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда доноси
Скупштина општине на предлог Комисије.

Отуђење непокретности рушењем

Члан 28.

Одлуку о отуђењу непокретности у јавној
својини Општине рушењем доноси Скуп-
штина општине.

Предлог за доношење одлуке из става 1.
овог члана мора бити посебно образложен.

III. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНИХ
СТВАРИ

Поступци

Члан 29.

Непокретне ствари у јавној својини дају се
у закуп у поступку јавног надметања или при-
купљања писмених понуда путем јавног огла-
шавања, а изузетно непосредном погодбом у
случајевима утврђеним законом и овом одлу-
ком.

Поступак давања у закуп непокретности у
јавној својини спроводи Комисија.

Рок закупа

Члан 30.

Непокретности се дају у закуп у складу са
овом Одлуком на период од највише десет го-
дина.

Цена закупа

Члан 31.

Почетна цена закупа је процењена тржишна
висина закупнине, по процени надлежног по-
реског органа, лиценцираног проценитеља, од-
носно вештака.

У случају када се непокретност не изда у за-
куп после два узастопно спроведена поступка
јавног оглашавања, почетна висина закупнине
по којој се непокретност даје у закуп умањиће
се на 80% од почетне тржишне висине закуп-
нине утврђене на начин и под условима из ст.
1. овог члана.

У случају када се непокретност не изда у за-
куп, на начин и под условима из става 2. овог
члана, висина закупнине се умањује до 60% од
почетне тржишне висине закупнине, по којој
цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

Закуподавац задржава право да сваке године
увећа закупнину утврђену уговором о закупу,
имајући у виду тржишну висину закупнине за
одређену локацију, у складу са ст. 1. овог члана.

Закуподавац може закупцу који обавезу
плаћања закупнине измирује у року утврђеном
уговором о закупу, по протеку половине угово-
реног периода закупа, износ закупнине ума-
њити до 10% на основу образложеног захтева
закупца.

Хуманитарним организацијама које имају за
циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвали-
дитетом, удружењима грађана из области
здравства, културе, науке, просвете, спорта, со-
цијалне и дечије заштите, заштите животне
средине, парламентaрним политичким стран-
кама, који пословни простор не користе за сти-
цање прихода, добровољним организацијама
које учествују у спасилачким акцијама, лицима
која обављају делатност старих заната, умет-
ничких заната и послова домаће радиности,
као и удружењима која остварују сарадњу са
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министарством надлежним за послове одбране
у областима од значаја за одбрану или која не-
гују традиције ослободилачких ратова Србије,
може се дати у закуп пословни простор, уз оба-
везу плаћања закупнине у висини од 20% од
процењене тржишне висине закупнине.

Подзакуп

Члан 32.

Непокретности у јавној својини Општине не
могу се давати у подзакуп.

Закуп пословног простора

Члан 33.

Пословни простор у јавној својини даје се у
закуп ради стицања прихода, полазећи од про-
цењене тржишне висине закупнине, у складу
са одредбама ове Одлуке.

Члан 34.

Закупац не може вршити адаптацију по-
словног простора без претходне сагласности
закуподавца.

Сви трошкови адаптације закупљене непок-
ретности извршене у складу са ставом 1. овог
члана падају на терет закупца.

Члан 35.

Закуподавац може по захтеву закупца одоб-
рити извођење радова који имају карактер ин-
вестиционог одржавања закупљеног пословног
простора, према уобичајеним стандардима и
важећим прописима у области грађевинарства.

Извештај о постојећем стању непокретно-
сти, са описом, предмером и предрачуном пла-
нираних радова, израђује овлашћени судски
вештак одговарајуће струке, односно овлаш-
ћена организација, са којим закуподавац за-
кључује уговор о пословној сарадњи, с тим да
трошкове израде ове документације сноси за-
купац.

Закупац је у обавези да се током извођења
радова одобрених од стране закуподавца, у по-
ступку описаном у ставу 2. овог члана, при-
држава одобреног описа, предмера и пред-
рачуна, као и да у случају одступања од одоб-

рених радова на инвестиционом одржавању
пословног простора у сваком појединачном
случају од закуподавца тражи одобрење за то
одступање.

Радови на инвестиционом одржавању из-
вршени супротно ставу 3. овог члана, као и ра-
дови који превазилазе уобичајене стандарде за
ту врсту радова, неће се признати закупцу.

Након извођења радова уз сагласност заку-
подавца на начин и у поступку описаном у
овом члану, у року од 30 дана од дана за-
вршетка радова из става 1. овог члана, закупац
је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за
признавање трошкова инвестиционог одржа-
вања пословног простора, уз који се као доказ
достављају рачуни, с тим да износ уложених
средстава мора бити верификован од стране ов-
лашћеног вештака, односно организације, која
ће проценити вредност, квалитет и стандард
изведених радова и укупног стања непокрет-
ности, у односу на извештај о постојећем ста -
њу, опис, предмер и предрачун планираних ра-
дова одобрених од стране закуподавца.

Закупац који је уз сагласност закуподавца у
инвестиционо одржавање у пословни простор,
у смислу овог члана, уложио сопствена сред-
ства, има право на умањење закупнине у из-
носу од највише 50% од месечне закупнине, за
период који одговара висини уложених сред-
става, без могућности признавања својинских
права на пословном простору по основу ула-
гања средстава.

Изузетно од става 6. овог члана, а на основу
посебно образложене одлуке надлежног органа
носиоца права јавне својине, износ закупнине
може бити умањен и за већи проценат.

Укупни износ умањења закупнине из ст. 6.
и 7. овог члана не може бити већи од укупног
износа средстава која је закупац уложио при-
ликом инвестиционог одржавања пословног
простора.

Закупац може бити ослобођен плаћања за-
купнине током периода извођења радова који
имају карактер инвестиционог одржавања за-
купљеног пословног простора за период док
трају радови, а најдуже шест месеци, на основу
посебно образложене одлуке надлежног органа
носиоца права јавне својине.

Закуп гараже

Члан 36.

Приоритет код давања у закуп гараже у са-
ставу стамбене зграде има власник стана, одно-
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сно члан његовог породичног домаћинства (су-
пружник, дете или родитељ власника стана, од-
носно супружника), који у стану станује, заку-
пац стана који у стану станује или обавља по-
словну делатност, власник или закупац послов-
ног простора који има регистровано возило.

Лица наведена у ставу 1. овог члана имају
приоритет код давања у закуп гараже и у слу-
чају када се гаража налази у посебном објекту
у саставу стамбеног блока или стамбеног на-
сеља.

Уколико се на оглас јави више заинтересо-
ваних понуђача из ст. 1. и 2. овог члана, крите-
ријум за избор најповољнијег понуђача је ви-
сина понуђене закупнине, уз испуњеност дру-
гих услова из огласа.

Са закупцем стана, односно пословног про-
стора, који ту непокретност користи по основу
уговора о закупу закљученог на одређено
време, уговор о закупу гараже закључиће се на
период који покрива трајање уговора о закупу
стана, односно пословног простора.

Давање у закуп непокретности јавним
надметањем и прикупљањем писмених

понуда

Члан 37.

Одлуку о покретању поступка давања у за-
куп непокретности у јавној својини Општине
доноси Општинско веће.

Поступак давања у закуп у складу са овом
Одлуком спроводи Комисија.

Члан 38.

Комисија објављује оглас о спровођењу по-
ступка јавног надметања или прикупљања пис-
мених понуда за давање у закуп непокретности
у јавној својини.

Оглас из става 1. овог члана, који се објав-
љује у средствима јавног информисања и на
званичној интернет презентацији Општине,
обавезно садржи:

– назив органа и корисника непокретности
која се даје у закуп у јавној својини (назив за-
куподавца);

– ближе податке о начину давања у закуп не-
покретности у јавној својини (јавно надметање
или прикупљање писмених понуда);

– опис непокретности у јавној својини која
се даје у закуп;

– услове под којима се непокретност у јавној
својини даје у закуп (рок трајања закупа и др.);

– обавезе закупца у вези са коришћењем не-
покретности за одређену сврху и намену;

– време и место одржавања јавног надме-
тања, односно јавног отварања приспелих по-
нуда;

– начин, место и време за достављање
пријава за учешће у поступку јавног надме-
тања, односно писмених понуда за учешће у
поступку прикупљања писмених понуда;

– време и место увида у документацију, од-
носно условe откупа исте;

– почетну, односно најнижу висину закуп-
нине по којој се непокретност у јавној својини
може дати у закуп;

– висину и начин полагања депозита, одно-
сно висину и време трајања банкарске гаран-
ције;

– рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели на јавном надметању, односно у
поступку прикупљања писмених понуда;

– назнаку да се у пријави, односно понуди
из члана 40. обавезно наводи број рачуна на
који ће се извршити повраћај депозита;

– датум и време разгледања непокретности
која се даје у закуп.

Члан 39.

Право учешћа по огласу из члана 38. ове Од-
луке имају сва правна и физичка лица, изузев:

– Лица која су у неком од претходних посту-
пака понудила, односно излицитирала највиши
износ закупнине, а потом одустала од за-
кључења уговора о закупу или уговор о закупу
отказала пре истека уговореног рока, у року од
годину дана од дана одустанка од закључења
уговора, односно од дана отказа уговора; и 

– Лица ( закупци и корисници) која нису из-
мирила дуговања по основу закупа односно ко-
ришћења пословног простора у јавној својини
Општине.

Члан 40.

Пријаве односно понуде се достављају у за-
твореној коверти са видљивом назнаком на
који се оглас односи и ко је подносилац
пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда која се доставља
обавезно садржи: доказ о уплати депозита, из-
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нос закупнине која се нуди, за физичка лица:
име и презиме, адресу, број личне карте, једин-
ствени матични број грађана, за предузетнике:
име и презиме предузетника, адресу, број
личне карте, јединствени број грађана, назив
радње, матични број, за правна лица: назив и
седиште, копију решења о упису правног лица
у регистар код надлежног органа, као и пуно-
моћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне
пријаве, односно понуде не могу учествовати
у поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда, а непотпуне или неблаговре-
мене пријаве, односно понуде се одбацују.

Члан 41.

Поступак јавног надметања сматра се успе-
лим и у случају достављања једне исправне
пријаве за учешће којом се подносилац пријаве
региструје и присуствује јавном надметању и
проглашава закупцем, ако прихвати почетну
висину закупнине по којој се непокретност
може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве или писмене
понуде не прихвати почетну висину закупнине
или буде изабран за најповољнијег понуђача, а
не закључи уговор о закупу, губи право на
враћање депозита.

Поступак прикупљања писмених понуда
спровешће се и уколико пристигне једна по-
нуда.

Члан 42.

Избор најповољнијег понуђача врши се при-
меном критеријума висине понуђене закуп-
нине.

Уколико у поступку два или више понуђача
понуде исти износ закупнине, Комисија ће по-
звати понуђаче који су понудили исти износ за-
купнине, да у року од три дана од дана пријема
позива, доставе нову писмену затворену по-
нуду, са увећаним износом закупнине у односу
на претходно дату понуду, а које понуде ће ко-
мисија отворити и утврдити најповољнијег по-
нуђача.

Уколико понуђачи из става 2. овог члана у
року од три дана не доставе нову понуду, одно-
сно ако су понуђачи доставили нову понуду са
истоветном закупнином, Комисија ће путем
жреба извршити избор најповољнијег пону-
ђача.

Члан 43.

Одлуку о давању непокретности у закуп до-
носи Општинско веће на образложени предлог
Комисије.

Давање у закуп непокретности
непосредном погодбом

Члан 44.

Непокретности у јавној својини Општине се
могу дати у закуп и ван поступка јавног над-
метања, односно прикупљања писмених по-
нуда, у случајевима прописаним законом и
подзаконским актима.

Члан 45.

Одлуку о давању у закуп непокретности у
складу са чланом 44. ове Одлуке доноси Оп-
штинско веће на образложени предлог Коми-
сије.

IV. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

Надлежност

Члан 46.

Одлуку о покретању поступка располагања
покретним стварима у јавној својини Општине
доноси Општинско веће.

Поступак располагања покретним стварима
у јавној својини Општине, у складу са овом
Одлуком, спроводи Комисија.

Решење о располагању покретним стварима
доноси Општинско веће на образложени пред-
лог Комисије.

Прибављање покретних ствари

Члан 47.

Поступак прибављања покретних ствари у
јавну својину Општине спроводи се у складу
са законом и подзаконским прописима којима
се уређују јавне набавке.

Отуђење покретних ствари

Члан 48.

Отуђење покретних ствари у јавној својини
Општине спроводи се сходном применом од-
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редаба ове Одлуке које се односе на отуђење
непокретних ствари.

Изузетно од става 1. овог члана, покретне
ствари се могу отуђити из јавне својине Оп-
штине непосредном погодбом, и уколико нису
отуђење у два узастопна покушаја отуђења у
поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда.

Закуп покретних ствари

Члан 49.

На давање у закуп покретних ствари у јавној
својини Општине сходно се примењују од-
редбе ове Одлуке које се односе на давање у за-
куп непокретности.

Покретне ствари у јавној својини Општине
могу се дати у закуп, полазећи од тржишне ви-
сине закупнине коју утврђује надлежни по-
рески орган, лиценцирани проценитељ, одно-
сно вештак.

V. ДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ
НА КОРИШЋЕЊЕ

Носиоци права коришћења

Члан 50.

Носиоци права коришћења ствари у својини
Општине су месне заједнице, јавна предузећа,
установе и друге организације чији је оснивач
Општина, као и други органи и организације у
складу са законом, на стварима које су им пре-
нете на коришћење.

Захтев за давање непокретности у јавној
својини Општине на коришћење могу поднети:
месне заједнице, установе, организације и
јавне агенције чији је оснивач Општина, као и
јавна предузећа и друштва капитала чији је ос-
нивач Општина, и други органи и организације
у складу са законом.

Ствари у јавној својини могу се дати на ко-
ришћење и осталим правним лицима, конце-
сијом или на други начин предвиђен законом.

Ако у случају из става 3. овог члана давање
ствари на коришћење има карактер државне
помоћи, на такве случајеве примениће се закон
који уређује контролу државне помоћи.

Поступак

Члан 51.

Захтев из члана 50. ове Одлуке подноси се
Комисији, и мора да садржи: назив и пословне

податке подносиоца, податке и опис везане за
непокретности која се тражи, намену за коју се
планира предметна непокретност у сврху
вршења послова и надлежности подносиоца, и
пратећу документацију.

Одлуку о давању непокретности на кориш-
ћење доноси Општинско веће на образложени
предлог Комисије.

Управљање и давање у закуп

Члан 52.

Носиоци права коришћења из члана 50. ове
Одлуке имају право да ствар држе и да је кори-
сте у складу са природом и наменом ствари, да
је дају у закуп и да њоме управљају у складу
са законом.

Корисник ствари у јавној својини који није
носилац права јавне својине у обавези је да но-
сиоцу права јавне својине достави податке о
спроведеном поступку давања у закуп ствари
у јавној својини, у року од осам дана по окон-
чању поступка.

Носиоци права коришћења из става 1. овог
члана, ствари у јавној својини Општине дају у
закуп по претходно прибављеној сагласности
Општинског већа.

Закључком Општинског већа даје се начелна
сагласност да се ствар да у закуп, опредељује
се намена ствари за време трајања закупа, али
не и будући закупац и услови закупа.

Уговор о закупу закључен без сагласности
Општинског већа ништав је.

Уговор о коришћењу непокретности

Члан 53.

На основу одлуке из члана 51. став 2. ове
Одлуке, закључује се уговор између Општине
и корисника непокретности.

Уговор из става 1. овог члана у име Оп-
штине потписује председник Општине.

Одузимање права коришћења

Члан 54.

Општинско веће може одлучити да се не-
покретност у својини Општине на којој по-
стоји право коришћења у складу са законом и
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овом Одлуком, која није у функцији оствари-
вања односно делатности носиоца права ко-
ришћења на тој непокретности, као и непок-
ретност која се користи супротно закону, дру-
гом пропису или природи и намени непокрет-
ности, одузме од носиоца права коришења.

Општинско веће може одлучити да се не-
покретност из става 1. овог члана одузме од но-
сиоца права коришћења и у случајевима који
нису наведени у ставу 1. овог члана, под усло-
вом да се носиоцу права коришћења обезбеди
коришћење друге одговарајуће непокретности.

VI. ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ НА ДРУГОГ НОСИОЦА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ (СА НАКНАДОМ 

ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ), УКЉУЧУЈУЋИ 
И РАЗМЕНУ

Члан 55.

Одлуку о преносу права јавне својине Оп-
штине на другог носиоца јавне својине (са на-
кнадом или без накнаде) укључујући и раз-
мену, уз текст уговора, припрема Комисија.

У случају преноса права јавне својине на не-
покретности између Општине и других носи-
лаца јавне својине, непокретности се могу пре-
носити испод тржишне цене, односно без на-
кнаде, с тим да такво располагање мора бити
посебно образложено.

Одлуку о преносу права јавне својине Оп-
штине на непокретностима на другог носиоца
јавне својине (са накнадом или без накнаде)
укључујући и размену, доноси Скупштина оп-
штине, док Општинско веће доноси Решење
када су предмет преноса односно размене по-
кретне ствари.

VII. ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ 
НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Члан 56.

Захтев за заснивање хипотеке на непокрет-
ности у јавној својини Општине могу да под-
несу јавна предузећа, установе, организације и
јавне агенције и друштва капитала чији је ос-
нивач Општина.

Одлуку о заснивању хипотеке на непокрет-
ности у јавној својини Општине припрема Ко-
мисија.

Одлуку о заснивању хипотеке у јавној
својини Општине доноси Скупштина Оп-
штине, а хипотека се заснива у складу са про-
писима којима се уређује хипотека.

VIII. СЛУЖБЕНЕ ЗГРАДЕ И ПОСЛОВНЕ
ПРОСТОРИЈЕ

Члан 57.

Непокретности које за рад користе органи
Општине су службене зграде и пословне про-
сторије.

Службене зграде и пословне просторије за
рад органа Општине утврђује и распоређује
председник Општине.

IX. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА

Члан 58.

О прибављању и располагању другим имо-
винским правима у вези са којима општина
Аранђеловац има одговарајућа права одлучује
Општинско веће општине Аранђеловац, сход-
ном применом одредби ове Одлуке које се од-
носе на располагање непокретним стварима у
јавној својини Општине.

Прибављање и располагање другим имо-
винским правима у вези са којима Општина
има одговарајућа права, у смислу ове Одлуке,
врши се у складу са законом којим се уређује
јавна својина и по поступцима ближе уређеним
подзаконским прописима којима се уређују
услови и поступци прибављања и отуђења не-
покретности и давања у закуп ствари у јавној
својини. 

X. КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
СТВАРИМА

Члан 59.

Носиоци права коришћења и корисници
управљају стварима у јавној својини Општине
које користе.

Управљање стварима у јавној својини, у
смислу става 1. овог члана, јесте њихово одр-
жавање, обнављање и унапређивање, као и из-
вршавање законских и других обавеза у вези са
тим стварима, ако за одређени случај права

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 8 – Аранђеловац, 12. септембар 2019. 41



управљања, односно коришћења, законом, под-
законским актом или овом Одлуком није нешто
друго прописано. 

Члан 60.

Органи Општине дужни су да ствари у
својини Општине користе на начин којим се
обезбеђује ефикасно вршење њихових права и
дужности, као и рационално коришћење и очу-
вање тих ствари. 

Службеник који руководи органом Оп-
штине, односно друго овлашћено лице, стара
се о законитости и одговоран је за законито ко-
ришћење и управљање стварима у јавној
својини које користи орган. 

Запослени у органима Општине одговорни
су за савесно и наменско коришћење ствари у
својини Општине које користе у обављању по-
слова.

Сагласности у поступку одлучивања стам-
бених заједница

Члан 61.

Општинско веће општине Аранђеловац даје
одговарајуће сагласности у поступцима фор-
мирања и рада стамбених заједница у стамбе-
ним зградама у којима је Општина носилац
права јавне својине или има право јавне
својине на посебним деловима зграде, у складу
са одредбама посебног закона.

XI. ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА
ОПШТИНЕ

Члан 62.

О заштити права и интереса Општине у по-
ступку прибављања и располагања јавном
својином општине Аранђеловац, стара се Оп-
штински правобранилац општине Аранђело-
вац у складу са законом и овом Одлуком.

XII. EВИДЕНЦИЈА 

Члан 63.

Евиденцију јавне својине Општине води
Одељење, с тим да финансијске и рачуновод-

ствене послове у вези вођења евиденције
обавља Одељење за финансије и рачуновод-
ство.

Агенција за имовину општине Аранђеловац
води евиденцију јавне својине Општине по-
требну за обављање послова из своје надлеж-
ности.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.

Поступци започети пре ступања на снагу
ове Одлуке, окончаће се у складу са прописима
на основу којих су започети,ако то није у су-
протности са законом.

Уговори о закупу пословног простора важе
до истека важности уговора и у том периоду
могу бити мењани у складу са прописима на
основу којих су закључени и уговорним одред-
бама.

Члан 65.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о јавној својини општине Аранђ-
еловац („Службени гласник општине Аранђ-
еловац“, бр. 64/14).

Члан 66.

На све што није прописано овом Одлуком,
примењиваће се одредбе закона који регулише
област јавне својине и пратећих подзаконских
аката.

Члан 67.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
опшштине Аранђеловац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-759/2019-01-2 од 10.09.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.
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На основу члана 99. став 5, 17, 19 и 20 Закона
о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 -
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-
др. закон) и члана 33. ст. 1. тач. 6. и 16. Статута
општине Аранђеловац ("Службени гласник оп-
штине Аранђеловац", бр. 2/2019), 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 10.09. 2019. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови, поступак и
начин располагања и прибављања грађевинског
земљишта у јавној својини општине Аранђело-
вац и друга питања која су у вези са грађевин-
ским земљиштем у јавној својини општине
Аранђеловац (у даљем тексту: Општина).

2. Појам грађевинског земљишта 

Члан 2. 

Грађевинско земљиште је земљиште које је
одређено законом или планским документом за
изградњу и коришћење објеката, као и зем-
љиште на којем су изграђени објекти у складу
са законом. 

3. Коришћење грађевинског земљишта 

Члан 3. 

Грађевинско земљиште се користи према на-
мени одређеној планским документом, на на-
чин којим се обезбеђује његово рационално ко-
ришћење, у складу са законом. 

4. Врсте грађевинског земљишта 

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско
земљиште 

Члан 4. 

Грађевинско земљиште може бити изгра-
ђено и неизграђено. 

Изграђено грађевинско земљиште је зем-
љиште на коме су изграђени објекти намењени
за трајну употребу, у складу са законом. 

Неизграђено грађевинско земљиште је зем-
љиште на коме нису изграђени објекти, на коме
су изграђени објекти без грађевинске дозволе
и привремени објекти. 

4.2. Уређено и неуређено грађевинско
земљиште 

Члан 5. 

Грађевинско земљиште може бити уређено
и неуређено. 

Уређено грађевинско земљиште је зем-
љиште које је у складу са планским докумен-
том комунално опремљено за грађење и ко-
ришћење (изграђен приступни пут, електро-
мрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбе-
ђени други услови).

II. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

Члан 6. 

Грађевинским земљиштем у јавној својини
Општине (у даљем тексту: грађевинско зем-
љиште) располаже Општина, у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи (у даљем тексту:
Закон) и овом одлуком. 

Располагањем грађевинским земљиштем, у
смислу ове одлуке, сматра се: 

- отуђење; 
- давање у закуп; 
- међусобно располагањe власника грађе-

винског земљишта у јавној својини; 
- установљавање права стварне службено-

сти. 
Општина прибавља грађевинско земљиште

у јавну својину Општине, у складу са законом
и овом одлуком. 
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Под отуђењем грађевинског земљишта, од-
носно под прибављањем грађевинског зем-
љишта у јавну својину сматра се и размена гра-
ђевинског земљишта. 

Члан 7. 

Грађевинско земљиште се отуђује, при-
бавља и даје у закуп по тржишним условима,
у складу са законом, овом одлуком, као и Про-
грамом отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта (у даљем тексту: Програм ). 

Програм из става 1. овог члана доноси
Скупштина Општине, на предлог Општинског
већа општине Аранђеловац ( у даљем тексту:
Општинско веће), за сваку календарску годину. 

Програм из става 1. овог члана за Општин-
ско веће односно Скупштину општине при-
према Општинска управа – Одељење за имо-
винско-правне односе, урбанизам, грађеви-
нарство и стамбено-комуналне послове ( у да-
љем тексту: Одељење).

Програм из става 1. овог члана садржи: ло-
кацију са списком катастарских парцела и по-
вршином, начин и условe отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта, намену парцеле
предвиђену планским документом и друге по-
требне податке. 

Изузетно од става 1. овог члана грађевинско
земљиште се може oтуђити и дати у закуп и ако
није предвиђено Програмом уколико се ради о
случају отуђења непосредном погодбом у
складу са овом Одлуком, и уколико постоји
јавни интерес за такво поступање, а што мора
бити посебно и јасно образложено.

Члан 8. 

Поступак отуђења, давања у закуп, односно
прибављања грађевинског земљишта спроводи
Комисија за грађевинско земљиште (у даљем
тексту: Комисија), коју образује Скупштина Оп-
штине. 

Комисија има пет чланова и то: председника
и четири члана.

Председник и најмање два члана морају
бити дипломирани правници.

Мандат Комисије траје четири године.
Комисија одлучује већином од укупног

броја чланова и доноси Пословник о раду.
Стручне и административне послове за Ко-

мисију обавља Одељење.

Члан 9.

Одлуку да се покрене поступак отуђења, да-
вања у закуп и прибављања грађевинског зем-
љишта доноси Општинско веће општине
Аранђеловац, на предлог Одељења, а у складу
са Програмом.

На основу одлуке из става 1. овог члана
Скупштина Општине доноси Решење о от-
уђењу и прибављању грађевинског земљишта,
по спроведеном поступку прописаном зако-
ном, подзаконским актима и овом одлуком.

На основу одлуке из става 1. овог члана Оп-
штинско веће доноси Решење о давању у закуп
грађевинског земљишта.

Решења из става 2. и 3. овог члана за Скуп-
штину Општине односно Општинско веће при-
према Одељење.

Члан 10. 

Уговоре о отуђењу, давању у закуп и прибав-
љању грађевинског земљишта, који се закљу-
чују на основу решења из члана 9. ове одлуке,
закључује Председник општине, односно друго
лице по овлашћењу Председника општине.

Уговоре из става 1. овог члана за Председ-
ника општине, припрема Одељење. 

Члан 11. 

Уговори из члана 10. ове одлуке, закључују
се, по претходно прибављеном мишљењу Оп-
штинског правобранилаштва (у даљем тексту:
Правобранилаштво), које је дужно да мишљење
да у року од осам дана од дана пријема захтева. 

Правобранилаштву се доставља комплетна
документација која се односи на отуђење, да-
вање у закуп, односно прибављање грађевин-
ског земљишта, и то: јавни оглас, извод из ли-
ста непокретности за дату парцелу, информа-
ција о локацији, акт о процени тржишне вред-
ности земљишта, записник са јавног надме-
тања, одлука о отуђењу, давању у закуп, одно-
сно прибављању земљишта, нацрт уговора, а
по захтеву Правобранилаштва и сва друга по-
требна документација.

Документацију из става 2. овог члана Пра-
вобранилаштву доставља Одељење. 

Члан 12. 

Грађевинско земљиште се отуђује, даје у за-
куп и прибавља по тржишним условима, у
складу са законом и овом одлуком. 
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Изузетно, грађевинско земљиште се може
отуђити или дати у закуп по цени или закуп-
нини која је нижа од тржишне цене, односно
отуђити или дати у закуп без накнаде, у слу-
чајевима прописаним законом и подзаконским
актима. 

Процена вредности грађевинског земљишта
које се отуђује и прибавља, утврђује се према
тржишној цени коју је проценио надлежни по-
рески орган, лиценцирани проценитељ или
други надлежни орган.

Почетна, односно најнижа, односно највиша
купопродајна цена грађевинског земљишта
које се отуђује или прибавља, утврђује се у ви-
сини тржишне цене предметног земљишта. 

III. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА 

Члан 13. 

Отуђење неизграђеног грађевинског зем-
љишта спроводи се јавним оглашавањем, у по-
ступку јавног надметања или прикупљања по-
нуда јавним огласом. 

Грађевинско земљиште се отуђује непосред-
ном погодбом у случајевима прописаним зако-
ном и овом одлуком. 

1. Поступци отуђења грађевинског
земљишта 

1.1. Отуђење грађевинског земљишта јавним
надметањем или прикупљањем понуда јавним

огласом 

Члан 14. 

Неизграђено грађевинско земљиште се
може отуђити ради изградње, у складу са план-
ским документом на основу кога се издају ло-
кацијски услови, односно грађевинска дозвола. 

Постојеће и планиране површине јавне на-
мене не могу се отуђити из јавне својине. 

Почетни износ цене је тржишна вредност
грађевинског земљишта које се отуђује. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се
отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште.

Изузетно од става 4. овог члана грађевинско
земљиште се може отуђити по цени која је
мања од тржишне цене, или отуђити без на-
кнаде, уз претходно прибављену сагласност

Владе, ако се ради о реализацији инвестицио-
ног пројекта којим се унапређује локални еко-
номски развој.

Ближе услове и начин за отуђење грађевин-
ског земљишта из става 5. овог члана пропи-
сује Влада, у складу са прописима о контроли
државне помоћи.

Изузетно од одредбе из става 4. овог члана
може се отуђити грађевинско земљиште по
цени која је мања од тржишне цене или без на-
кнаде, када се ради о испуњавању уговорних
обавеза насталих до дана ступања на снагу За-
кона, по основу уговора у коме је Република
Србија једна од уговорних страна, односно
може се отуђити или дати у закуп по цени, од-
носно закупнини која је мања од тржишне цене
или без накнаде када се ради о реализацији
пројекта за изградњу објеката од значаја за Ре-
публику Србију, као и када се ради о међусоб-
ном располагању између власника грађевин-
ског земљишта у јавној својини.

Ближе услове, начин и поступак отуђења
грађевинског земљишта из става 7. овог члана
прописује Влада.   

Члан 15. 

Општинско веће на предлог Одељења, до-
носи Одлуку да се приступа отуђењу грађевин-
ског земљишта, јавним оглашавањем, у складу
са донетим Програмом.

Одлука из става 1. овог члана мора да
садржи опис и ближе податке о грађевинском
земљишту које се отуђује, врсту, односно на-
мену објеката који се може градити, начин јав-
ног оглашавања ( јавним надметањем или при-
купљањем понуда ), почетни износ цене и из-
нос депозита и др.

Члан 16. 

Јавни оглас за отуђење грађевинског зем-
љишта, припрема Комисија. 

Јавни оглас се објављује у дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Репуб-
лике Србије ( у виду обавештења) и званичном
сајту Општине. 

Јавни оглас о јавном надметању, односно
прикупљању понуда за отуђење грађевинског
земљишта садржи нарочито: 

1. податке о грађевинском земљишту (ката-
старска парцела, катастарска општина, по-
вршина и по потреби друге ближе податке); 
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2. податке из планског документа о грађе-
винском земљишту и објектима који се на
њему могу градити; 

3. степен комуналне опремљености и по-
себне услове за уређење ако се отуђује неуре-
ђено грађевинско земљиште; 

4. обавезу лица коме се отуђује грађевинско
земљиште да са надлежним комуналним пред-
узећима и другим правним лицима уговори и
плати трошкове за прикључење на инфра-
структуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго; 

5. почетни износ цене; 
6. рок закључења уговора о отуђењу и

последице пропуштања ; 
7. рок плаћања цене и последицу пропуш-

тања; 
8. рок привођења грађевинског земљишта

намени; 
9. гарантни износ (депозит) за учешће у по-

ступку, начин и рок враћања гарантног износа
учесницима који не понуде најповољнију цену
за отуђење земљишта; 

10. да понуђена цена мора бити јасна и не-
двосмислена, у истом или већем износу од по-
четног. 

11. податке о обавезној садржини понуде и
документацији која се мора приложити прили-
ком пријављивања на оглас; 

12. рок за подношење пријава, односно по-
нуда; 

13. место и време одржавања јавног надме-
тања, односно отварања понуда; 

14. обавештење да један понуђач може под-
нети само једну понуду за једну катастарску
парцелу; 

15. обавештење да ће у случају подношења
две или више понуда од стране истог понуђача
за једну катастарску парцелу, уредном понудом
тог понуђача сматрати понуда која је прва при-
стигла; 

16. одредбу да подносиоци неблаговремене
и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у
поступку јавног надметања, односно да ће не-
благовремене и непотпуне понуде бити од-
бачене. 

Члан 17. 

Ради учествовања у поступку јавног надме-
тања, односно поступку прикупљања понуда
јавним огласом, подносилац пријаве, односно
понуде, мора уплатити депозит на депозитни
рачун Општине, с тим да висина депозита из-
носи 10%, од почетног износа цене. 

Члан 18. 

Рок за подношење пријава, не може бити
краћи од 15 дана од дана јавног оглашавања. 

Пријаве, односно понуде се достављају Оде-
љењу. 

Поступак јавног надметања, односно отва-
рања понуда, спроводи Комисија. 

Члан 19. 

Пријава за учествовање у поступку јавног
надметања (у даљем тексту: пријава), односно
понуда за учествовање у поступку прику-
пљања понуда јавним огласом (у даљем тексту:
понуда) се доставља у затвореној коверти са
видљивом назнаком на коју локацију се односи
и ко је подносилац пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда правног лица мора
да садржи: ознаку грађевинског земљишта на
коју се пријава, односно понуда односи, назив
и седиште и мора бити потписана од стране ов-
лашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву,
односно понуду правног лица прилаже се из-
вод из регистра привредних субјеката надлеж-
ног органа и потврда о пореском индетифика-
ционом броју, као и број жиро рачуна на који
се може извршити повраћај депозита.

Пријава, односно понуда предузетника мора
да садржи: ознаку грађевинског земљишта на
коју се пријава, односно понуда односи, по-
словно име и седиште и мора бити потписана
од стране овлашћеног лица и оверена печатом.
Уз пријаву, односно понуду предузетника при-
лаже се извод из регистра привредних субјеката
надлежног органа и потврда о пореском инде-
тификационом броју, као и број жиро рачуна на
који се може извршити повраћај депозита.

Пријава, односно понуда физичког лица
мора да садржи: ознаку грађевинског зем-
љишта на коју се пријава, односно понуда од-
носи, име, презиме, адресу, матични број и по-
тпис лица, уредно овлашћење за заступање ове-
рено код надлежног органа, уколико га заступа
друго лице у поступку јавног надметања, одно-
сно отварања понуда, као и број жиро рачуна на
који се може извршити повраћај деозита.

Уз пријаву, односно понуду се подноси до-
каз о уплати депозита. 

Уз пријаву, односно понуду мора да се до-
стави изјава подносиоца пријаве, односно по-
нуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Понуда мора да садржи износ понуђене
цене, који је исти или већи од почетног износа
утврђеног огласом.
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Пријава, односно понуда је непотпуна ако
не садржи све што је прописано, ако нису при-
ложене све исправе како је то предвиђено у
овом члану, односно ако не садржи све податке
предвиђене јавним огласом или су подаци дати
супротно објављеном јавном огласу. 

Члан 20.

Пријаву, односно понуду не могу поднети
председник, нити било који члан комисије.

Члан 21. 

Поступак јавног надметања, односно отва-
рања понуда је јаван. 

Члан 22. 

Председник комисије отвара седницу Коми-
сије, саопштава податке о грађевинском зем-
љишту које се отуђује и почетни износ цене. 

Председник комисије констатује колико је
пријава, односно понуда примљено и по редо-
следу приспећа јавно отвара и чита цео текст
пријаве, односно понуде. 

Председник комисије констатује које ис-
праве су достављене уз пријаву, односно по-
нуду. 

Комисија утврђује ко су подносиоци при -
јаве, односно понуде, ко је од подносилаца
при јава, односно понуда присутан са овлашће-
њем да учествује у поступку јавног надметања,
односно присуствује поступку отварања по-
нуда и које су пријаве, односно понуде небла-
говремене, односно непотпуне. 

Председник комисије констатује да подно-
силац неблаговремене или непотпуне пријаве,
односно лице које нема уредно овлашћење
подносиоца благовремене и потпуне пријаве,
не може учествовати у поступку јавног надме-
тања. 

Председник комисије констатује да се не-
благовремене или непотпуне понуде одбацују. 

Комисија, у поступку прикупљања понуда
јавним огласом, утврђује који понуђач је пону-
дио највиши износ цене. 

У поступку јавног надметања председник
Комисије објављује почетак јавног надметања
и позива учеснике да дају своје понуде износа
цене. 

Учесник јавног надметања је дужан да јасно
и гласно каже износ цене коју нуди. 

Председник Комисије пита три пута да ли
неко даје више од највишег претходно понуђе-
ног износа и после трећег позива, констатује
који је највиши понуђени износ и име пону-
ђача. 

Учесник који је понудио највиши износ по-
тписује изјаву са назнаком висине износа. 

Председник комисије објављује када је
јавно надметање завршено.

Сви присутни подносиоци пријава, односно
понуда имају право увида у поднете пријаве,
односно понуде. 

Комисија саставља записник са предлогом
најповољнијег понуђача и доставља га Оде-
љењу, у року од три дана од дана одржане сед-
нице Комисије, које је дужно да у року од 8
дана од пријема Записника сачини нацрт Ре-
шења о отуђењу грађевинског земљишта и до-
стави га Општинском већу на утврђивање
предлога, заједно са свом пратећом документа-
цијом.

Коначно Решење о отуђењу доноси Скуп-
штина општине.

Члан 23.

Лицу које омета рад Комисије може се
изрећи опомена.

Ако и после изрицања опомене исто лице
настави да омета рад Комисије, удаљиће се из
просторије у којој Комисија заседа, а Комисија
ће наставити са радом.

Уколико не може да се обезбеди несметано
спровођење поступка и поред изречених мера
опомене и удаљења, Комисија може одлучити
да прекине јавно надметање.

У случају прекида из става 3. овог члана,
Комисија је дужна да одреди када ће се посту-
пак наставити.

Све околности везане за евентуално уда-
љење појединих лица или прекида поступка,
уносе се у записник.  

Члан 24. 

О почетку, току и завршетку поступка јавног
надметања, односно прикупљања понуда јав-
ним огласом води се записник. 

У записник се уноси: датум, место и време
почетка и завршетка јавног надметања, одно-
сно отварања понуда јавним огласом; подаци о
присутним члановима Комисије; подаци о гра-
ђевинском земљишту које је предмет јавног
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оглашавања са почетном ценом отуђења; кон-
статацију о неблаговременим понудама које се
посебно одвајају и не разматрају; број приспе-
лих пријава, односно понуда за свако грађевин-
ско земљиште; листа учесника са понуђеним
износима за сваку катастарску парцелу по-
себно; ток самог поступка; примедбе учесника
јавног оглашавања; констатацију о цени грађе-
винског земљишта која је утврђена као најпо-
вољнија са подацима о учеснику са најповољ-
нијом понудом; предлог за доношење акта о от-
уђењу грађевинског земљишта, околности ве-
зане за члан 23. ове одлуке и други подаци од
значаја за рад Комисије. 

Записник потписују присутни чланови Ко-
мисије, учесници поступка и лице које води за-
писник. 

Члан 25. 

Уколико подносилац благовремене и по-
тпуне пријаве не приступи јавном надметању
сматраће се да је одустао од пријаве. 

Услови за спровођење поступка јавног над-
метања су испуњени и кад истом приступи
само један учесник. 

Услови за спровођење поступка прику-
пљања понуда јавним огласом су испуњени и
уколико се на јавни оглас пријави само један
учесник, у ком случају се грађевинско зем-
љиште отуђује под условом да је учесник по-
нудио најмање почетни износ цене. 

Уколико јавно надметање, односно поступак
прикупљања понуда јавним огласом не успе,
поступак оглашавања се може поновити по ис-
теку рока од најмање 15 дана од дана неуспелог
јавног надметања, односно отварања понуда, о
чему одлуку доноси Општинско Веће.

Уколико се на јавни оглас о прикупљању по-
нуда, пријаве два или више учесника и понуде
исти износ цене, за исто грађевинско зем-
љиште, Комисија ће затражити да у новом
року, од три дана, понуђачи доставе другу по-
нуду о висини цене, која мора бити већа од пре-
тходне понуде. 

Члан 26. 

Уколико учесник јавног надметања који је
понудио највиши износ цене одустане пошто
председник Комисије објави да је јавно надме-
тање завршено, а пре доношења решења о от-
уђењу грађевинског земљишта, поступак јав-
ног оглашавања се понавља. 

Уколико учесник прикупљања понуда који
је понудио највиши износ цене одустане пошто
је Комисија утврдила који понуђач је понудио
највиши износ цене, а пре доношења решења
о отуђењу грађевинског земљишта, поступак
јавног оглашавања се понавља. 

Лице из става 1. и 2. овог члана нема право
на повраћај уплаћеног депозита.

Члан 27. 

Учеснику јавног оглашавања који је пону-
дио највиши износ цене за грађевинско зем-
љиште, уплаћени депозит урачунава се у купо-
продајну цену, а осталим учесницима јавног
оглашавања уплаћени депозит ће бити враћен
у року од 10 дана од дана завршетка јавног над-
метања, односно отварања понуда, у номинал-
ном износу, без права на камату. 

1.2. Отуђење грађевинског земљишта
непосредном погодбом 

Члан 28. 

Грађевинско земљиште се може отуђити не-
посредном погодбом у случају: 

1. изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини; 

2. исправке граница суседних катастарских
парцела; 

3. формирања грађевинске парцеле у складу
са одредбом закона којом је уређена област од-
ређивања, односно утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта; 

4. споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о екс-
пропријацији; 

5. размене грађевинског земљишта у случају
расељавања породичног стамбеног објекта
који се налази на нестабилном терену са актив-
ним геодинамичким процесом који узрокује
померање тла;

6. отуђења грађевинског земљишта другом
сувласнику на истој непокретности, по праву
прече куповине, у складу са законом којим се
уређују основе својинскоправних односа и
промет непокретности;

7. размене грађевинског земљишта; 
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8. отуђења неизграђеног грађевинског зем-
љишта у поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом; 

9. реализације инвестиционог пројекта
којим се унапређује локални економски развој; 

10. међусобног располагања власника гра-
ђевинског земљишта у јавној својини;

11. реализације пројеката за изградњу
објеката од значаја за Републику Србију;

12. у другим случајевима прописаним зако-
ном и подзаконским актима. 

Члан 29.

Захтев за отуђење грађевинског земљишта
подноси се Скупштини општине која доноси
Одлуку о покретању поступка.

Поступак за отуђење спроводи Комисија.
Комисија прибавља од надлежног органа

податак о тржишној вредности грађевинског
земљишта и исти доставља подносиоцу за-
хтева.

Подносилац захтева је дужан да у року од
осам дана од дана пријема обавештења о
тржишној вредности грађевинског земљишта,
да писмену изјаву да је сагласан са ценом, коју
изјаву може дати и непосредно Комисији о
чему се сачињава записник.   

У случају да се подносилац захтева у наве-
деном року не изјасни или изјави да не при-
хвати цену, сматраће се да је одустао од подне-
тог захтева.

Комисија је дужна да у року од 8 дана од
сачињавања Записника сачини нацрт Решења
о отуђењу грађевинског земљишта непосред-
ном погодбом и достави га Општинском већу
на утврђивање предлога, заједно са свом пра-
тећом документацијом.

Коначно Решење о отуђењу доноси Скуп-
штина општине.

2. Цена и рок плаћања

Члан 30.

Цена представља приход општине и упла-
ћује се на одговарајући рачун општине.

Обавеза плаћања цене утврђује се решењем
о отуђењу грађевинског земљишта.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује
је обавезно да цену плати најкасније у року од
15 дана од дана закључења уговора о отуђењу
грађевинског земљишта.

Изузетно од става 3. овог члана, уколико
цена прелази износ од милион динара, може се
уговорити плаћање у највише 12 месечних
рата. У случају уговарања плаћања на рате,
уговором ће се предвидети средства обезбе-
ђења испуњења обавезе, у складу са законом.

Депозит уплаћен у поступку јавног оглаша-
вања представља део цене.

Уплаћени депозит од стране учесника у по-
ступку отуђења грађевинског земљишта, а
коме исто није отуђено, враћа се у року од 10
дана завршетка јавног надметања, односно от-
варања понуда, у номиналном износу, без
права на камату.

3. Решење о отуђењу грађевинског
земљишта 

Члан 31.

Решење о отуђењу грађевинског земљишта
(у даљем тексту: решење о отуђењу ) доноси
Скупштина Општине.

Решење о отуђењу садржи нарочито: 
1. начин отуђења (јавно оглашавање - јавно

надметање или прикупљање понуда јавним
огласом, односно непосредна погодба и разлог
непосредне погодбе); 

2. податке о лицу коме се грађевинско зем-
љиште отуђује; 

3. податке о грађевинском земљишту (ката-
старска парцела, катастарска општина, по-
вршина и по потреби друге ближе податке); 

4. износ цене, рок плаћања односно број
рата и износ месечне рате, рачун на који ће се
вршити плаћање и последице пропуштања
плаћања у року, а уколико се грађевинско зем-
љиште отуђује у поступку јавног оглашавања
и износ утврђеног депозита;

5. врсту, односно намену објекта уколико се
грађевинско земљиште отуђује ради изградње
и посебне услове изградње уколико се отуђује
неуређено грађевинско земљиште;

6. рок привођења грађевинског земљишта
намени уколико се грађевинско земљиште от-
уђује ради изградње; 

7. обавезу лица коме се грађевинско зем-
љиште отуђује да у року од 30 дана од дана до-
стављања решења о отуђењу закључи уговор о
отуђењу и последицу пропуштања закључења
уговора у року; 

8. одредбу да ће се остали међусобни од-
носи регулисати уговором о отуђењу који ће
закључити Општина и лице коме се грађевин-
ско земљиште отуђује. 
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4. Уговор о отуђењу грађевинског
земљишта 

Члан 32. 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта
(у даљем тексту: уговор о отуђењу) се закљу-
чује са лицем коме се отуђује грађевинско зем-
љиште, у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу. 

Уговор о отуђењу садржи нарочито: 
1. податке о грађевинском земљишту (ката-

старска парцела, катастарска општина, по-
вршина и по потреби друге ближе податке); 

2. износ цене и рок плаћања односно број и
износ месечних рата уколико се уговора пла -
ћање на рате, рачун на који ће се вршити
плаћање и последице пропуштања плаћања у
року;

3. износ уплаћеног депозита уколико је гра-
ђевинско земљиште отуђено у поступку јавног
оглашавања; 

4. потврду да је цена измирена у целости од-
носно рок за исплату купопродајне цене и са-
гласност Општине да лице коме је грађевинско
земљиште отуђено, у јавној књизи о евиден-
цији непокретности и правима на њима, упише
право својине на грађевинском земљишту; 

5. врсту, односно намену објекта, уколико се
грађевинско земљиште отуђује ради изградње
и посебне услове изградње уколико се отуђује
неуређено грађевинско земљиште ( припре-
мање и опремање грађевинског земљишта
средствима физичких и правних лица – у скла -
ду са Одлуком утврђивању доприноса за уре-
ђење грађевинског земљишта ); 

6. констатацију да је закључењем уговора
лице коме је грађевинско земљиште отуђено
уведено у посед истог; 

7. рок привођења грађевинског земљишта
намени уколико се грађевинско земљиште от-
уђује ради изградње; 

8. права и обавезе у случају неизвршења
обавеза као и средства обезбеђења уколико је
плаћање купопродајне цене уговорено на рате; 

9. начин решавања спорова; 
10. услове, начин и поступак за раскид уго-

вора; 
11. обавезу лица коме се отуђује грађевин-

ско земљиште да са надлежним комуналним
предузећима и другим правним лицима уго-
вори и плати трошкове за прикључење на ин-
фраструктуру; 

12. друга права и обавезе. 

5. Стављање ван снаге решења о отуђењу 

Члан 33. 

Скупштина Општине доноси решење о
стављању ван снаге решења о отуђењу у слу-
чају да лице коме је решењем отуђено грађе-
винско земљиште:

1. не плати цену у року утврђеном решењем
и уговором, 

2. одустане од отуђења;
3. не приступи закључењу уговора о от-

уђењу у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу. 

Лице из става 1. овог члана, нема право на
повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу
о јавном надметању, односно прикупљању по-
нуда. 

Члан 34. 

Скупштина Општине доноси решење о
стављању ван снаге решења о отуђењу грађе-
винског земљишта и у случају да у парничном
поступку покренутом од стране учесника јав-
ног надметања, односно учесника у поступку
прикупљања понуда, буде правоснажно по-
ништен уговор о отуђењу. 

6. Раскид уговора о отуђењу грађевинског
земљишта 

Члан 35. 

Уговор о отуђењу се може раскинути у слу-
чају да лице коме је грађевинско земљиште от-
уђено одустане од изградње на грађевинском
земљишту које му је отуђено, као и уколико не
извршава друге обавезе из уговора о отуђењу.

Члан 36.

По предлогу за раскид уговора о отуђењу,
Скупштина Општине доноси решење којим
ставља ван снаге решење о отуђењу и којим се
овлашћује Општински правобранилац да са
лицем коме је отуђено грађевинско земљиште
закључи споразумни раскид уговора о отуђењу.

На основу решења из става 1. овог члана
Општински правобранилац, у име и за рачун
Општине, и лице коме је грађевинско зем-
љиште отуђено закључују споразумни раскид

50 Број 8 – Аранђеловац, 12. септембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



уговора о отуђењу, у року од 30 дана од дана
достављања решења из става 1. овог члана,
лицу коме је грађевинско земљиште отуђено.

У случају да не буде закључен споразумни
раскид уговора о отуђењу, у року из претход-
ног става, Општински правобранилац има оба-
везу да једнострано раскине уговор о отуђењу,
у складу са одредбама закона којим се регу-
лишу облигациони односи.

Потписи уговарача на уговору о раскиду
уговора о отуђењу, оверавају се пред надлеж-
ним органом, а трошкови овере падају на терет
лица са којим се раскида уговор. 

Члан 37.

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу
има обавезу да о свом трошку, изврши брисање
права својине у јавној књизи о евиденцији не-
покретности и правима на њима и врати грађе-
винско земљиште у првобитно стање, као и да
Oпштини надокнади евентуалну штету.

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу,
по достављању доказа да је испунио обавезе из
става 1. овог члана има право на повраћај упла-
ћеног износа на име цене, у номиналном из-
носу, умањеног за износ депозита. 

IV. ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП 

Члан 38. 

Грађевинско земљиште се може дати у закуп
ради: 

1. изградње објеката за који се издаје привре-
мена грађевинска дозвола у складу са законом;

2. реализације пројеката од значаја за Репуб-
лику Србију; 

3. међусобног располагања власника грађе-
винског земљишта у јавној својини; 

4. давања концесије или поверавања кому-
налне делатности у складу са посебним зако-
нима; 

5. остваривања јавно-приватног партнерства,
у складу са посебним законом; 

6. у другим случајевима прописаним зако-
ном и подзаконским актима. 

Грађевинско земљиште се даје у закуп по
поступку прописаним овом Одлуком за от-
уђење грађевинског земљишта, осим ако зако-
ном, подзаконским актом или овом Одлуком
није другачије прописано.

1. Давање грађевинског земљишта у закуп
ради изградње објекта за који се издаје

привремена грађевинска дозвола 

Члан 39. 

Грађевинско земљиште се даје у закуп ради
изградње објеката за које је законом предви-
ђено издавање привремене грађевинске доз-
воле, на одређено време, на рок на који се до-
носи привремена грађевинска дозвола (зависно
од врсте објекта, односно радова), који се може
продужити за онолико времена за колико је ор-
ган надлежан за издавање привремене грађе-
винске дозволе продужио решење о привреме-
ној грађевинској дозволи, а укупно најдуже до
пет година.

Грађевинско земљиште из става 1. овог
члана даје се у закуп кроз поступак прописан
овом Одлуком за отуђење грађевинског зем-
љишта.

Члан 40.

Изузетно од члана 39. ове Одлуке, грађевин-
ско земљиште које се не налази у Програму,
може се дати у закуп непосредном погодбом по
тржишним условима, на образложени захтев
заинтересованог лица.

Тржишну вредност закупнине (у даљем
тексту: закупнина) по 1 m2 грађевинског зем-
љишта које се даје у закуп, на месечном нивоу,
процењује овлашћени судски вештак грађевин-
ске струке. 

Трошкове процене сноси подносилац захтева
за давање у закуп грађевинског земљишта. 

Захтев за давање грађевинског земљишта у
закуп подноси се Комисији. Уз захтев се до-
ставља налаз вештака из става 2. овог члана,
као и обавештење издато од стране Одељења
као органа надлежног за издавање привремене
грађевинске дозволе, које мора да садржи опис
објекта који се гради, површину грађевинског
земљишта коју је потребно дати у закуп и рок
на који ће се издати привремена грађевинска
дозвола. 

Комисија обавештава подносиоца захтева о
месечном износу закупнине, року плаћања,
максималном броју рата, начину усклађивања
рата и средствима обезбеђења, могућности да
износ закупнине плати једнократно. 

Подносилац захтева је дужан да се у року од
осам дана од дана пријема обавештења из
става 5. овог члана, писмено изјасни о начину
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плаћања закупнине и да достави средства обез-
беђења уколико се определи да плаћање врши
на рате. Подносилац захтева може дати изјаву
и непосредно Комисији о чему се сачињава за-
писник. 

У случају да се подносилац захтева у наве-
деном року не изјасни или изјави да не при-
хвата закупнину или не достави средства обез-
беђења (уколико се плаћање врши на рате)
сматраће се да је одустао од захтева. 

Обавеза плаћања закупнине, износ закуп-
нине и начин плаћања утврђују се решењем о
давању грађевинског земљишта у закуп.

Члан 41.

Укупна закупнина је износ месечне закуп-
нине помножен са временом (укупним бројем
месеци) на које се грађевинско земљиште даје
у закуп.

У случају плаћања закупине једнократно
плаћање се врши у року од 15 дана од дана за-
кључења уговора о закупу грађевинског зем-
љишта.

У случају плаћања закупнине у ратама,
плаћање се врши у онолико месечних рата на
колики је рок грађевинско земљиште дато у за-
куп. Прва рата у висини од 10% утврђене
укупне закупнине плаћа се у року од 15 дана
од закључења уговора о закупу грађевинског
земљишта, а преостали износ укупне закуп-
нине у једнаким месечним ратама.

Рате ће се усклађивати са индексом потро-
шачких цена у Републици Србији, према објав-
љеним подацима надлежне организације за по-
слове статистике, за период од уговореног
обра чуна закупнине, до последњег дана у ме-
сецу а уплаћује се до 15. у наредном месецу.

За период кашњења у плаћању, обрачунава
се затезна камата у складу са законом који уре-
ђује висину стопе и начин плаћања затезне ка-
мате.

Ради обезбеђења плаћања закупнине, уко-
лико се плаћање врши на рате, средства обез-
беђења су неопозива банкарска гаранција „без
приговора“ и наплатива „на први позив“, која
гласи на износ закупнине или извршна вансуд-
ска хипотека успостављена у корист Општине,
на непокретности која вреди најмање 30%
више од износа укупне закупнине. Наплата
средстава обезбеђења ће се вршити у корист
прописаних уплатних рачуна. Контролу пла -
ћања рата, усклађивање рата, обрачун затезне
камате и наплату средстава обезбеђења, врши
Одељење.

У случају продужења рока закупа спроводи
се нови поступак давања у закуп, на начин про-
писан овим чланом, у ком случају се мења ре-
шење и уговор о закупу грађевинског зем-
љишта.    

2. Решење о давању у закуп 
грађевинског земљишта 

Члан 42. 

Решење о давању у закуп грађевинског зем-
љишта садржи нарочито: 

1. податке о лицу коме се грађевинско зем-
љиште даје у закуп; 

2. податке о катастарској парцели; 
3. податке о врсти, односно намени објекта; 
4. висину, рок и начин плаћања закупнине

(једнократно или на рате, са констатацијом да
ће се уколико се уговори плаћање на рате износ
рате усклађивати са индексом потрошачких
цена у Републици Србији, према објављеним
подацима надлежне организације за послове
вођења статистике), рачун на који се врши
уплата, средство обезбеђења уколико се
плаћања врши на рате и последице пропуш-
тања плаћања у року; 

5. рок трајања закупа; 
6. рок привођења земљишта намени, одно-

сно рок изградње привременог објекта; 
7. обавезу лица коме се грађевинско зем-

љиште даје у закуп да, у року од 30 дана од дана
достављања решења о давању грађевинског
земљишта у закуп, закључи уговор о закупу. 

3. Уговор о закупу грађевинског 
земљишта 

Члан 43. 

Уговор о закупу грађевинског земљишта
садржи нарочито: 

1. податке о катастарској парцели; 
2. опис и ближе податке о врсти, односно на-

мени објекта који ће се градити; 
3. висину закупнине, рок и начин плаћања

закупнине, с тим да уколико се уговара пла -
ћање закупнине у више рата уговор садржи на-
чин усклађивања висине закупа са индексом
раста потрошачких цена у Републици Србији,
према објављеним подацима надлежне органи-
зације за вођење статистике; 
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4. средство обезбеђења уколико се плаћање
врши на рате;

5. рок у коме се земљиште мора привести
намени, односно рок изградње привременог
објекта; 

6. рок трајања закупа; 
7. права и обавезе у случају неизвршења

обавезе; 
8. обавезу закупца да са надлежним кому-

налним предузећима и другим правним ли-
цима уговори и плати трошкове за прикључење
на инфраструктуру; 

9. начин решавања спорова; 
10. поступак и услове за измену или раскид

уговора; 
11. друга права и обавезе. 

4. Давање грађевинског земљишта 
у закуп у другим случајевима 

Члан 44. 

У случају давања концесије или поверавања
комуналне делатности у складу са посебним
законима, грађевинско земљиште се може дати
у закуп без накнаде на временски период пред-
виђен уговором о концесији, односно на вре-
менски период на који је поверено обављање
комуналне делатности. 

Ради остваривања јавно-приватног парт-
нерства, неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини може се дати у закуп без накнаде
приватном партнеру на рок на који је закључен
јавни уговор, у складу са законом којим се уре-
ђује јавно-приватно партнерство и концесије,
односно уносити као оснивачки улог у при-
вредна друштва, а власник грађевинског зем-
љишта у јавној својини може са физичким или
правним лицем закључити и уговор о заједнич-
кој изградњи једног или више објеката. 

Грађевинско земљиште се може дати у закуп
по закупнини која је мања од тржишне или без
накнаде, када се ради о реализацији пројеката
за изградњу објеката од значаја за Републику
Србију, као и када се ради о међусобном рас-
полагању између власника грађевинског зем-
љишта у јавној својини. 

Давање у закуп грађевинског земљишта из
става 2. и 3. овог члана врши се на начин и под
условима прописаним подзаконским актом
Владе Републике Србије. 

5. Стављање ван снаге решења о давању
у закуп грађевинског земљишта 

Члан 45. 

Општинско веће доноси решење о став-
љању ван снаге решења о давању у закуп у слу-
чају да лице коме је решењем дато у закуп гра-
ђевинско земљиште: 

1. не плати укупну закупнину у року (уко-
лико је као начин плаћања закупнине утврђена
једнократна уплата) или не плати прву рату у
року (уколико је као начин плаћања закупнине
утврђено плаћање на рате); 

2. одустане од закупа ; 
3. не приступи закључењу уговора о закупу

у року од 30 дана од дана достављања решења
о закупу.

Члан 46.

Општинско веће доноси решење о став-
љању ван снаге решења о давању у закуп гра-
ђевинског земљишта и у случају да у парнич-
ном поступку покренутом од стране учесника
јавног надметања, односно учесника у по-
ступку прикупљања понуда, буде правнос-
нажно поништен уговор о закупу.

6. Раскид уговора о закупу 

Члан 47. 

Уговор о закупу се раскида пре истека уго-
вореног рока: 

1. ако закупац одустане од изградње на гра-
ђевинском земљишту које му је дато у закуп; 

2. ако закупац не плати закупнину у висини
од три доспеле месечне рате; 

3. ако закупац не користи дато грађевинско
земљиште за потребе изградње већ за друге на-
мене;

4. ако закупац не приведе грађевинско зем-
љиште намени у уговореном року, односно ако
не изгради привремени објекат у уговореном
року и 

5. у другим случајевима у складу са законом. 

Члан 48.

На раскид уговора о закупу сходно се при-
мењују одредбе ове одлуке које се односе на
раскид уговора о отуђењу.
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Члан 49.

Лице са којим је раскинут уговор о закупу,
има обавезу да о свом трошку, изврши брисање
права закупа у јавној књизи о евиденцији не-
покретности и правима на њима и врати грађе-
винско земљиште у првобитно стање, као и да
Општини надокнади евентуалну штету.

Закупац са којим је раскинут уговор о за-
купу, по достављању доказа да је испунио оба-
везе из става 1. овог члана има право на повра-
ћај уплаћеног износа на име закупнине, у но-
миналном износу, уколико је закупнина
плаћена једнократно, умањеног за износ депо-
зита ( уколико је спроведен поступак јавним
оглашавањем) и сразмерни део износа закуп-
нине за период држања грађевинског зем-
љишта у закупу. 

V. МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ
ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

Члан 50. 

Међусобно располагање власника грађевин-
ског земљишта у јавној својини је пренос права
јавне својине на грађевинском земљишту из-
међу носилаца права јавне својине. 

Под међусобним располагањем из става 1.
овог члана, подразумева се и давање грађевин-
ског земљишта у закуп и размена грађевинског
земљишта. 

Међусобно располагање између носилаца
права јавне својине на грађевинском земљишту
врши се непосредном погодбом, по тржишним
условима, с тим да се грађевинско земљиште
може отуђити или дати у закуп без накнаде, од-
носно по цени, односно закупнини која је мања
од тржишне у складу са законом, подзаконским
актом Владе Републике Србије и овом одлуком. 

У случају да се међусобно располагање из-
међу носилаца права јавне својине на грађе-
винском земљишту врши по тржишним усло-
вима, тржишну вредност грађевинског зем-
љишта утврђује надлежни порески орган, ли-
ценцирани проценитељ или други надлежан
орган.

Одлуку о располагању грађевинским зем-
љиштем из овог члана доноси Скупштина Оп-
штине, на предлог Општинског већа. 

VI. УСТАНОВЉЕЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ

СЛУЖБЕНОСТИ

Члан 51. 

Решење о установљењу, односно конституи-
сању права стварне службености, на грађевин-
ском земљишту у јавној својини Општине као
послужном добру, може се донети када је
према прописима којима се уређује изградња,
односно другим прописима, уговор о консти-
туисању права службености предвиђен као
имовинско-правни основ, као и у другим слу-
чајевима када је то с обзиром на околности не-
опходно, а по поднетом захтеву заинтересова-
ног лица. 

Када је подносилац захтева јавно предузеће,
установа или друго друштво, чији је оснивач
Општина, право службености се успоставља
без накнаде. Када је подносилац захтева друго
правно или физичко лице, право службености
се успоставља уз накнаду. 

Уз захтев за доношење решења из става 1.
овог члана доставља се: извод из јавне евиден-
ције о непокретностима и правима на њима, ин-
формација о локацији за парцелу на којој се кон-
ституише службеност, скица урађена од стране
овлашћене геодетске организације којом се пре-
цизно одређује траса службености, дужина и
ширина, као и укупна површина заузећа зем-
љишта, изјашњење о року трајања права служ-
бености, а по потреби и друга документација. 

За установљено право стварне службености
плаћа се накнада, према процени органа над-
лежног за процену тржишне вредности непок-
ретности, а обавеза плаћања се утврђује реше-
њем из става 1. овог члана и иста се плаћа у
року од 15 дана од дана достављања решења.

У року од 30 дана од достављања решења из
става 1. овог члана Општина и стицалац права
стварне службености закључују уговор о кон-
ституисању права стварне службености, под
условом да је извршено плаћање накнаде у року.

Уговор о о конституисању права стварне
службености садржи нарочито: податке о ката-
старској парцели-послужном добру, опис мера
и граница, као и површини заузећа парцеле,
року трајања права службености, о висини на-
кнаде, року и начину плаћања накнаде, права
и обавезе у случају неизвршења обавеза, на-
чину решавања спорова, као и поступку и
условима за измену или раскид уговора. 

Уговор из претходног става овог члана пред-
ставља правни основ за упис права службено-
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сти у јавну књигу о евиденцији непокретности
и правима на њима.

Уколико стицалац права стварне службено-
сти не изврши плаћање накнаде у року из става
4. овог члана, као и уколико не приступи за-
кључењу уговора у року из става 5. овог члана,
решење из става 1. овог члана се ставља ван
снаге а уплаћена накнада се враћа.

Решење о стављању ван снаге решења о
конституисању стварне службености из пре-
тходног става доноси Општинско веће, на
предлог Одељења.

Одредбе овог члана сходно се примењују и
у случајевима када је потребно да се службе-
ност конституише у корист Општине, на пар-
целама у власништву других физичких и прав-
них лица. 

Члан 52.

Захтев за успостављање права стварне служ-
бености подноси се Одељењу, које спроводи
поступак и припрема нацрт решења за Оп-
штинско веће. 

На основу решења из става 1. овог члана
Председник општине, односно друго лице по
овлашћењу Председника општине закључује
Уговор о конституисању службености. 

Предлог уговора о конституисању права
стварне службености за Председника општине
припрема Одељење. 

На предлог Уговора из става 3. овог члана
мишљење даје Општински правобранилац.

VIII. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ

ОПШТИНЕ 

Члан 53. 

Грађевинско земљиште се прибавља у јавну
својину Општине у складу са одредбама закона
којим је уређена јавна својина које се односе
на прибављање других непокретности у јавну
својину. 

Прибављање грађевинског земљишта у
јавну својину Општине спроводи се у поступку
јавног надметања или прикупљања писмених
понуда, а изузетно непосредном погодбом, под
условима утврђеним законом и овом одлуком. 

Највиша купопродајна цена грађевинског
земљишта које се прибавља у јавну својину
Општине је тржишна вредност предметне не-

покретности. Тржишну вредност грађевинског
земљишта утврђује надлежни орган пореске
управе, лиценцирани проценитељ или други
надлежни орган.

Грађевинско земљиште се може прибавити
у јавну својину Општине непосредном погод-
бом, али не изнад процењене тржишне вредно-
сти непокретности, ако у конкретном случају
то представља једино могуће решење, под
којим се подразумева: 

1. случај када грађевинско земљиште које се
прибавља у јавну својину по својим карактери-
стикама једино одговара потребама Општине,
односно правних лица које је основала Оп-
штина, с тим да решење којим се прибавља
грађевинско земљиште садржи образложење
разлога оправданости и целисходности при-
бављања и разлоге због којих се прибављање
не би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем понуда; 

2. случај када се ради о међусобном распо-
лагању између носилаца права јавне својине;

3. случај прибављања непокретности у јавну
својину путем размене, ако је та размена у ин-
тересу Општине, у складу са законом. 

Грађевинско земљиште се може прибавити
у јавну својину Општине и бестеретним прав-
ним послом (поклон или једнострана изјава
воље).

Прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину Општине за потребе
уређења површина јавне намене, може се осим
у поступку прописаним законом којим се уре-
ђује експропријација, спровести и споразумом
са власником грађевинског земљишта, непо-
средном погодбом, по тржишним условима.  

На поступак прибављања грађевинског зем-
љишта у јавну својину Општине примењују се
одредбе прописане општим актом општине
Аранђеловац за поступак прибављања непок-
ретности у јавну својину Општине.

IX. РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА 

Члан 54. 

Размена грађевинског земљишта у јавној,
задружној и приватној својини, врши се непо-
средном погодбом, по тржишним условима, у
складу са законом, подзаконским актом Владе
Републике Србије и овом одлуком. 

Предмет размене може бити изграђено и не-
изграђено грађевинско земљиште. 
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Под разменом грађевинског земљишта под-
разумева се отуђење грађевинског земљишта
из јавне својине, као и прибављање грађевин-
ског земљишта у јавну својину Општине, па се
одредбе ове одлуке које се односе на поступак
отуђења грађевинског земљишта, односно при-
бављања грађевинског земљишта у јавну
својину Општине, сходно примењују и на по-
ступак размене изграђеног и неизграђеног гра-
ђевинског земљишта. 

Тржишну вредност грађевинског земљишта
које се размењује утврђује надлежни орган по-
реске управе, лиценцирани проценитељ или
други надлежан орган.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 55. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Оп-
штине Аранђеловац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
Број: 06-760/2019-01-2 од 10.09.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.

На основу члана 57. Закона о превозу пут-
ника у друмском саобраћају („Службени глас-
ник РС“, бр. 68/15, 41/18, 44/18-др. Закон,
83/2018 и 31/2019) и члана 33. став 1. тачка 6.
Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 3/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују услови, ор-
ганизација, начин обављања, као и друга пи-
тања од значаја за обављање такси превоза на
територији и са територије општине Аранђело-
вац.

Члан 2.

Такси превоз је јавни превоз који се обавља
путничким возилом и за који се накнада
обрачунава таксиметром.

Члан 3.

Такси превоз путника могу обављати при-
вредна друштва или предузетници који у реги-
стру привредних субјеката имају регистровану
претежну делатност “такси превоз“ и који
имају одобрење надлежног органа Општинске
управе општине Аранђеловац.

Одобрење за обављање такси превоза из
става 1. овог члана издаје Општинска управа-
Одељење за инспекцијске послове у форми ре-
шења, у оквиру дозвољеног броја такси возила
који је утврђен Програмом организовања такси
превоза на територији општине Аранђеловац,
и то субјектима из става 1. овог члана који ис-
пуњавају услове у погледу седишта, возача, во-
зила и пословног угледа.

Члан 4.

Путничким возилом којим се обавља такси
превоз забрањено је обављање линијског пре-
воза.
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Такси превозник не може користити ауто-
буска стајалишта која су одређена за линијски
превоз путника.

Члан 5.

Такси превозник који испуњава услове из
члана 3. ове одлуке и који има издато важеће
решење о одобравању такси превоза на тери-
торији општине Аранђеловац ( у даљем тексту:
Општина) може обављати такси превоз само на
територији Општине.

Изузетно, такси превозник може да обави
такси превоз преко или на територији Оп-
штине, иако нема издато важеће одобрење за
обављање такси делатности, ако је такси пре-
воз започет на територији јединице локалне са-
моуправе од које такси превозник има издато
одобрење за обављање такси делатности.

Такси превозник који обави превоз у смислу
става 2. овог члана дужан је да одмах по из-
ласку путника из возила уклони кровну ознаку
и не може да пружа услуге такси превоза на те-
риторији Општине, а у случају када је по-
требно да истог путника врати таксиметар
мора бити укључен све време чекања.

Члан 6.

Такси возач је дужан да такси превоз за-
почне са такси стајалишта.

Изузетно,такси возач ће примити путника и
ван такси стајалишта на местима где није за-
брањено заустављање и паркирање,ако је такси
возило слободно или на телефонски позив од-
ласком на назначену адресу.

Члан 7.

Такси возач је дужан да прими у возило сва-
ког путника у границама расположивих се-
дишта и изврши вожњу до захтеваног одре-
дишта.

Такси возач може одбити захтев за превозом
ако се одредиште превоза не налази на терито-
рији јединице локалне самоуправе за коју има
одобрење.

Такси возач је дужан да се према путнику
опходи са пажњом.

Такси возач у току раду не сме бити одевен
у кратке панталоне,кратку сукњу,шортс,мајицу
без рукава,тренерку,папуче и другу неадек-
ватну опрему.

Такси возач може одбити захтев за превозом
ако оцени да је пртљаг путника такав да може
да оштети или упрља пртљажни простор, као
и у случају када је пртљаг кабаст или тежак и
не може да стане у пртљажни простор, односно
може изазвати преоптерећење такси возила.

Под пртљагом сматра се кофер, путна торба,
кофа, склопива инвалидска колица, склопива
колица за бебе, спортска опрема и друге ствари
чије су димензије веће од 40x20x55 цм, одно-
сно масе веће од 8 кг.

Под ручним пртљагом сматра се женска
ташна, актн ташна, преносиви рачунар, кишо-
бран, фотоапарат, штап за помоћ при кретању,
штаке и сличне ствари које путник сам чува,
носи са собом и уноси у такси возило у про-
стор за путнике.

Члан 8.

Такси возач је обавезан да такси превоз за-
почне по уласку путника у возило као и да при-
ликом отпочињања превоза укључи таксиметар.

Такси возач је дужан да вожњу обави најкра-
ћом трасом до одредишта, а ако то није и најпо-
вољнија траса у погледу цене превоза, дужан
је да препоручи повољнију трасу, осим у слу-
чају када путник захтева одређену трасу.

Када је такси возило у функцији јавног пре-
воза, такси возач је дужан да истакне кровну
ознаку.

Такси возач за извршену услугу превоза на-
плаћује цену превоза у износу који показује
таксиметар у тренутку завршетка превоза.

Члан 9.

Такси возилом не могу се превозити деца
млађа од шест година без пунолетног пратиоца.

Такси возилом не могу се превозити по-
смртни остаци и угинуле животиње.

Лица која се насилно понашају, лица под
дејством алкохола или дроге, лица која могу за-
прљати или оштетити унутрашњост такси во-
зила и кућни љубимци, могу се превозити
такси возилом само уз сагласност такси возача.

У делу путничког возила којим се обавља
такси превоз намењеном за превоз путника не
могу се смештати ствари које нису ручни
пртљаг, осим уз сагласност такси возача.

Члан 10.

За време вршења услуге такси превоза,
такси возач код себе мора да поседује:
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1. Такси дозволу за возило; 
2. Tакси дозволу возача; 
3. Решење о одобрењу обављања такси пре-

воза;
4. Решење Агенције за привредне регистре

о регистрацији такси превозника;
5. Уговор о раду;
6. Доказ о пријави на обавезно социјално

осигурање (образац МА);
7. Лекарско уверење о здравственој способ-

ности за управљање моторним возилом;
8. Потврду да је плаћена накнада за кориш-

ћење такси стајалишта.
Забрањено је исписивање ознаке ТАXI или

било које ознаке која упућује на обављање де-
латности такси превоза на путничким вози-
лима којима се обавља превоз у друмском са-
обраћају за које није издато одобрење за обав-
љање такси превоза.

Члан 11.

Такси возач, у време обављања такси пре-
воза, не сме такси возило паркирати ван такси
стајалишта, а нарочито не на аутобуским
стајалиштима.

Члан 12.

Када такси возило користи за личне потребе,
такси возач је обавезан да из простора за пре-
воз путника уклони таксиметар и са крова во-
зила, уклони кровну ознаку „ТАXI“.

Када се такси возило користи у случају из
става 1 овог члана, забрањено је коришћење
такси стајалишта.

Члан 13.

За време превоза путника светло на кровној
ознаци такси возила у делу који садржи назив
„ТАXI“ мора бити искључено.

Члан 14.

Општинско веће Општине Аранђеловац до-
носи Програм организовања такси превоза на
територији општине Аранђеловац (у даљем
тексту: Програм) на основу предлога Одељења
за имовинско-правне односе,урбанизам,грађе-
винарство и стамбено-комуналне послове уз
претходно дато позитивно мишљење Савета за

безбедност саобраћаја општине Аранђеловац,
у складу са законом. 

Програм из става 1. овог члана дефинише
организовање такси превоза у оквиру којег се
одређује и оптимални број такси возила као и
саобраћајно техничке услове за петогодишњи
период а на основу карактеристика превозних
захтева-вожњи и стања техничког регулисања
саобраћаја на територији Општине.

Предлог Програма припрема Општинска
управа општине Аранђеловац - Одељење за
имовинско - правне односе, урбанизам, грађе-
винарство и стамбено-комуналне делатности у
сарадњи са управљачем пута.

Захтев за измену и допуну Програма могу
поднети и такси превозници са територије Оп-
штине, с тим да исти садржи образложени раз-
лог за измену и допуну Програма и мора бити
потписан и оверен печатом најмање половине
од укупног броја такси превозника који посе-
дују одобрење надлежног органа за обављање
делатности такси превоза путника на терито-
рији Општине.

Општина Аранђеловац на основу програма
из става 1. овог члана доноси акт којим ут-
врђује дозвољен број возила за обављање такси
превоза.

II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА

а) Предузетник

Члан 15.

Предузетник може обављати такси превоз,
ако поред општих услова прописаних законом,
испуњава и следеће услове:

1. Да поседује возачку дозволу „В“ катего-
рије

2. Да има звање возача моторног возила или
звање техничара друмског саобраћаја или
звање возача специјалисте петог степена
стручне спреме.

3. Да има радно искуство на пословима воз-
ача моторних возила најмање пет година.

4. Да је власник, односно прималац лизинга
најмање једног регистрованог путничког во-
зила, које испуњава услове за такси превоз ут-
врђене законом и овом одлуком. Прималац ли-
зинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу
као корисник возила;

5. Да није правоснажно осуђен на казну за-
твора дужу од две године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, против
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безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
мира, што се доказује потврдом надлежног ор-
гана не старијом од тридесет дана;

6. Да му правоснажном судском одлуком
није забрањено обављање делатности, односно
да му правоснажном пресудом о прекршају
није изречена заштитна мера забране обав-
љања делатности, док трају правне последице
осуде, односно мере, што се доказује уверењем
– потврдом која није старија од тридесет дана;

7. Да поседује лекарско уверење о здрав-
ственој способности за управљање моторним
возилом које је по прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима утврђено за
возаче којима је управљање возилом основно
занимање.

8. Да постоји слободно место за такси во-
зило у складу са Програмом из члана 14. ове
одлуке;

9. Да има пословно седиште на територији
Општине;

10. Да има пребивалиште на територији оп-
штине најмање 12 месеци

11. Да нема неизмирених пореских обавеза
по основу регистровне делатности при чему се
дуговања која се редовно измирују по основу
репрограма дуга не сматрају неизмиреним по-
реским обавезама.

Возач који има квалификациону картицу
возача или возачку дозволу са уписаним кодом
„95“ или сертификат о стручној компетентно-
сти за обављање послова професионалног воз-
ача сматра се да испуњава услове прописане у
ставу 1 тачка 2 и 3 овог члана.

Члан 16.

Уколико предузетник обавља такси делат-
ност са већим бројем возила, за свако од њих
мора имати пријављеног у радном односу
најмање по једног такси возача, са којим има
закључен уговор о раду и пријаву на обавезно
социјално осигурање, и који мора поседовати
такси дозволу возача издату од стране надлеж-
ног органа општине.

б) Привредно друштво

Члан 17.

За обављање такси превоза привредно
друштво поред услова прописаних законом
мора да испуњава и следеће услове:

1. Да је регистровано за обављање делатно-
сти такси превоза у складу са законом и овом
одлуком;

2. Да је власник, односно прималац лизинга
најмање једног регистрованог путничког мо-
торног возила, које испуњава услове за такси
превоз утврђене законом и овом одлуком. При-
малац лизинга мора бити уписан у саобраћајну
дозволу као корисник возила;

3. Да постоји слободно место за такси во-
зило у складу са Програмом из члана 14. ове
одлуке;

4. Да има пословно седиште на територији
Општине;

5. Да има пословне просторије у седишту
привредног друштва у којима се чувају ос-
новни пословни документи,посебно рачуно-
водствени документи,документи о људским ре-
сурсима и други документи битни за обављање
делатности такси превоза. 

6. Да по сваком возилу има најмање једног
пријављеног такси возача који је запослен у
правном лицу, а који испуњава услове пропи-
сане овом Одлуком, са којим има закључен
уговор о раду и пријаву на обавезно социјално
осигурање, и који мора поседовати такси доз-
волу за возила и такси дозволу за возача издату
од стране надлежног органа.

7. Да привредном друштву није правос-
нажно изречена заштитна мера забране вр ше -
ња делатности јавног превоза у друмском са-
обраћају прописана законом којим се уређују
привредни преступи или законом којим се уре-
ђују прекршаји док траје изречена мера.

8. Да нема неизмирених пореских обавеза
по основу регистровне делатности при чему се
дуговања која се редовно измирују по основу
репрограма дуга не сматрају неизмиреним по-
реским обавезама.

9. Да власник привредног друштва или чла-
нови (оснивачи) имају пребивалиште на терито-
рији општине Аранђеловац најмање 12 месеци

в) Такси возач

Члан 18.

Такси возач је физичко лице које обавља
такси превоз као предузетник или као запос-
лени у правном лицу или код предузетника у
смислу одредаба ове Одлуке, а у складу са за-
коном.

Такси возач треба да испуњава следеће
услове:
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1. Да има возачку дозволу В категорије
2. Да има звање возача моторног возила или

звање техничара друмског саобраћаја или
звање возача специјалисте петог степена
стручне спреме

3. Да има радно искуство на пословима воз-
ача моторног возила од најмање пет година

4. Да поседује лекарско уверење о здрав-
ственој способности за управљање моторним
возилом које је по прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима утврђено за
возаче којима је управљање возилом основно
занимање.

5. Да није правоснажно осуђен на казну за-
твора дужу од две године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
мира док трају правне последице осуде ,што се
доказује потврдом надлежног органа не ста-
ријом од тридесет дана;

6. Да му није изречена заштитна мера за-
бране управљања моторним возилима док
траје изречена мера

7. Да је у радном односу са правним лицем
односно предузетником код кога је запослен;

8. Да има важећу такси дозволу за возача;
Возач који има квалификациону картицу

возача или возачку дозволу са уписаним кодом
„95“ или сертификат о стручној компетентно-
сти за обављање послова професионалног воз-
ача сматра се да испуњава услове прописане у
ставу 1 тачка 2 и 3 овог члана.

г) Такси возило

Члан 19.

Такси превоз обавља се фабрички произве-
деним путничким моторним возилом које мора
да испуњава следеће услове:

1. Да је путничко возило у власништву, од-
носно лизингу привредног друштва или пред-
узетника

2. Да је регистровано за пет места за седење
,укључујући и место за седење возача.

3. Да има најмање двоја врата са десне
стране и управљач на левој страни

4. Да има клима уређај који није накнадно
уграђен

5. Да размак осовина буде најмања 2.550 мм
или запремине корисног пртљажног простора
најмање 350 л

6. Да има уграђен исправан таксиметар који
је подешен и оверен искључиво у складу са за-
коном који уређује метрологија и овом Одлу-
ком;

7. Да је регистровано према месту седишта
привредног друштва ,односно предузетника са
регистарским таблицама чија регистарска
ознака садржи латинична слова TX на задње
две позиције

8. Да има кровну ознаку издату од надлеж-
ног органа из члана 24. ове Одлуке

9. Да има истакнут ценовник, тако да садр-
жај истог буде видљив кориснику превоза;

10. Да је возило без оштећења, да има ис-
правно грејање, вентилацију и унутрашње
осветљење;

11. Да је возило чисто, офарбано и да рек-
ламно-пропагандне поруке, налепнице и други
натписи ( ако их има) не буду на стакленим по-
вршинама нити да заклањају кровну ознаку;

12. Да на видном месту за корисника пре-
воза има истакнуто Решење о одобрењу такси
превоза издатог од стране надлежног органа
Општине ,такси дозволу за возача и такси доз-
волу за возило,

13. Да се у њему налази уговор о раду возача
запосленог код такси превозника,доказ о оси-
гурању путника у јавном превозу од последица
несрећног случаја

14. Да се у њему налази обавештење Оп-
штинске управе општине Аранђеловац - Оде-
љења за инспекцијске послове о броју теле-
фона на који корисник такси превоза може
изјавити притужбе на пружену услугу

15. Да на видном месту за корисника пре-
воза мора бити уграђен исправан,оверен так-
симетар.

16. Да има на приступачном месту исправан
суви противпожарни апарат са важећим роком
употребе.

Члан 20.

Такси превозник може обављати делатност
такси превоза са више возила, под условом да
за свако возило има одобрење надлежног ор-
гана Општине и да су им издате такси исправе
и ознаке за возило.

Члан 21.

Ако је број такси возила утврђен Програмом
организовања такси превоза из члана 14. ове
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Одлуке попуњен, Општинска управа општине
Аранђеловац - Одељење за привреду и друшт-
вене делатности ( у даљем тексту: Одељење)
формира листу чекања по редоследу подно-
шења захтева, и након стварања слободног ме-
ста, односно смањења броја такси возила пред-
узима даље активности на решавању поднетог
захтева такси превозника.  

О попуњености броја такси возила, као и о
томе да ће се захтев такси превозника размат-
рати када се за то створе услови, односно
смањи број такси возила Одељење обавештава
такси превозника. 

Ако се број такси возила утврђен Програ-
мом из члана 14. ове Одлуке не смањи у року
од 60 дана од дана подношења захтева, одно-
сно од дана када се захтев такси превозника на-
лази на листи чекања, Одељење ће Закључком
одбацити поднети захтев такси превозника.

III. ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА 
И ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛА

Члан 22.

Такси превозник је дужан, да на основу ре-
шења о упису у надлежни Регистар и приложе-
них доказа о испуњавању услова прописаних
законом и овом Одлуком, Одељењу поднесе за-
хтев за издавање такси дозволе за возача ,такси
дозволе и кровне ознаке за возило којим се
обавља такси превоз.

Уз захтев из става 1. обавезно се доставља
потврда да је исплаћена накнада за коришћење
такси стајалишта у складу са овом Одлуком и
Ценовником организације која управља јавним
паркиралиштима на територији општине
Аран ђе ловац.

Одељење прописује обрасце такси дозволе
за возача и такси дозволе за возила, као и из-
глед кровне ознаке, води евиденцију о издатим
такси дозволама за возаче ,такси дозволама за
возила и кровним ознакама.

Члан 23.

Такси дозвола за возача садржи следеће по-
датке:

1. име, презиме и јединствени матични број
возача;

2. фотографију возача;
3. назив такси превозника са којим има за-

кључен уговор о раду, односно удружења чији
је превозник члан;

4. датум издавања, редни број и др.
Tакси дозвола за возило садржи следеће по-

датке:
1. назив и седиште превозника;
2. регистарску ознаку, марку и тип возила и

број шасије;
3. годину производње такси возила;
4. евиденциони број и датум издавања такси

дозволе.

Такси дозволе за возаче су беле боје а такси
дозволе за возила су светло плаве боје.

Кровна ознака за такси возило садржи сле-
деће податке:

1. натпис “ТАXI“
2. број кровне ознаке
3. ознака издаваоца 

Кровна ознака је правоугаоног облика
,тамно плаве боје са предње и задње стране на
белој основи и исписана тродомензионалним
словима ТАXI беле боје у средини,грбом
Аранђеловца са леве стране и бројем такси
дозволе за возило беле боје са десне стране. 

На крову путничког возила којим се обавља
превоз у друмском саобраћају,осим путничког
возила којим се обавља такси превоз не могу
се постављати кровне ознаке са пословним
именом или другим натписима као ни кровне
ознаке без натписа.

Члан 24.

Након утврђења да су испуњени услови про-
писани законом и овом Одлуком, Одељење
подносиоцу захтева издаје такси дозволу за во-
зило и возача као и кровну ознаку за такси во-
зило, уз плаћање административне таксе у из-
носу предвиђеним Одлуком о општинским ад-
министративним таксама. 

Легитимације из става 1. овог члана издају
се на период од годину дана и на писани захтев
такси превозника, уз достављање потврде да је
исплаћена накнада за коришћење такси стаја -
лишта, могу бити продужене на исти период.

Члан 25.

Такси превозник је дужан да сваку промену
података који се односе на услове за обављање
такси превоза путника који се уносе у такси
дозволу за возача или такси дозволу за возило
пријави Одељењу, најкасније у року од 15 дана
од настале промене.
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Члан 26.

У случају привременог или трајног пре-
станка обављања такси превоза путника, такси
превозник је дужан да Одељењу врати такси
дозволу за возача ,такси дозволу за возило и
кровну ознаку у року од 2 дана, од дана трајног
или привременог престанка обављања делат-
ности .

Члан 27.

Такси превозници не могу било којом својом
радњом која се односи на уступање кровне
ознаке са називом „TAXI“, уступање докуме-
ната са својим пословним именом, уступање
такси дозволе, уступање такси возила и друго,
да омогуће другим правним или физичким ли-
цима која не испуњавају услове прописане за-
коном и овом Одлуком да обављају такси пре-
воз.

IV. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 28.

Такси стајалиште је место на јавној саобра-
ћајној или другој посебно уређеној површини
које је одређено и уређено за пристајање такси
возила, чекање и пријем путника и које је обе-
лежено саобраћајном сигнализацијом сходно
прописима којима се уређује безбедност саоб-
раћаја на јавним путевима.

Такси стајалишта такси превозници користе
искључиво уз плаћање накнаде, у висини про-
писаном Ценовником организације која упра -
вља јавним паркиралиштима на територији оп-
штине Аранђеловац уз сагласност Општинског
већа.

Накнада из става 2. овог члана плаћа се по
такси возилу, на годишњем нивоу.

Организација која управља јавним паркира-
лиштима је дужна да такси превознику изда по-
тврду о плаћању накнаде за коришћење такси
стајалишта, која потврда је један од услова за из-
давање такси легитимација у складу са овом Од-
луком.

Члан 29.

Такси стајалиште се обележава вертикалном
и хоризонталном сигнализацијом.

Хоризонталном сигнализацијом обележава
се простор за стајање такси возила, у оквиру
такси стајалишта, уписује се натпис „ТАXI“.

На почетку стајалишта поставља се верти-
кални саобраћајни знак за означавање такси
стајалишта, са допунском таблом која означава
број паркинг места предвиђених као такси
стајалиште.

О обележавању такси стајалишта и одржа-
вању саобраћајне сигнализације као и чиш-
ћењу такси стајалишта из става 1 овог члана
стара се организација која врши делатност
управљања јавним паркиралиштима на тери-
торији општине Аранђеловац.

Члан 30.

Локација такси стајалишта се одређује ре-
шењем Општинске управе општине Аранђело-
вац - Одељења за имовинско-правне односе ,
урбанизам, грађевинарство и стамбено-кому-
налне делатности уз претходно мишљење Са-
вета за саобраћај општине Аранђеловац.

Члан 31.

На такси стајалишту паркирају се само во-
зила за која је плаћена накнада за коришћење
такси стајалишта, која су обележена у складу
са законом и овом одлуком и при том се налазе
у раду.

Такси возила се паркирају на стајалишту
само у оквиру обележених места и на начин
како је дефинисано хоризонталном и вертикал-
ном саобраћајном сигнализацијом.

За време стајања возила на такси стајалишту
возач је дужан да остане поред возила или у во-
зилу.

Такси возач не сме остављањем возила или
предмета да заузима места на такси стајалишту
и да на тај начин онемогући друге такси возаче
да користе одређена такси стајалишта.

V. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА

Члан 32.

Цена за обављање такси превоза утврђује се
према ценовнику видљиво истакнутом у такси
возилу и наплаћује се у износу који покаже
таксиметар на месту опредељења путника.

У цену такси превоза урачунат је и превоз
ручног пртљага путника.
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Члан 33.

Ценовник из члана 32. ове Одлуке доноси
Општинско веће општине Аранђеловац.

Цене такси услуга предвиђене Ценовником,
морају бити учитане у мерни инструмент-так-
симетар.

Члан 34.

Иницијативу за измену цене такси услуга
могу покренути такси превозници са терито-
рије Општине. Захтев за измену цене такси
услуга мора садржати потписе, оверене печа-
тима и то минимално половине, од укупног
броја такси превозника са територије Општине
који поседују одобрење надлежног органа за
обављање делатности такси превоза путника
на територији Општине.

Члан 35.

Такси возач је дужан да путнику изда оверен
такси рачун о пруженој услузи.

Такси рачун мора садржати следеће податке:
1. Податке о превознику (назив предузет-

ника, односно пословно име привредног дру -
штва, односно другог правног лица као и име
и презиме такси возача)

2. Регистарски број такси возила,
3. Редни број рачуна,
4. Датум и време издавања,
5. Пређене километре,
6. Цену по таксиметру, доплату и укупну

цену, и
7. Потпис и печат.
У случају да такси возач на крају вожње

путнику не изда такси рачун из става 1 овог
члана одлуке, или уколико не укључи таксиме-
тар одмах након започињања вожње, путник
није у обавези да плати цену услуге такси пре-
воза.

VI. НАДЗОР

Члан 36.

Надзор над спровођењем одредаба ове Од-
луке обавља Општинска управа општине
Аранђеловац – Одељење за инспекцијске по-
слове преко саобраћајног инспектора.

Члан 37.

Такси превозник је дужан да омогући ин-
спекцијски надзор овлашћеном саобраћајном
инспектору.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Такси превозник, казниће се за прекршај
ако:

1. Обавља делатност такси превоза су-
протно члану 3. ове одлуке;

2. Такси возач поступа супротно члану 5.
ове одлуке;

3. Такси возач поступа супротно члану 7.
ове одлуке;

4. Такси возач поступи супротно члану 8.
ове одлуке;

5. Такси возач поступи супротно члану 9.
ове одлуке;

6. Такси возач приликом обављања делатно-
сти такси превоза код себе не поседује доку-
ментацију у складу са чланом 10. ове одлуке;

7. Такси возач за време обављања такси пре-
воза такси возило паркира ван такси стаја ли -
шта, а нарочито на аутобуским стајалиштима
(члан 11. ове одлуке);

8. Користи такси возило супротно члану 12.
ове одлуке;

9. Такси возач поступа супротно члану 13.
ове одлуке

10. Обавља делатност такси превоза, а не ис-
пуњава услове из члана 15. ове одлуке;

11. Обавља делатност такси превоза, а не ис-
пуњава услове из члана 17. ове одлуке;

12. Такси превоз обавља такси возач који не
испуњава услове из члана 18. ове одлуке;

13. Обавља делатност такси превоза пут-
ника такси возилом које не испуњава услове из
члана 19. ове одлуке;

14. Обавља делатност такси превоза су-
протно члану 20. ове одлуке;

15. Поступи супротно члану 25. ове одлуке;
16. Поступи супротно члану 26. ове одлуке
17. Такси возач поступи супротно члану 31.

ове одлуке;
18. Такси возач поступа супротно члану 32.

ове одлуке;
19. Уколико такси возач наплати кориснику

превоза превоз личног-ручног пртљага ( члан
32. став 2. ове одлуке) ;

20. Такси возач путнику не изда такси рачун
о пруженој услузи (члан 35. ове одлуке);

21. Уколико такси возач поступи супротно
члану 37. ове одлуке;

Такси превозник правно лице (привредно
друштво или друго правно лице) казниће се за
прекршај из става 1. овог члана осим тачке 10)
новчаном казном од 75.000,00 динара.
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За прекршај из става 1 овог члана осим
тачке 10) одлуке казниће се и одговорно лице
у правном лицу такси превозника, новчаном
казном од 25.000,00 динара.

Такси превозник предузетник казниће се за
прекршај из става 1 овог члана осим тачке 11)
новчаном казном од 50.000,00 динара.

Члан 39.

Новчаном казном од 15.000,00 динара каз-
ниће се за прекршај такси возач и физичко
лице ако:

1. Такси возилом обавља линијски превоз
путника, односно користи аутобуска
стајали шта (члан 4 ове одлуке);

2. Поступа супротно члану 6. ове одлуке;

3. Поступа супротно члану 7. ове одлуке;

4. Поступи супротно члану 8. ове одлуке;

5. Поступи супротно члану 9. ове одлуке;

6. Поступа супротно члану 10. ове одлуке;

7. За време обављања такси превоза такси
возило не сме бити паркирано ван такси
стајалишта, а нарочито на аутобуским
стајалиштима (члан 11. ове одлуке);

8. Користи такси возило супротно члану 12.
ове одлуке;

9. Поступа супротно члану 13. ове одлуке;

10. Поступи супротно члану 31.ове одлуке;

11. Поступа супротно члану 32. ове одлуке;

12. Уколико наплати кориснику превоза пре-
воз личног-ручног пртљага (члан 32.
став 2 ове одлуке);

13. Ако путнику не изда такси рачун о пру-
женој услузи ( члан 35. ове одлуке);

14. Уколико поступи супротно члану 37. ове
одлуке;

Члан 40.

Организација која врши делатност управ-
љања јавним паркиралиштима на територији
општине Аранђеловац казниће се новчаном
казном од 75.000,00 динара за прекршај ако не
поступи у складу са чланом 28. став 4. и чла-
ном 29. ове Одлуке.

За прекршај из става 1 овог члана одлуке
казниће се и одговорно лице у правном лицу,
односно предузетник новчаном казном од
25.000,00 динара.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Такси превозници (привредна друштва и
предузетници) који су регистровани за обав-
љање делатности такси превоза путника на те-
риторији општине Аранђеловац у складу са
Одлуком о такси превозу на територији оп-
штине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр.75/2016) дужни су да
ускладе своје пословање са одредбама ове од-
луке у року од годину дана.

Члан 42.

Поступак за доделу такси легитимација који
је започет по претходно важећим прописима, а
по коме није донето решење до дана ступања
на снагу ове одлуке наставиће се у складу са
одредбама ове одлуке.

Члан 43.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о такси превозу на територији оп-
штине Аранђеловац(„Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр.75/2016).

Члан 44.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-761/2019-01-2 од 10.09.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.
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На основу члана 22. став 6. Закона о трго-
вини ("Службени гласник РС", број 52/2019),
члана 2. став 3. тачка 9), члана 3. тачка 9) и
члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-
ностима ("Службени гласник РС" број 88/11 и
104/16 и 95/18), члана 33 Статута општине
Аранђеловац ("Службени гласник општине
Аранђеловац", број 2/2019)

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019 године, донела је

ОДЛУКА

О ПИЈАЦАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се комунална делат-
ност управљање пијацама, локација, опремање
и одржавање пијаца, начин издавања пијачног
простора, радно време и друга питања од зна-
чаја за рад пијаца.

Члан 2.

Пијаца је посебна тржишна институција
која се бави организовањем трговине на мало,
путем уређивања, одржавања и издавања спе-
цијализованог простора за обављање пијачне
продаје као и пратећих услуга.

Управљање пијацама је комунално опре-
мање, одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су
намењени за обављање промета пољопри-
вредно-прехрамбених и других производа.

Пијачна продаја обухвата продају робе на-
рочито на тезгама, боксовима или посебним
продајним објектима и то свежих пољопри-
вредних и прехрамбених производа, производа
домаће радиности и занатских производа,
друге робе широке потрошње, као и пружање
пратећих услуга.

Члан 3.

Пијаце у смислу ове Одлуке су:
1. Зелена пијаца је простор одређен план-

ским актом, намењен и комунално опремљен
за обављање промета на мало пољопривредно-
прехрамбених производа (свежег и сушеног
воћа, поврћа, шумских плодова, јаја), цвећа,

украсног и лековитог биља, садног материјала,
украсних јелки, непрехрамбених производа за-
натских радњи и домаће радиности.

2. Кванташка пијаца је простор одређен
планским актом, намењен и комунално опрем-
љен за обављање промета на мало пољопри-
вредно-прехрамбених производа (воће, поврће,
јаја) са тезги, контејнера, боксова и других
сличних објеката намењених за паркирање во-
зила и приколица из којих се врши продаја.

3. Сточна пијаца је простор одређен план-
ским актом, намењен и комунално опремљен
на којем се животиње из различитих газдин-
става сакупљају и излажу ради продаје.

4. Робна пијаца је простор одређен планским
актом, намењен и комунално опремљен за обав-
љање промета на мало непрехрамбених про-
извода, дозвољених Законом, половне - упо-
требљаване робе (одећа, обућа, разни кућни
предмети, ауто делови, мотори и њихови де-
лови, електрични апарати и друга слична роба).

Члан 4.

На подрјучу града одређују се места за
пијаце, и то:

1.Зелена пијаца између улица Бранислава
Нушића, Војислава Илића и Кнеза Михајла;

2 .Зелена пијаца у улици Краља Петра
Првог;

3. Робна пијаца- „Бувља пијаца у улици
Краља Петра Првог

4. Сточна пијаца поред старог пута Аранђ-
еловац – Топола

5. Ауто пијаца на простору сточне пијаце
сваке недеље у месецу 

Члан 5.

Комуналну делатност управљања пијацама
обавља Јавно комунално предузеће "Букуља
Аранђеловац (у даљем тексту: Предузеће).

Предузеће је обавезно, да у свом рачуновод-
ству одвојено исказује све приходе и расходе
који су везани за обављање поверене кому-
налне делатности из става 1. овог члана.

II УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА
И ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 6.

У складу са планским актом, пијаца има од-
ређен број сталних објеката и простор на коме
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се распоређују пијачни објекти и опрема која
има одговарајућу инфраструктуру.

Члан 7.

Стални објекат на пијаци гради се у складу
са планским актом и прописима о изградњи
објеката.

Члан 8.

Пијачни објекат је:
1. киоск и други монтажно-демонтажни

објекат;
2. тезга, витрина, рам, бокс и други по-

кретни објекат.
Изглед, тип и врсту пијачних објеката одре-

ђује Предузеће, својим актом на који саглас-
ност даје Општинско веће.

Предузеће је дужно да пијацу опреми по-
требним бројем и врстом пијачних објеката у
зависности од врсте пијаце.

Пијачни објекат из става 1. тачка 1. овог
члана може поставити и друго лице, уз прибав-
љену писмену сагласност Предузећа, и у свему
мора испуњавати услове из става 2. овог члана.

Пијачни објекат постављен без сагласности
Предузећа, власник је дужан да уклони по на-
логу надлежног органа.

Члан 9.

Постављање и распоређивање пијачних
објеката, се врши на основу унапред утврђеног
Плана постављања пијачних објеката.

План постављања пијачних објеката утврђује
предузеће, уз сагласност Општинског већа.

План постављања пијачних објеката мора
бити истакнут на улазу или другом одгова-
рајућем месту у пијачном простору.

Члан 10.

Предузеће је дужно да пијачни објекат по-
стави и распореди на начин којим се обезбеђује
функционалност и естетски изглед пијаце и
омогући грађанима несметани пролаз и купо-
вину, као и приступ возилима за хитне интер-
венције (полиција, ватрогасно возило, хитна
помоћ).

Сваки пијачни објекат мора бити нумери-
сан, са видно истакнутом нумерацијом на са-

мом пијачном објекту, а у свему према Плану
постављања пијачних објеката.

Члан 11.

Распоредом пијачних објеката на зеленој
пијаци, мора се обезбедити физички одвојен
простор за продају пољопривредно-прехрам-
бених производа и простор за продају непре-
храмбених производа и вршење занатских
услуга.

Распоредом пијачних објеката на робној
пијаци, мора се обезбедити физички одвојен
простор за продају половне-употребљене робе
(одећа, обућа, разни кућни предмети, ауто де-
лови, мотори и њихови делови, електрични
апарати и друга слична роба) од простора за
продају непрехрамбених производа, дозвоље-
них Законом.

Физички одвојени простори морају се видно
обележити, истицањем натписа са наменом
пијачног простора.

Члан 12.

Пијачни објекат који се налази на пијачном
простору, мора испуњавати, санитарне и хи-
гијенско-техничке услове прописане законом
за објекте одређене намене.

Пијачни објекат који не испуњава услове из
става 1. овог члана, Предузеће је дужно по на-
логу надлежног органа, поправити или укло -
ни ти.

Члан 13.

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен
и поплочан чврстим материјалом који се лако
одржава.

Пијачни простор мора имати посебан улаз
за транспортна возила и посебан улаз за потро-
шаче.

Забрањено је постављање пијачних обје ка -
та, излагање и продаја робе на улазима у пија -
чни простор, као и на свим осталим просто-
рима који нису одређени Планом постављања
пијачних објеката.

Члан 14.

Предузеће, је дужно да обезбеди посебну
просторију са опремом и прибором за несме-
тан рад инспекцијских служби.
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Члан 15.

Предузеће је дужно да на зеленој пијаци
обезбеди:

1. да видно истакне дане и време пијачне
продаје;

2. јавну вагу за тачно мерење у исправном
стању, за проверу мере купљене робе;

3. потребан број корпи, судова за одлагање
отпада и видно означених судова за одлагање
производа животињског порекла који су ис-
кључени из промета;

4. довољне количина воде за прање пијаце и
воде за пиће ради поливања и освежавања по-
љопривредно-прехрамбених производа;

5. WC на пијаци, који је у функционалном
стању;

6. санитарне уређаје доступне корисницима
пијачног простора и грађанима који се снабде-
вају на пијацама и

7. огласну таблу.

III ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 16.

Предузеће је дужно да одржава пијаце
вршењем свих послова којима се обезбеђује
несметано обављање промета и вршења услуга
у промету робе, а нарочито:

1. свакодневно прање и чишћење пијаце;
2. обезбеђење и чување пијаце;
3. наплата накнаде за коришћење објеката,

опреме и пијачног простора;
4. одржавање јавне ваге и
5. одржавање објеката комуналне инфра-

структуре (јавне чесме, јавног WC-а, хидра-
ната, инсталације водовода и канализације,
ограде, пијачног платоа и слично).

Члан 17.

Одржавање пијаца се обавља према годиш-
њем Програму одржавања пијаце, који је са-
ставни део Годишњег програма пословања.

Годишњи програм одржавања пијаце до-
носи Предузеће, најкасније до 1. децембра те-
куће године а за наредну годину.

Годишњи програм одржавања пијаце са др -
жи врсту, обим, начин, динамику радова како
на текућем одржавању, тако и на инвестицио-
ном одржавању.

Члан 18.

Предузеће је дужно да прибави сагласност
Скупштине општине на годишњи Програм
одржавања пијаце.

Предузеће је дужно да на основу одобреног
годишњег Програма одржавања пијаце, сачи-
њава и доставља комуналној инспекцији тро-
месечни План одржавања пијаце.

Члан 19.

Предузеће је дужно да пропише Пијачни ред
пијаце, на који сагласност даје Општинско
веће.

Члан 20.

Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне
на огласној табли пијаце и на други примерен
начин упозна кориснике пијачних услуга са
прописаним Пијачним редом.

Корисник пијачног простора, објеката и
опреме, као и грађани дужни су да се на пијаци
придржавају прописаног Пијачног реда.

Члан 21.

Предузеће се стара о одржавању пијачног
реда, путем овлашћених радника.

Овлашћени радник за време вршења по-
слова обезбеђења реда на пијаци, носи служ-
бено одело са ознаком Предузећа.

Члан 22.

Овлашћени радник упозориће корисника
пијачног простора, објеката, односно опреме,
као и грађанина, на обавезу поштовања Пијач-
ног реда, а у случају непоштовања истог, оба-
вестиће надлежну инспекцију, ради предузи-
мања одговарајућих мера из њихове надлежно-
сти.

Члан 23.

На пијацама се нарочито забрањује:
1. неовлашћено постављање и распоређи-

вање пијачних објеката;
2. обављање делатности које се не могу

обављати на пијацама, у складу са овом Одлу-
ком и другим прописима;

3. куповина или продаја производа на ве-
лико, осим уколико пијаца нема такву намену;

4. излагање производа ван пијачног објекта;
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5. излагање продаји хлеба и пецива, меса и
месних прерађевина, млека и млечних про-
извода и друге сличне робе, ван за то одређе-
них места за излагање и продају на пијаци;

6. бацање отпада, покварене робе и другог
смећа ван судова постављених за сакупљање
отпада;

7. увођење паса на пијачни простор;
8. конзумирање алкохолног пића изван за то

намењеног простора;
9. прање продајног места, уређаја и судова

водом која није употребљива за пиће;
10. освежавање пољопривредно-прехрамбе-

них производа водом неупотребљивом за пиће;
11. прескакање пијачне ограде или оштећење

исте;
12. ложење ватре на отвореном пијачном

простору;
13. неовлашћено сакупљање отпада;
14. држање амбалаже испред продајних ме-

ста и око њих, на пролазима, саобраћајницама
и крововима објекта;

15. седење на тезгама и другим објектима за
излагање производа;

16. спавање и задржавање на пијаци без по-
требе, по завршетку радног времена пијаце;

17. кретање возила по пијачном простору у
радно време пијаце без посебног одобрења
Предузећа, и

18. вршење сваке друге радње којом се на-
рушава Пијачни ред и хигијена на пијац

Члан 24.

Предузеће, је дужно да:
1. одржава у уредном и исправном стању

објекте комуналне инфраструктуре;
2. обезбеди чишћење, прање и уређење

пијачног простора сваког дана по истеку рад-
ног времена пијаце;

3. уклања снег и лед са пијачних комуника-
ција и око пијачних објеката;

4. редовно одржава у чистом стању сани-
тарне објекте и уређаје, а по завршетку радног
времена пијаце, обезбеди да се дезинфикују
тезге на којима се врши продаја пољопри-
вредно-прехрамбених производа,WC, судови
за отпад и простор за одлагање судова.

IV КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ
И ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА

Члан 25.

Предузеће даје на коришћење, на дужи вре-
менски период (три месеца, шест месеци или

годину дана), правном или физичком лицу, од-
носно предузетнику (у даљем тексту: корис-
ник), сталне објекте и пијачне објекте и опрему,
као и пијачни простор.

Лицима из става 1. овог члана, Предузеће
даје и на дневно коришћење пијачне објекте из
члана 8. став 1. тачка 2. ове Одлуке.

Члан 26.

За коришћење сталних објеката и пијачних
објеката и пијачног простора, корисник плаћа
накнаду.

Члан 27.

Стални објекти и пијачни објекти дају се на
коришћење на дужи временски период (три ме-
сеца, шест месеци или годину дана), на основу
уговора о коришћењу који закључује Пред-
узеће са корисником.

Уговором из става 1. овог члана, одређује се
тип, намена, накнада, време коришћења и
друга питања од значаја за коришћење сталних
објеката и пијачних објеката или пијачног про-
стора.

Члан 28.

Давање на коришћење сталних објеката и
пијачних објеката и пијачног простора на дужи
временски период, врши се путем лицитације.

Поступак давања на коришћење сталних
објеката, као и пијачних објеката и пијачног
простора утврђује Предузеће, посебним актом.

Члан 29.

Предузеће је у обавези да води службену
евиденцију о корисницима сталних објеката и
пијачних објеката и пијачног простора.

Предузеће је дужно да на захтев комуналне
инспекције, службену евиденцију из става 1.
овог члана достави у року од седам дана.

Предузеће је у обавези да редовно извеш-
тава комуналну инспекцију о насталим проме-
нама.

Члан 30.

Накнада за дневно коришћење пијачних
објеката, плаћа се унапред, приликом улаза на
пијацу.
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Висину накнаде за једнодневно коришћење
пијачног објекта, посебним актом утврђује
Предузеће.

За једнодневно коришћење пијачних обје -
ката не закључује се уговор о коришћењу, већ
се издаје потврда о плаћеној накнади.

У потврду из става 3. овог члана, уносе се
следећи подаци: име и презиме продавца и ад-
реса становања узети из личне карте или друге
личне исправе, износ наплаћене накнаде, датум
наплате накнаде и потпис овлашћеног лица.

Наплаћена накнада важи за један радни дан
пијаце.

Члан 31.

Накнаду из члана 30. ове одлуке, наплаћује
Предузеће преко овлашћеног лица.

Предузеће издаје потврду о плаћеној накнади
за једнодневно коришћење пијачног објекта.

У случају да овлашћено лице Предузећа, за-
текне корисника пијачног објекта без потврде
о плаћеној накнади за једнодневно коришћење,
корисник је дужан платити двоструки износ
накнаде утврђен за једнодневно коришћење.

Члан 32.

Корисник сталног објекта и пијачног објекта
дужан је да:

1. на видном месту истакне фирму под којом
послује, у складу са законом;

2. објекат редовно користи за продају робе,
односно вршење занатских услуга у оквиру
радног времена пијаце,

3. одржава објекат у исправном, уредном и
чистом стању.

Члан 33.

Корисник сталног објекта и пијачног објекта
не сме:

1. објекат или простор у целини или његов
део да уступи другом кориснику;

2. мењати намену објекта или простора без
промене уговора са Предузећем,

3. користи стални, односно пијачни објекат
када изврши привремену одјаву радње, почев
од датума одјављивања радње.

Члан 34.

Продавац робе на пијаци, дужан је да на
роби истакне малопродајну цену на видном
месту и да по тој цени продаје изложену робу.

Продавац робе на пијаци је дужан да робу
тачно мери, а на захтев купца изврши контролу
мерења на јавној ваги.

Продавац робе на пијаци дужан је да по за-
вршетку радног времена пијаце, очисти
пијачни простор који користи и да отпаде сме-
сти у судове постављене за ову сврху.

V РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ

Члан 35.

Радно време пијаце је једнократно.
Радно време пијаце уређује се Пијачним ре-

дом.

Члан 36.

Радно време у сталним објектима и пијачни
објектима (продавнице), усклађује се са рад-
ним временом пијаце.

VI ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА

ПИЈАЦАМА

Члан 37.

Средства за обављање и развој комуналне
делатности управљања пијацама обезбеђују се
из следећих прихода:

1. прихода од продаје комуналних услуга;
2. прихода из буџета општине,
3. наменских средстава других нивоа вла-

сти;
4. и других извора, у складу са законом.

VII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КОНТИНУИТЕТА У ПРУЖАЊУ

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 38.

Предузеће је дужно да свој рад и пословање,
организује тако да трајно и несметано пружа
комуналне услуге корисницима на начин уре-
ђен законом, прописима и стандардима доне-
сеним на основу закона.

Члан 39.

У случају наступања непланираних односно
неочекиваних поремећаја или прекида у пру-
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жању комуналне услуге, Предузеће је дужно да
одмах обавести Општинску управу-Одељење
за имовинско правне односе, урбанизам, гра-
ђевинарство и стамбено комуналне послова и
да истовремено предузме мере за отклањање
узрока поремећаја и то:

1. радно ангажује запослене на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због којих
је дошло до прекида у пружању комуналне
услуге,

2. изврши хитну заштиту комуналних обје -
ката и уређаја од даљих кварова или хаварија;

3. предузме и друге мере које утврди Оп-
штинска управа-Одељење за имовинско правне
односе, урбанизам, грађевинарствои и стам-
бено- комунално послове.

Члан 40.

По пријему обавештења о непланираном
прекиду пружања комуналних услуга, Оп-
штинска управа-Одељење за имовинско правне
односе, урбанизам,грађевинарство,стамбено-
комунално послове , дужна је да:

1. предузме мере за хитну заштиту комунал-
них објеката који су угрожени, као и друге имо-
вине;

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност
за прекид, односно поремећај у пружању
услуге, као и одговорност за учињену штету.

VIII НАДЗОР

Члан 41.

О спровођењу ове одлуке стара се Одељење
за имовинско правне односе, урбанизам, гра-
ђевинарство и стамбено-комуналне послове.

Инспекцијски надзор над спровођењем од-
редбама ове одлуке врши комунална инспек-
ција.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара, каз-
ниће се за прекршај Предузеће ако:

1. својим актом не одреди изглед, тип и
врсту пијачних објеката (члан 8. став 2.);

2. пијацу не опреми потребним бројем и
врстом пијачних објеката у зависности од
врсте пијаце (члан 8. став 3.);

3. ако не утврди План постављања пијачних
објеката (члан 9. Став 2.);

4. ако План постављања пијачних објеката
не истакне на улазу у пијачни простор (члан 9.
став 3.);

5. не поступи у складу са чланом 10. ове Од-
луке;

6. не поступи у складу са чланом 11. ове Од-
луке;

7. не обезбеди посебну просторију са опре-
мом и прибором за несметан рад инспек-
цијских служби (члан 14.);

8. не поступи у складу са чланом 15. ове Од-
луке;

9. не поступи у складу са чланом 16. ове Од-
луке;

10. на основу одобреног годишњег Про-
грама одржавања пијаце, не сачини и не до-
стави комуналној инспекцији тромесечни План
одржавања пијаце (члан 18. став 2.);

11. не пропише Пијачни ред пијаце, на који
сагласност даје Општинско веће (члан 19.);

12. не поступи у складу са чланом 20. став
1. ове Одлуке;

13. поступи супротно забрани из члана 24.
ове Одлуке;

14. да на коришћење супротно року из члана
25. ове Одлуке;

15. не поступи у складу са чланом 30. ове
Одлуке;

16. не поступи по решењу комуналног ин-
спектора којим је наређено извршавање ут-
врђених обавеза и предузимање мера за откла-
њање недостатака;

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у Предузећу новчаном каз-
ном у износу од 10.000,00 динара.

Члан 43. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара, каз-
ниће се за прекршај правно лице ако:

1. пијачни објекат постави без прибављене
писмене сагласности Предузећа, (члан 8. став 5.);

2. поступи супротно забрани из члана 13. став
3. ове Одлуке;

3. поступи супротно забранама из члана 23.
ове Одлуке;

4. не поступи у складу са чланом 32. Ове Од-
луке;

5. поступи супротно одредбама члана 33. ове
Одлуке;

6. не поступи у складу са одредбама члана
34. ове Одлуке;
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За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се предузетник новчаном казном у износу од
50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се физичко лице новчаном казном у износу од
10.000,00 динара.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Предузеће, је дужно ускладити пословање
на пијацама са одредбама ове Одлуке, у року
од 90 (деведесет) дана од дана ступања на
снагу исте.

Члан 45.

Уговори о закупу продајних места, који су
закључени до дана ступања на снагу ове од-
луке, остају на снази до истека рока на који су
закључени.

Члан 46.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о пијацама („Општински служ-
бени гласник“ бр 16/2002 и „Службени гласник
општине Аранђеловац“ број 19/11, 68/15 и
88/2017).

Члан 47.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловца". 

СКПШТИНА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр 06-762/2019-01-2 од 10.09.2019 године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретно-
сти непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 16/2018), члана 33. став 1. тачка
16. Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац, на пред-
лог Комисије за прибављање непокретности у
јавну својину општине Аранђеловац непосред-
ном погодбом бр. 463-50/2019-05 од дана
29.07.2019. године, на седници одржаној
10.09.2019. године, донела је 

О Д Л У К У

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ

1. Прибавља се у Јавну својину општине
Аранђеловац непокретност – објекат зграда ту-
ризма хотел „Старо Здање“ у основи пов. од
2339 м2 постојећи на кп.бр. 1934/1 – зграда број
1., уписан у ЛН бр. 7215 КО Аранђеловац, у
приватном власништву привредног друштва
„Буковичка Бања Стублина“ д.о.о. Аранђеловац,
МБ 17398113, непосредном погодбом, за укупну
купопродајну цену у износу од 61.900.713,74
динара ( шездесетједанмилиондеветстотинахи-
љадаседамстостинатринаест динара и седамде-
сетчетири паре).

Купопродајна цена из претходног става биће
исплаћена у 10 (десет) узастопних једнаких ме-
сечних рата, с тим да прва рата буде исплаћена
у јануару 2020. године.

2. Тржишна вредност непокретности из тачке
1. ове Одлуке утврђена је на основу стручне
процене овлашћеног проценитеља – Градског
завода за вештачења Београд бр. ПВ 40/19 од
7.06.2019. године, на износ од 1.180.000,00 евра
( један милион стотинуосамдесетхиљада евра) 

3. Уговор о прибављању непокретности из
тачке 1. ове Одлуке у Јавну својину општине
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Аранђеловац, у име Општине закључује пред-
седник Општине са законским заступником
правног лица од којег се прибавља непокрет-
ност у року од 30 дана од дана доношења ове
Одлуке,по претходно прибављеном мишљењу
Правобраниоца општине Аранђеловац.

Закључењем уговора општина Аранђеловац
стиче право да се код РГЗ-СКН Аранђеловац,
на основу закљученог уговора упише као но-
силац права јавне својине на непокретности из
тачке 1. ове Одлуке.

4. Ако законски заступник правног лица од
кога се прибавља непокретност у јавну својину
општине, не приступи закључењу Уговора из
тачке 3. ове Одлуке Скупштина општине ће по-
ништити ову Одлуку. 

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Аранђеловац је на сед-
ници одржаној 15.03.2019. године донела Од-
луку о утврђивању општег интереса у области
очувања и заштите културних добара на тери-
торији општине Аранђеловац („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“ бр. 2/2019) којом је
одредила хотел „Старо Здање“ за објекат од оп-
ште јавног интереса за општину Аранђеловац
у циљу очувања културно-историјског наслеђа
грађана општине Аранђеловац и Одлуку о по-
кретању поступка прибављања непокретности
у јавну својину општине Аранђеловац непо-
средном погодбом („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/2019) којом је по-
кренула поступак прибављања у јавну својину
Општине објекта „Старо Здање“.

Решењем Скупштине општине Аранђеловац
образована је Комисија за прибављање непок-
ретности у јавну својину општине Аранђело-
вац непосредном погодбом („Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019) са за-
датком да у складу са Законом о јавној својини
( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) и Уредбом о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосред-
ном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања ис-
коришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16/18), спроведе поступак прибављања непок-
ретности – објекта хотел „Старо Здање“ у пов.
од 2339 м2 у основи, постојећи на кп.бр. 1934/1

– зграда број 1., уписан у ЛН бр. 7215 КО
Аранђеловац, власништво правног лица „Бу-
куљска Нова Слатина“ АД Аранђеловац, у
јавну својину општине Аранђеловац, непо-
средном погодбом, и да одговарајући предлог
достави надлежном органу.

Градски завод за вештачења Београд ( као
најповољнију понуђач у поступку у складу са
чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама),
као овлашћени проценитељ, извршио је про-
цену тржишне вредности хотела „Старо Здање“,
и утврдио да иста износи 1.180.000,00 евра.

На основу извршене процене тржишне
вредности, Комисија за прибављање непокрет-
ности у јавну својину општине Аранђеловац је
приступила непосредним преговорима са ов-
лашћеним лицем привредног друштва „Буко-
вичка Бања Стублина“ д.о.о. Аранђеловац, као
власником предметног објекта.

Комисија за прибављање непокретности у
јавну својину општине Аранђеловац је упутила
допис бр. Службено 12 07/2019-05 од 12.07.2019.
године, Верици Милојевић директору привред-
ног друштва „Буковичка Бања Стублина“ д.о.о.
Аранђеловац да се изјасни да ли и под којим
условима је привредно друштво спремно да
предметни објекат отуђи општини Аранђеловац.
Директор привредног друштва „Буковичка Бања
Стублина“ д.о.о. Аранђеловац је одговорила По-
нудом бр. 1/30 од 19.07.2019. године у којој пред-
лаже да купопродајна цена предметног објекта
хотела „Старо Здање“ буде 50% процењене вред-
ности објекта у стечајном поступку односно да
купопродајна цена буде 61.900.713,74 динара.

На основу наведеног Комисија је поднела
Општинском већу предлог Одлуке о прибав-
љању непокретности у јавну својину општине
Аранђеловац непосредном погодбом број 463-
50/2019-05 од дана 29.07.2019. године.

Чланом 27. став 10 Закона о јавној својини (
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) прописано је да о прибав-
љању ствари и располагању стварима у својини
јединице локалне самоуправе под условима
прописаним законом, одлучује орган јединице
локалне самоуправе одређен у складу са зако-
ном и статутом јединице локалне самоуправе,
док је чланом 3. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погод-
бом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда („Службени гласник РС“, бр.
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16/2018) прописано да Одлуку о предлогу коми-
сије у погледу прибављања непокретности у
јавну својину, односно отуђења непокретности
из јавне својине, након спроведеног поступка
непосредне погодбе, доноси надлежни орган.

На основу свега наведеном а на основу ов-
лашћења из члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/2019), којим је про-
писано да Скупштина општине одлучује о при-
бављању и отуђењу непокретности за потребе
Општине, предлаже се доношење ове Одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-763/2019-01-2 од 10.09.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), и члана 33. став
1. тачка 16. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 2/2019),

Скупштина општине Аранђеловац је на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ПРИКУПЉАЊЕМ

ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења
непокретности у јавној својини општине
Аранђеловац ближе описане и означене као:

- Објекат број 2. у пов. од 68м2 на кп. бр.
2113/1 уписан у Лн. бр. 1630 КО Аранђеловац,
постојећи у ул. Књаза Милоша број 228. 

Непокретност из претходног става биће от-
уђена из јавне својине општине Аранђеловац у
поступку прикупљања писмених понуда јав-
ним огласом.

Јавни оглас о спровођењу поступка прику-
пљања писмених понуда за отуђење непокрет-
ности из става 1. овог члана је саставни део ове
Одлуке.

Члан 2.

Почетна, односно најнижа, купопродајна
цена непокретности из члана 1. ове Одлуке ут-
врђује се у висини тржишне вредности пред-
метне непокретности изражене у еврима по
средњем курсу НБС и износи 63.411,32 еура
(шездесеттрихиљадечетиристотинеједанаест
евра и тридесетдва евроцента).

Купопродајна цена непокретности из става
1. овог члана утврђена је на основу процена
тржишне вредности непокретности од стране
РС-Министарства финансија-Пореске управе-
Одсек за контролу издвојених активности
Аранђеловац бр. 003-436-00-01219/2019 од
30.07.2019. године, изражене у еврима по сред-
њем курсу НБС.

Члан 3.

Поступак oтуђења непокретности из члана
1. ове Одлуке прикупљањем писмених понуда,
спровешће Комисија за отуђење непокретно-
сти, коју ће Скупштина општине Аранђеловац
формирати посебним актом.

Комисија из става 1. овог члана има задатак
да по окончаном поступку прикупљања писме-
них понуда, поднесе образложени предлог Оп-
штинском Већу на основу кога Општинско
Веће подноси предлог Одлуке о отуђењу не-
покретности из јавне својине општине Аранђ-
еловац.

Члан 4.

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

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-764/2019-01-2 од 10.09.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовин-
ских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Служ-
бени гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о по-
кретању поступка отуђења непокретности при-
купљањем писмених понуда бр. 06-764/2019-
01-2 од 10.09.2019. године,

Скупштина општине Аранђеловац објав-
љује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПОДАЦИ О ПРОДАВЦУ

Скупштина општине Аранђеловац, ул. Ве-
нац Слободе бр. 10., 34 300 Аранђеловац.

2. ПОДАЦИ О НАЧИНУ ОТУЂЕЊА

Отуђење непокретности из јавне својине оп-
штине Аранђеловац биће извршено у поступку
прикупљања писмених понуда путем јавног
огласа.

Поступак спроводи Комисија за спровођење
поступка отуђења непокретности/објекта у
улици Књаза Милоша бр. 228 из јавне својине
општине Аранђеловац формирана Решењем
Скупштине општине Аранђеловац бр. 06-
766/2019-01-2 од 10.09.2019. године.

3. ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ
ОТУЂУЈЕ

Отуђује се непокретност у јавној својини
општине Аранђеловац, ближе описана и озна-
чена као:

– Објекат број 2. у пов. од 68м2 на кп. бр.
2113/1 уписан у Лн. бр. 1630 КО Аранђеловац,
постојећи у ул. Књаза Милоша број 228.

Предмет отуђења није грађевинско зем-
љиште кп. бр. 2113/1 и купац не може засно-
вати право својине на истом.

Предметни објекат је у закупу по Уговору о
закупу пословног простора бр. 361-11/2016-01-
1, закљученим дана 19.12.2016. године и Анек-
сом бр. 1. Уговора о закупу бр. 400-921/2019-
01-1 од 23.04.2019. године, између општине
Аранђеловац као закуподавца и закупца ПР
Грађевинске радње „СДГ Градња“ Аранђело-
вац, који закуп траје до 19.12.2021. године. Ку-
пац је у обавези да ступи на место Закуподавца
у складу са законом, и тиме поштује уговорене
услове закупа по истека истог.

4. ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна, односно најнижа, купопродајна
цена предметне непокретности је 63.411,32
еура (шездесеттрихиљадечетиристотинеједа-
наест евра и тридесетдва евроцента), по
тржишној вредности непокретности утврђеној
од стане РС-Министарства финансија-Пореске
управе-Одсека за контролу издвојених актив-
ности Аранђеловац бр. 003-436-00-01219/2019
од 30.07.2019. године, израженој у еврима по
средњем курсу НБС, с тим што се исплата
врши у динарској противвредности по сред-
њем званичном курсу Народне банке Србије на
дан уплате.

5. РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Најповољнији понуђач је у обавези да цело-
купан износ купопродајне цене исплати најкас-
није у року од 15 дана од дана доношења Од-
луке о отуђењу непокретности.

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за избор најповољнијег пону-
ђача је највиша понуђена купопродајна цена.

7. ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА
ДЕПОЗИТА

Понуђач је обавезан да уплати депозит у из-
носу од 5% почетне купопродајне цене на ра-
чун број 840-0000000589804-93, прималац Бу-
џет општине Аранђеловац.  Наведени депозит
служи као средство обезбеђења озбиљности
понуде. Најповољнијем понуђачу се уплаћени
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депозит урачунава у купопродајну цену, а оста-
лим понуђачима се уплаћени депозитни износ
враћа у року од 15 дана. Понуђачи су у обавези
да у понуди наведу тачан број рачуна и назив
банке за враћање депозита. Продавац не одго-
вара за тачност враћања депозита, у случају да
подаци о броју рачуна и назив банке нису по-
тпуни или тачни.

У случају да најповољнији понуђач писаним
путем одустане од дате понуде или по позиву
не приступи закључењу уговора о купопро-
даји, губи право на повраћај уплаћеног депо-
зитног износа, а одлука о избору најповољ-
нијег понуђача се ставља ван снаге.

8. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи:
1. Доказ о уплати депозита,
2. Понуђена купопродајна цена,
3. Изјава понуђача да прихвата све услове из

Огласа,
5. Податке о подносиоцу пријаве односно

понуде и то: 
– за правно лице: назив, седиште и број те-

лефона и мора бити потписана од стране ов-
лашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду
правног лица се прилаже оригинални извод из
регистра привредних субјеката са подацима за
то правно лице, не старији од 30 дана. У слу-
чају да подносиоца пријаве, односно понуде за-
ступа пуномоћник, пуномоћје за заступање
мора бити оверено од стране јавног бележника.

– за физичко лице: име и презиме, адресу,
број личне карте и број телефона и мора бити
потписана, а ако је то лице предузетник уз
пријаву, односно понуду се прилаже ориги-
нални извод из регистра привредних субјеката
или потврда да је предузетник уписан у одго-
варајући регистар, све не старије од 30 дана.

6. Тачан број рачуна и назив банке за
враћање депозита

Пријава, односно понуда доставља се у за-
твореној коверти са видљивом назнаком на који
се оглас односи и ко је подносилац пријаве, од-
носно понуде.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако
не садржи све што је прописано, ако нису при-
ложене све исправе како је то предвиђено, од-
носно ако не садржи све податке предвиђене
огласом или су подаци дати супротно објавље-
ном огласу.

Услови за спровођење поступка разматрања
писмених понуда су испуњени уколико при-

стигне најмање једна благовремена и потпуна
пријава, односно понуда.

9. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној и запечаће-
ној коверти са назнаком – Понуда за куповину
непкретности у јавној својини општине Аранђ-
еловац, НЕ ОТВАРАТИ, на следећу адресу: Оп-
штина Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10,
34 300 Аранђеловац, Комисија за спровођење
поступка отуђења непокретности из јавне
својине општине Аранђеловац.

На полеђини коверте наводи се назив под-
носиоца понуде, са адресом, контакт телефо-
ном и мејлом.

10. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда је 18.10.2019. го-
дине до 12 часова.

Понуде које пристигну после горе наведеног
рока сматраће се неблаговремене.

11. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА
У ДОКУМЕНТАЦИЈУ И РАЗГЛЕДАЊЕ

НЕПОКРЕТНОСТИ

Увид у акте о власништву и измиреним
трошковима коришћења непокретности, из-
вршену процену тржишне вредности, и осталу
документацију у вези са непокретности која се
отуђује из јавне својине, може се извршити сва-
ког радног дана у временском периоду од 12-13
часова, у просторијама Општинске управе оп-
штине Аранђеловац.

Заинтересовани понуђачи могу да разгле-
дају непокретност, која је предмет јавне про-
даје, сваког радног дана све до дана одржавања
јавне продаје у временском периоду од 14-15
часова.

Увид у документацију односно разгледање не-
покретности врши се искључиво уз претходну
најаву на маил skupstina@arandjelovac.rs један
дан пред планирани увид односно разгледање.

12. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА
ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити по-
следњег дана рока за подношење понуда у
13.30 часова у просторијама Општине Аранђ-
еловац – мала сала. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 8 – Аранђеловац, 12. септембар 2019. 75



Представник понуђача правног лица, пре
почетка јавног отварања понуда дужан је да
поднесе Комисији писмено овлашћење за
учешће у поступку јавног отварања понуда,
које је заведено код понуђача, оверено печатом
и потписано од стране одговорног лица пону-
ђача.

У случају да отварању понуда присуствује
законски заступник понуђача правног лица од-
носно предузетника неопходно је да се исти ле-
гитимише као такав путем извода из Агенције
за привредне регистра, ОП- обрасца и сл.

Понуђач физичко лице, пре отварања по-
нуда, дужно је да Комисији да на увид лични
документ који потврђује његов идентитет.

Ближе информације у вези са овим огласом
и појашњења, могу се добити код особе за кон-
такт: Ђорђе Ризнић на мејл адресу
skupstina@arandjelovac.rs

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-765/2019-01-2 од 10.09.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.

На основу члана 19. Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосред-
ном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања ис-
коришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16/18), члана 37. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 2/19) и члана 36. Пословника Скупштине
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 5/19) и члана 3. Од-
луке о покретању поступка отуђења непокрет-
ности прикупљањем писмених понуда бр. 06-
764/2019-01-2 од 10.09.2019. године,

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ/ОБЈЕКТА У УЛИЦИ

КЊАЗА МИЛОША БР. 228 ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Формира се Комисија за отуђење непок-
ретности/објекта у улици Књаза Милоша бр.
228 из јавне својине општине Аранђеловац пу-
тем прикупљања писмених понуда јавним
огласом (у даљем тексту: Комисија) и у исту се
именују:

• Љубиша Вуковић, дипл. правник, председ-
ник Комисије;

• Василије Петровић, дипл. правник, члан;
• Ђорђе Ризнић, дипл. правник, члан;
• Јелена Стризовић, дипл. инг. геодезије,

члан;
• Илија Грубишић, дипл. правник, члан.

2. Задатак Комисије је да у складу са Зако-
ном о јавној својини ( „Службени гласник РС“,
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовин-
ских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Служ-
бени гласник РС“, бр. 16/18), спроведе посту-
пак отуђења непокретности ближе описане и
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означене као Објекат број 2. у пов. од 68м2
на кп. бр. 2113/1 уписан у Лн. бр. 1630 КО
Аранђеловац, постојећи у ул. Књаза Милоша
број 228, путем прикупљања писмених понуда
јавним огласом; да након окончаног поступка
записник са одговарајућим предлогом достави
Општинском већу општине Аранђеловац на
даљу надлежност.

3. Утврђује се накнада за учешће на седници
Комисије председнику и члановима Комисије,
у висини 5% просечне месечне зараде по за-
посленом у Републици Србији, према послед-
њем коначном објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике на
дан одржавање седнице Комисије, у складу са
Одлуком о накнадама одборницима и члано-
вима органа, радних тела Скупштине општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр.73/15).

4. Административно-техничке послове за
потребе Комисије вршиће Одељење за имовин-
ско-правне односе, урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности.

5. Мандат Комисији важи до окончања зада-
така из тачке 2. овог Решења односно до до-
стављања записника са одговарајућим предло-
гом Општинском већу општине Аранђеловац.

6. Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-766/2019-01-2 од 10.09.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.

На основу члана 35. став 6. Закона о плани-
рању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009, 64/2010 -Одлука УС РС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС,
50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 -Одлука УС
РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 - други закон) и члана 33. Статута оп-
штине Аранђеловац (“Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“, бр. 2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 2.1.

Измене и допуне Плана генералне регула-
ције за насељено место Аранђеловац за део
подцелине 2.1. (у даљем тексту: Измене
Плана), обухватају подручје које се налази у
просторној целини 2 – општој стамбеној зони,
подцелини 2.1 – становање средњих густина, у
делу који се налази у блоку ограниченом ули-
цама Светозара Марковића, Димитрија Туцо-
вића, Ул. Жичке и Ул. Церске, и представљају
усаглашавање простора са новонасталим про-
менама у простору, као и редефинисање по-
стојећих планских решења у оквиру различи-
тих густина становања, и састоје се из: 

• Текстуалног дела који садржи:
– општи део,
– плански део (правила уређења и правила

грађења),

• Графичког дела (постојеће стање и планска
решења)

• Документационог дела

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. Правни и плански део за израду плана

Правни основ за израду Плана je:
• Закон о планирању и изградњи („Служ-

бени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10
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– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19);

• Правилник о садржини, начину и по-
ступку израде докумената просторног и урба-
нистичког планирања („Службени гласник
РС“, бр. 32/19);

• Одлука о изради, бр. 020-213/2019-01-2 од
15.03.2019. („Службени Гласник општине
Аранђеловац“, бр.2/19)

Плански основ за израду Плана је:
• ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ АРАН -

ЂЕЛОВАЦ (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, бр. 32/11)

1.2. Опис границе Измена 
и допуна плана

Подручје за које се доносе Измене ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО
МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕ-
ЛИНЕ 2.1. налази се у просторној целини 2 –
општој стамбеној зони, подцелини 2.1 – стано-
вање средњих густина, у делу који се налази у
блоку ограниченом улицама Светозара Марко-
вића, Димитрија Туцовића, Ул. Жичке и Ул.
Церске, односно блок под називом - А 21

Предмет Измена и допуна и допуна план-
ског документа је само део планског документа
који се мења, а не плански документ у целини.

Граница Измена и допуна плана обухвата
простор од 3,98ха.

1.3. Циљеви и задаци израде плана

Циљ израде Измена и допуна Плана гене-
ралне регулације насеља Аранђеловац за део
подцелине 2.1. је стварање законског и план-
ског основа за просторно уређење подручја у
обухвату Плана, са утврђивањем правила уре-
ђења и грађења за карактеристичне целине и
зоне.

Израда Измена и допуна Плана заснива се
на постављеним циљевима и задацима и то у
складу са:

• Важећим Планом генералне регулације за
насељено место Аранђеловац (“Службени
гласник општине Аранђеловац”, бр. 66/14).

• Могућностима геоморфолошких каракте-
ристика терена, потребама инвеститора и
принципима заштите животне средине.

Измене и допуне дефинисане одлуком и
пројектним задатком се односе на промену на-
мене за део подцелине 2, корекцију правила
грађења и дефинисање правила грађења која
нису дата у важећем плану генералне регула-
ције за део подцелине 2.1.

Циљ израде Измене и допуне Плана је да се
омогући повећање капацитета као и побољ-
шање урбанистичких параметара (спратност,
степен заузетости итд.) за потребе изградње
објеката вишепородичног становања.

Циљ израде и доношења ове Измене и до-
пуне плана је утврђивање правила уређења и
грађења у складу са правилима усмеравајућег
карактера који су дати Планом генералне регу-
лације за насељено место Аранђеловац.
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1.4. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција

1.5. Обавезе, услови и смернице из Плана генералне регулације за насељено место
Аранђеловац (“Службени гласник општине Аранђеловац”, бр. 66/14).

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Аранђеловац има функцију општинског центра и мањег урбаног центра у мрежи центара
Србије, према Просторном плану Републике Србије, који повезује функционална урбана подручја
Београда и Крагујевца. Интензивираће или иницирати развој привредних, културних, институ-
ционалних и других веза с Београдом и Крагујевцем и појединим центрима на функционалном
подручју Београда (Лазаревац, Младеновац и Љиг), Крагујевца (Топола), Чачка (Горњи Милано-
вац) и Смедерева (Смедеревска Паланка).



Планска поставка је јачање, допуњавање и
подизање квалитета урбаних функција Аранђ-
еловца. Поред развоја секундарног сектора,
јачаће функције центра услужних делатности,
туризма, здравства, културе, информатике, бан-
карства и сличних делатности, праћене раз-
војем истраживачко-иновативних, развојно-
консултантских, информатичко- управљачких
и других функција.

Подручје Плана генералне регулације поде-
љено је на урбанистичке целине и подцелине
у оквиру којих су прописана правила уређења
и правила грађења за све намене у оквиру гра-
ђевинског земљишта.

Простор Плана генералне регулације је по-
дељен на седам просторних целина према на-
чину коришћења, претежним наменама, прав-
цима развоја и степену урбанизације. Про-
сторне целине су даље подељене на зоне,
према просторној диспозицији. Просторне це-
лине представљају заокружену насељску це-
лину са одређеном претежном наменом и
функцијама на нивоу насеља и саме целине.

Подручје Измена и допуна Плана налази се
у просторној целини 2 – општој стамбеној
зони, подцелини 2.1 – становању средњих гу-
стина.

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА 2 - општа стам-
бена зона подељена је на седам подцелина

(подцелине 2.1 - 2.7)

Претежна немена је становање које се на-
ставља на зону центра, јужно и северно од
центра. Као изразито стамбена зона, на вели-
ким просторима и са значајним бројем станов-
ника, у целој целини 2 се јављају као недо-
стајући јавни садржаји: објекти спорта и рек-
реације, вртићи и уређене јавне слободне и зе-
лене површине.

Постојећа претежна намена - становање
средњих густина се задржава и планом, уз
ограничену могућност изградње вишепоро-
дичних стамбених објеката. Планирано је да се
карактеристична неуређеност унутрашњих де-
лова блокова, недостатак паркинг места и не-
довољна површина под зеленилом, сведу на
минимум.

Постојеће неизграђене јавне површине пла-
ниране су за изградњу јавних објеката (вртића,
школе, спорта) и блоковских паркова.

Производни погони, који својим радом на
било који начин, угрожавају претежну намену

окружења, се не могу наћи у овој просторној
целини.

Подцелина 2.1 – северни делови насеља.
Овај простор је у великој мери већ изграђен,
инфраструктурно потпуно опремљен, са ут-
врђеном регулацијом и скоро завршеном пар-
целацијом.

Планирани јавни садржају су вртић, блоков-
ски паркови и спорт. На неизграђеним парце-
лама се могу градити објекти становања са
компатибилним наменама, услугама и посло-
вањем.

Просторни размештај зоне становања за-
снива се на различитим густинама становања
што омогућава рационалније коришћење гра-
ђевинског земљишта у урбанистички органи-
зованим зонама, зонама погушћавања, рекон-
струкције и у зонама средњих густина у обод-
ним деловима подручја плана.

Зоне највиших густина заступљене су у
зони градског центра. Густине опадају према
периферним зонама подручја ПГР-а.

Густине становања су дефинисане према
планираним површинама за становање и према
наслеђеном стању планирања. У ове површине
нису ушле површине планиране за друге на-
мене у оквиру зона. За високе густине стано-
вања у централним деловима насеља стано-
вање учествује са просечном заступљеношћу
од 70% површине мешовите намене (услужно-
пословне).

Концепт уређења стамбених структура под-
разумева дефинисање регулационих и нивела-
ционих карактеристика простора, регулацију
зона, инфраструктурно опремање простора,
повезивање на градске комуналне мреже, уво-
ђење рекреативних и туристичких простора,
кроз уређење и понуду садржаја централних и
јавних функција, нарочито у централним цели-
нама насеља, итд.

• СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Б1-Гс = 20 – 35 станова/ha (40-70станов-

ника/ha) - у просторним подцелинама 2.1-2.6,
3.1-3.3 и 7.3.

Доминантна намена је породично стано-
вање, уз могућност пословања. Постојећи
објекти породичног становања се могу рекон-
струисати у складу са правилима датим за нову
изградњу објеката становања средње густине
становања. Претежни тип изградње је слобод-
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ностојећи објекти на парцели осим у деловима
формиране изградње на регулацији.

Паркирање и гаражирање возила на соп-
ственој парцели у складу са утврђеним стан-
дардом паркирања за планирану намену.

• СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
(вишепородично)

Б-Гс = 35 – 45 станова/ha (70-100 станов-
ника/ha)- у просторним подцелинама 2.2, 2.3,
2.5, 3.1, 3.2 и 3.3.

Доминантна намена је вишепородично ста-
новање. Површине планиране за ову намену су
претежно неизграђене. Ова намена је про-
изашла из потребе за изградњом вишепородич-
ног становања. Обзиром на постојећу изграђе-
ност, густину изграђености и већ извршену
парцелацију,

површине за вишепоросично становање
средњих густина је нови тип становања који
треба да обезбеди услове за изградњу вишепо-
родичних стамбених објекта мањих густина од
постојећих, са више уређених слободних по-
вршина и паркинг простором. Ова намена се
налази по ободу постојећег грађевинског под-
ручја и делимично је комунално опремљена.
Нова изградња је, претежно, вишепородично
становање.

Паркирање и гаражирање возила на соп-
ственој парцели у складу са утврђеним стан-
дардом паркирања за вишепородично стано-
вање.

• СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА
(вишепородично)

А-Гс = 45 – 55 станова/ha (100-120 станов-
ника/ha)- у просторној подцелини 1.2 - центар
и подцелинама 2.1 и 2.3.

Доминантна намена је вишепородично ста-
новање. То су претежно постојећи објекти ви-
шепородичног становања. Нова изградња се
дозвољава до испуњења максималних параме-
тара прописаних у правилима грађења за ову
намену. Постојећи објекти се могу реконструи-
сати у складу са параметрима датим за нову из-
градњу. Нова изградња је, претежно, вишепо-
родично становање са пословањем.

Паркирање и гаражирање возила на соп-
ственој парцели у складу са утврђеним стан-
дардом паркирања за вишепородично стано-
вање, односно пословање.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
– ПОДЦЕЛИНА 2.1.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
– ПОРОДИЧНО

Основна намена површина: породично ста-
новање.

– Као претежна намена дозвољава се у про-
сторним подцелинама 1.2, 2.1-2.6, 3.1-3.3, 4,5
и 7.3.

– може бити компатибилна намена у про-
сторним подцелинама 5.3, 7.1, и 7.2 и целини
4

– не дозвољава се у целинама 5, 6, и 7 и под-
целинама 1.1, 1.3, 1.4 и 2.7.

Као породично становање дефинише се ста-
новање на појединачним парцелама, мини-
малне величине 300 m2 са највише 3 стана у
објекту.

Компатибилне намене: становање средњих
густина – вишепородично, услуге, трговина на
мало, угоститељство, туризам пансионског
типа, спорт и рекреација, зеленило. Као компа-
тибилна намена могу се дозволити мањи про-
изводни погони који не угрожавају животну
средину осим у подцелини 1.2. Однос пратећих
намена у односу на претежну може бити мак-
симално 30% на нивоу намене. Компатибилна
намена може бити у оквиру основног објекта,
засебан објекат на парцели или на посебној
парцели у оквиру претежне намен. Уколико је
на посебној парцели важе правила за компати-
билну намену.

Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је сло-

бодностојећи и у прекинутом низу.
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СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА - ВИШЕПОРОДИЧНО

Основна намена површина: вишепородично становање.

– Као претежна намена дозвољава се у просторним подцелинама 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2 и 3.3.
– може бити компатибилна намена у просторним подцелинама 1.2, 2.1, 2.4, и целини 4
– не дозвољава се у целинама 5, 6, и 7 и подцелинама 1.1, 1.3, 1.4, 2.6 и 2.7.

Вишепородично становање је становање са више станбених јединица у једном објекту на
појединачним парцелама, минималне величине 700 m2 са више од 3 стана у једном објекту.

Компатибилне намене: јавне функције и службе, образовање, дечија и социјална заштита,
спорт и рекреација, услуге и пословање, зеленило. Компатибилна намена може бити у оквиру ос-
новног објекта или на посебној парцели у оквиру претежне намен. Уколико је на посебној парцели
важе правила за компатибилну намену.

Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у прекинутом низу.
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* Спратност П+4 се може дозволити тамо где се могу обезбедити услови величине парцеле уз
континуитет на нивоу блока или дела блока. Објекти спратности П+4 могу бити само сло-
бодностојећи.

СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА - ВИШЕПОРОДИЧНО

Основна намена површина: вишепородично становање.
– Као претежна намена дозвољава се у просторним подцелинама 1.2, 2.1 и 2.3
– може бити компатибилна намена у просторним подцелинама 1.1, 1.4, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2 и 3.3
– не дозвољава се у целинама 4, 5, 6, и 7 и подцелинама 1.3, 2.4, 2.6 и 2.7.

Вишепородично становање је становање са више станбених јединица у једном објекту на
појединачним парцелама, минималне величине 700 m2 са више од 3 стана у једном објекту. Ком-
патибилне намене: јавне функције и службе, образовање, дечија и социјална заштита, спорт и рек-
реација, услуге и пословање, зеленило. 

Компатибилна намена може бити у оквиру основног објекта или на посебној парцели у оквиру
претежне намен. Уколико је на посебној парцели важе правила за компатибилну намену.

Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи, у низу и у прекинутом низу.
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* Спратност П+5 се може дозволити тамо где за то постоје амбијентални и урбанистички пре -
дуслови, и уз предходну проверу и анализу односа према непосредном и ширем окружењу
плановима детаљне разраде. Објекти спратности П+5 могу бити само слободностојећи.

1.6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

1.6.1 Грађевинско подручје

Све површине у обухвату Измена и допуна Плана спадају у грађевинско подручје.

1.6.2 Намена површина

У оквиру блока А 21, ограниченог улицама Светозара Марковића, Димитрија Туцовића, Ул.
Жичке и Ул. Церске, осим површина јавне намене предиђених за изградњу спортских терена и
парк шуме (због конфигурације терена), налази се простор предвиђен за становање средњих гу-
стина у коме је већ започета изградња вишепородичних стамбених објеката као компатибилне на-
мене. Западно, непосредно уз улице ул. Жичку налазе се блокови становања високих густина,
спратности По+П+5+Пк, а источно уз Ул. Светозара Марковића планиране намене вишепородич-
ног становања високих густина.
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Подаци о парцелама увидом у електронску базу података Републичког геодетског завода:
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1.6.3. Tрасе, коридори и регулација саобраћајница

Део подцелине 2.1. за коју се ради Измена и допуна Плана, је блок ограничен улицама Светозара
Марковића, Димитрија Туцовића, Ул. Жичке и Ул. Церске, тако да је саобраћајна регулација по-
тпуно дефинисана.

Недостатак уличне мреже одражава се једино кроз лоше стање тротоара које је потребно ре-
конструисати и извести у пуним профилима

1.6.4. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре

Од периода усвајања Плана генералне регулације, није било измена у оквиру мреже јавне ко-
муналне (хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе и термотехничке) инфраструк-
туре.

У оквиру обухвата Измена и допуна плана постоји изграђена ЕЕ мрежа 1Е20kV, и то у улици
Светозара Марковића, Ул. Жичкој и ул. Церској. 

У обухвату Измена и допуна Плана, нити у његовој непосредној близини нема објеката који су
у власништву „Електромреже Србија“ А.Д.

У оквиру границе Измена и допуна Плана постоји изграђен дистрибутивни гасовод Ø40х3.6mm
дуж улице Светозара Марковића, улице Жичке и ул Церске, израђен од стране ЈКП Букуља. Сви
планирани објекти у окви границе Плана могу се прикључити на дистрибутивни гасовод
Ø40х3.6mm са максималним протоком природног гаса Qmax=65 m3/h

Постојећи улични водовод РЕ Ø63mm спроведен је дуж Ул. Светозара Марковића, РЕ Ø110 у
улици Церској и РЕ Ø63mm у ул. Жичкој. Трасе фекалне канализације се простиру у улицама:
PVC Ø300mm кроз ул.Жичку, PVC Ø250mm средином плана кроз површину јавне намене – зеле-
нило и PVC Ø200mm кроз улицу Светозара Марковића.

1.6.5. Оцена расположивих подлога за израду плана

За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су добијени од инвеститора, надлежних
јавних предузећа и институција.

Важећи План генералне регулације је коришћен као основа за израду Измена и допуна истог.
У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио евидентирање постојећег
стања.

86 Број 8 – Аранђеловац, 12. септембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



1.6.6. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта

• Део к.п. бр. 979/8, део 982/14 и цела к.п. бр. 981 К.О. Аранђеловац, планиране су као површине
јавне намене – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА.

• К.п. бр. 974/1, 974/2 и део к.о. бр. 978/1 К.О. Аранђеловац, планиране су као површине јавне
намене – ЗЕЛЕНИЛО – ПАРК.

• Део к.п. бр. 967/2, 967/1, 968, 972, 973, 2271, 2272, 2273, 2275, 978/1, 978/2, 978/7, 978/5, 978/4,
978/3, 2246, 982/14, 979/8 и цела к.п. бр. 978/6 К.О. Аранђеловац, су планиране површине јавне
намене – САОБРАЋАЈНИЦА.

• Део к.п. бр. 967/2, 967/1, 968, цела 970/1, цела 971/1, део 972, 973, 2271, 2272, 2273, 2275, цела
2274, цела 2269, цела 978/2, део 978/7, део 978/5, део 978/4, део 978/3, цела 2249, цела 2248, цела
2247, део 2246 К.О. Аранђеловац, налази се, у оквиру површина осталих намена - СТАНОВАЊЕ
СРЕДЊИХ ГУСТИНА.

Табела бр. 4 – Постојеће грађевинско земљиште у обухвату Плана 

• Подаци о постојећим објектима (БГП)

Постојећи објекти на к.п. бр. 967/1 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=109 m2 (објекат изграђен без одобрења за градњу);

Постојећи објекти на к.п. бр. 967/2 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=85 m2 (објекат преузет из земљишне књиге);

Постојећи објекти на к.п. бр. 970/1 К.О. Аранђеловац:
1. Вишепородични стамбени објекат, П=556 m2 (објекат у изградњи);

Постојећи објекти на к.п. бр. 973 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=144 m2 (објекат има одобрење за употребу);

Постојећи објекти на к.п. бр. 978/5 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=213 m2 (објекат има одобрење за употребу);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2248 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=98 m2 (објекат преузет из земљишне књиге);
2. Помоћна зграда, П=39 m2 (објекат изграђен без одобрења за градњу);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2249 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=116 m2 (објекат преузет из земљишне књиге);
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Постојећи објекти на к.п. бр. 2269 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=38 m2 (објекат преузет из земљишне књиге);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2270 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=103 m2 (објекат уписан по Закону о озакоњењу објеката);
2. Помоћна зграда, П=39 m2 (објекат уписан по Закону о озакоњењу објеката);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2271 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=123 m2 (објекат има одобрење за градњу, а нема одобрење за

употребу);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2272 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=89 m2 (објекат преузет из земљишне књиге);
2. Помоћна зграда, П=43 m2 (објекат изграђен без одобрења за градњу);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2273 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=71 m2 (објекат преузет из земљишне књиге);
2. Помоћна зграда, П=17 m2 (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2274 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=73 m2 (објекат има одобрење за употребу);

Постојећи објекти на к.п. бр. 2275 К.О. Аранђеловац:
1. Породична стамбена зграда, П=83 m2 (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи

објеката);

Приступ јавној саобраћајној површини:
Предметне парцеле у оквиру блока су оивичене улицама Светозара Марковића, Димитрија
Туцовића, улице Жичке и улице Церске.

• Део к.п. бр. 979/8, део 982/14 и цела к.п. бр. 981 К.О. Аранђеловац, планиране су као површине
јавне намене – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА.

• К.п. бр. 974/1, 974/2 и део к.о. бр. 978/1 К.О. Аранђеловац, планиране су као површине јавне
намене – ЗЕЛЕНИЛО – ПАРК.

• Део к.п. бр. 967/2, 967/1, 968, 972, 973, 2271, 2272, 2273, 2275, 978/1, 978/2, 978/7, 978/5,
978/4, 978/3, 2246, 982/14, 979/8 и цела к.п. бр. 978/6 К.О. Аранђеловац, су планиране површине

јавне намене – САОБРАЋАЈНИЦА.

Непосредно окружење уз границу Измена и допуна Плана чине претежно зоне становања ви-
соких густина, спратности По+П+5+Пк

Унутар блока, као и са његове северозападне стране, налазе се површине јавне намене плани-
ране за изградњу спортских и парковских површина, тако да израдњом вишепородичних стамеб-
них објеката неће бити угожена проветреност и осунчаност блока.

2. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1.  Правила уређења 

2.1.1. Подела на функционалне зоне и целине

Измене и допуне Плана се ослањају на План генералне регулације у погледу поделе простора
на функционалне зоне.
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Површина у обухвату графичког дела Измене и допуне плана се налази у просторној целини 2
– општој стамбеној зони, подцелини 2.1 – становање средњих густина, у делу који се налази у
блоку ограниченом улицама Светозара Марковића, Димитрија Туцовића, Ул. Жичке и Ул. Церске,
односно блок под називом - А 21, тако што се врши промена густине становања из средњих у ви-
соке густине.

Остале Измене и допуне односе се на текстуални део плана тако да се целине и подцелине за-
државају према важеђем Плану генералне регулације.

2.1.2. Намена простора и биланс површина

Намена простора

Све парцеле које улазе у обухват Измена и допуна Плана су парцеле грађевинског земљишта.
Изменом и допуном Плана предвиђа се промена густина становања из средњих у високе гу-

стине.
Према постојећем Плану генералне регулације, површина у обухвату Измена и допуна се налази

у оквиру целине 2 – општој стамбеној зони, подцелини 2.1 – становање средњих густина. Међу-
тим, анализом постојећег начина коришћења, потребама на предметној локацији, као и функцијама
које се налазе у окружењу, дошло се до закључка да би било сврсисходније да планиране густине
становања у оквиру намене овог простора буде промењена. Изменама и допунама Плана, на пред-
метној локацији, предвиђа се могућност изградње вишепородичних стамбених објеката са спорт-
ско рекреативним садржајима.

Саобраћајна мрежа

Концепт саобраћајне мреже, која опслужује предметни простор, у потпуности се задржава из
Планом генералне регулације за насељено место Аранђеловац.

Поменуту саобраћајну мрежу чине улице које огранучавају наведени блок, и то:
улица Светозара Марковића, Димитрија Туцовића, Ул. Жичка и Ул. Церска.

Биланс површина

У поглављу 2.4. Плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац, – БИЛАНС НА-
МЕНЕ ПОВРШИНА, на страни 23, Табела бр.1 – Биланс постојећих и планираних намена по-
вршина – I Грађевинско подручје, под тачком 2. - површине осталих намена, мења се и гласи
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Биланс површина у оквиру граница Измена и допуна:
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 (h )   (%)  

 (h ) 
   

  (%) 

I           
          

1.   
  2,4321  61,1  2,4321  61,1 

1.1.  0,6995 17,6 0,6995 17,6 
1.2.    0,8988 22,6 0,8988 22,6 
1.3.  -  0,8338 20,9 0,8338 20,9 
     
2.   

 1,5473 38,9 1,5473 38,9 
2.1.  1,5473 38,9 1,5473 38,9 

  / 0,00 1,5473 38,9 
  1,5473 38,9 / 0,00 

      : 3,9794 100,00 3,9794 100,00 



2.1.3. Општa правила уређења саобраћајне
мреже и мреже јавне комуналне

инфраструктуре

Сва правила уређења која се односе на из-
градњу саобраћајне мреже и мреже и објеката
јавне инфраструктуре важе из Плана генералне
регулације за насељено место Аранђеловац
(“Службени гласник општине Аранђеловац”,
бр. 66/14).

2.1.4. Услови и мере за спровођење Измена
и допуна Плана генералне регулације

Ова измена и допуна представља саставни
део плана чија се измена и допуна врши, сва
правила уређења и грађења која нису дефини-
сана овим планом користиће се из плана чија
се измена и допуна врши. Планом су дати сви
параметри за градњу у оквиру предметног про-
стора.

Након усвајања Плана, а на начин и по по-
ступку утврђеним Законом о планирању и из-
градњи, Измене и допуне Плана генералне ре-
гулације ће се спроводити кроз поступак:

• Издавање локацијских услова.
• Правила грађења су основ за издавање Ин-

формације о локацији и извода из плана ради
добијања локацијских услова.

• Израда пројектно–техничке документације
за објекте намена утврђених Планом, који се
граде на површинама остале и јавних намена.

• Прибављање урбанистичких и других са-
гласности на пројектну документацију.

• Прибављање грађевинске дозволе и при -
јава радова.

Сва остала правила и услови за уређење
који нису предмет ових ИЗМЕНА И ДОПУНА
важе из ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ
(“Службени гласник општине Аранђеловац”,
бр. 66/14).

2.2. Правила грађења 

2.2.1. Правила парцелације,
препарцелације и исправке граница

парцела

За простор у обухвату Измена и допуна
плана не постоје посебна ограничења у по-

гледу максималне величине грађевинске пар-
целе.

Катастарска парцела може постати грађе-
винска уколико има облик и површину који
омогућавају изградњу објекта у складу са пра-
вилима грађења и техничким прописима и која
има приступ јавној саобраћајној површини

Нова грађевинска парцела, настала
спајањем или дељењем целих или делова ката-
старских парцела мора имати минималну ши-
рину фронта према јавној саобраћајној по-
вршини 20.0m и минималну површину 0,08ha
(800 m2),

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила
грађења по наменама у обухвату

Измена и допуна плана

Изменама и допунама Плана генералне ре-
гулације предвиђа се, за део подцелине 2.1. –
БЛОК А21 - изградња објеката вишепородич-
ног становања у оквиру намене - становање ви-
соких густина.

Основна намена површина: вишепоро-
дично становање.

Вишепородично становање је становање
са више стамбених јединица у једном објекту
на појединачним парцелама, минималне ве-
личине 700 m2 са више од 3 стана у једном
објекту.

Компатибилне намене: становање средњих
густина, јавне функције и службе, образовање,
дечија и социјална заштита, спорт и рекреа-
ција, услуге и пословање, зеленило. Компати-
билна намена може бити у оквиру основног
објекта или на посебној парцели у оквиру пре-
тежне намене. Уколико је на посебној парцели
важе правила за компатибилну намену.

Положај објекта на парцели: објекат,
према положају на парцели је слободностојећи,
у низу или у прекинутом низу.
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Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат.
Могућа је изградња још једног стамбеног или пословног објекта у оквиру дозвољених урбани-
стичких параметара за парцелу.

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика, зимских
башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.

Грађевинска линија:
– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу - План изградње и

регулације.
– За грађевинске парцеле, које се налазе у заштитној зони далековода, односно гасовода, или

друге комуналне инфраструктуре, примењују се правила за положај објекта у складу са поглављем
о зонама заштите.

Кота приземља:
– кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.2 m виша од нулте коте.
– за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је макси-

мално 0.2 m виша од коте приступног тротоара.
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Одстојање објекта од суседног објекта и од бочне границе парцеле:

Вишепородично становање:
– Минимално одстојање објекта од суседног бочног објекта је 1/2 висине вишег објекта, али

не мање од 4 m.
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не мање

од 3,5 m.
– растојање објекта у непрекинутом низу је 0 m и у овом случају бочне фасаде су без отвора.

Растојање од задње границе парцеле:
– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално

2,5 за породично становање, односно 1/4 висине за вишепородичне објекте, али не мање од 2,5 m.
– изузетно мања растојања могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта.

Међусобно одстојање објеката на парцели:
Вишепородично становање:
Минимално међусобно растојање објеката је 5.0 m с тим да не могу отвори стамбених просто-

рија бити на наспрамним фасадама.

Паркирање:
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру

парцеле, према нормативима дефинисаним у табели бр. 8-5 Нормативи за паркирање.
– Уколико је на грађевинској парцели предвиђен стационарни саобраћај, у приземљу објекта у

низу мора бити обезбеђен колски приступ, минималне ширине 3.0m'.
– Уколико је стационарни саобраћај на нивоу блока решен путем изградње гаража, или паркинга

у унутрашњости блока, колски приступ се мора остварити кроз приземље објекта са минималном
ширином од 5.00m' и минималне слободне висине, од коте финално обрађеног коловоза до најниже
тачке плафона пролаза 4.50m'.

Минимални степен комуналне опремљености:
– нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енер-

гију, телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије
– до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода

дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према тех-
ничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.

– до изградње гасовода дозвољава се индивидуални начин грејања
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Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:
– сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у оквиру

дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта
према јавној површини задовољава услов дефинисан општим правилима

– постојећи објекти на парцели који нису у складу са параметрима прописаним овим планом,
не могу се дограђивати, већ је дозвољено само текуће одржавање, као и побољшавање услова ко-
ришћења (замена инсталација, увођење гаса, побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се
такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у
овој зони.

– постојећи објекти на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују параметре
из овог плана, а који су изграђени у складу са издатом дозволом према тада важећем урбанистич-
ком плану, могу се доградити према постојећим линијама хоризонталне регулације за бочна и
задња удаљења, осим у случајевима када грађевинска линија, планирана овим планом прелази
преко објекта. Уколико су удаљења мања од прописаних овим планом, на дограђеним деловима
се не могу постављати отвори стамбених просторија.

Спровођење плана за намену становање:
– директно на основу правила уређења и грађења дефинисаних овом Изменом и допуном на

појединачним парцелама за реконструкцију, доградњу и надградњу објеката.
– израдом урбанистичког пројекта за нову изградњу вишепродичних објеката.

Сва остала правила и услови за уређење и грађење површина јавних намена, као и оних која
нису предмет ових ИЗМЕНА И ДОПУНА, важе из ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НА-
СЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ (“Службени  гласник општине Аранђеловац”, бр. 66/14).

2.3.  Смернице за спровођење плана

Ове ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА представљају саставни део важећег ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ (“Службени гласник општине Аранђ-
еловац”, бр. 66/14). Сви делови плана који нису обрађени овим Изменама и допунама у потпуности
важе и користе се из плана чија се Измена и допуна врши.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ:

ГРАФИЧКИ ДЕО

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО:

1. Одлуке
2. Списак коришћене литературе
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3. Услови органа, организација и предузећа
4. Подаци органа, организација и предузећа

Измене и допуне Плана генералне регула-
ције за насељено место Аранђеловац за део
подцелине 2.1., ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-767/19-01-2 од 10.09.2019.год.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов 

На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019.године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО

УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА 
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА ПЕРИОД 2019.-2021. ГОДИНЕ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Локални акциони план за социјално укључи-
вање Рома и Ромкиња у општини Аранђеловац
за период 2019.-2021.године , у тексту који је у
прилогу ове Одлуке.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику оп-
штине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-768/2019-01-2 од 10.09.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ
РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНУ

Аранђеловац, септембар 2019. године
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2 УВОД

Влада Републике Србије је на седници одр-
жаној 3. марта 2016. године усвојила Страте-
гију за социјално укључивање Рома и Ромкиња
у Републици Србији за период од 2016. до
2025. године (у даљем тексту: Стратегија).
Роми су једна од најугроженијих друштвених

група, те је циљ Владе Србије да, кроз удру-
жени напор целог друштва, унапреди њихов
положај како би се смањиле неједнакости које
постоје између Рома и Ромкиња и остатка ста-
новништва. Стратегија је документ јавне поли-
тике који у периоду до 2025. године предвиђа
интензивирање рада институција на национал-
ном и локалном нивоу на питањима социјалног
укључивања Рома и Ромкиња и сузбијања њи-
хове дискриминације, односно стварање
услова за пун приступ остваривању људских
права особа ромске националности. Ромкиње
су у посебно рањивој позицији и представљају
најугроженију и најмаргинализованију групу у
Србији. Упркос помацима који су направљени
у претходном периоду, оне и даље трпе више-
струке облике дискриминације. Патријархат,
низак ниво образовања, лош социо-економски
положај, насиље у породици и рани бракови су
највећи проблеми који угрожавају безбедност
Ромкиња. Стратегија покрива пет приоритет-
них области: образовање, становање, запошља-
вање, здравље и социјалну заштиту.

Локалне самоуправе располажу механиз-
мима на основу којих могу да управљају и
спроводе инклузивне јавне политике, а осим
тога Закон о локалној самоуправи их обавезује
да се старају о остваривању људских и мањин-
ских права. Овакво усмерење стратешких мера
омогућава праћење остваривања права Рома и
Ромкиња и напредак у вези са применом инклу-
зивних политика најпре у локалној заједници,
а потом и широј заједници. На основу непо-
средних података и информација, локалне са-
моуправе могу да унапреде инструменте и ме-
ханизме помоћу којих је могуће елиминисати
узроке отежаног приступа правима и структур-
ног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем,
Влада путем Стратегије истиче потребу да ло-
калне самоуправе припремају и усвајају ло-
калне акционе планове, усклађене са реалним,
општим и локалним економским и социјалним
развојем, да се обучавају стручни тимови у ло-
калној самоуправи који би били способни да
припреме, спроводе и управљају локалном
стратегијом социјалног укључивања Рома и
Ромкиња, и да локалне самоуправе обезбеде
средства у локалним буџетима за спровођење
социјалног укључивања Рома и Ромкиња и оси-
гурају доследно утврђивање одговорности за
спровођење дефинисаних мера.

Општина Аранђеловац приступила је из-
ради Локалног акционог плана за социјално
укључивање Рома и Ромкиња општине Аранђе -
ловац за период 2019-2021. године (у даљем
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тексту: ЛАП) у циљу оснаживања стратешких,
институционалних и финансијских механи-
зама за социјално укључивање Рома и Ромкиња
као и унапређења услова становања, запошља-
вања, социјалне заштите, здравља и образо-
вања Рома и Ромкиња на територији општине
Аранђеловац.

ЛАП је израђен у оквиру Програма ИПА
2016 "ЕУ подршка инклузији Рома – Оснажи-
вање локалних заједница за инклузију Рома" (у
даљем тексту: Програм) који финансира Ев-
ропска унија, а спроводи Стална конференција
градова и општина (СКГО), док је Мини-
старство за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања главни корисник.

Програм има за циљ унапређење и оснажи-
вање локалних заједница за укључивање Рома
и Ромкиња. Општи циљ Програма је подршка
текућем процесу побољшања социо-економ-
ског положаја ромске популације у локалним
заједницама и спровођење приоритетних стра-
тешких мера у Стратегији за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Републици
Србији за период 2016. до 2025. године.

Израда овог ЛАП-а подржана је у оквиру
Компоненте 1 Програма: Успостављање/уна-
пређење локалних стратешких, финансијских
и институционалних механизама, чији је циљ
да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапре-
ђењу/развоју ЛАП за инклузију Рома, успо-
стављању и функционисању мултисекторског
радног тела и мобилних тимова за инклузију
Рома. Поред тога, у оквиру ове компоненте
биће пружене обуке, размена најбољих пракси
и саветодавна подршка свим локалним само-
управама са ромском популацијом.

Општина Аранђеловац је током 2018. го-
дине потписала Споразум о сарадњи са СКГО
који се односи на реализацију Компоненте 1
Програма - Успостављање/унапређење локал-
них стратешких, финансијских и институцио-
налних механизама за инклузију Рома, којим
је општина Аранђеловац потврдила своју
спремност за остваривање циљева Програма.
Општина Аранђеловац је, у складу са препо-
рукама Владе Републике Србије датим у Стра-
тегији, у октобру 2018. године, покренула про-
цес израде Локалног акционог плана за уна-
пређење положаја Рома имајући у виду по-
требу за ревизијом претходног ЛАП доку-
мента који је био рађен за период 2016. – 2018.
године. 

Локални акциони план за социјално укљу -
чивање Рома и Ромкиња у општини Аранђело-
вац за период од 2019. до 2021. године пред-

ставља документ који је иницирало Локално
координационо тело за социјално укључивање
Рома и Ромкиња (у даљем тексту ЛКТ), док је
процес израде ЛАП-а координирала и спровела
Радна група за израду ЛАП-а за унапређивање
положаја Рома и Ромкиња (у даљем тексту: РГ)
основана решењем општинског већа. Чланови
радне групе су: Љубомир Драгојловић, руково-
дилац Одељења за привреду и друштвене де-
латности-председник, Дејан Влајковић, коор-
динатор за ромска питања - заменик председ-
ника, Јелена Стризовић, руководилац Одељења
за имовинско-правне односе - члан, Јелена Ри-
стић координатор за образовање - члан, Сне-
жана Пантић, директорка ПУ «Дуга» - члан,
Синиша Јовановић, директор ОШ «Милан
Илић Чича» - члан, Драган Ранковић, директор
Техничке школе «Милета Николић» -члан,
Нада Танасијевић, директорка Центра за со-
цијални рад «Сава Илић» - члан, Марина Уро-
шевић, секретарка ОО Црвени крст - члан, Гор-
дана Гајовић, директорка Дома здравља Аранђ-
еловац - члан, Милисав Паповић, помоћник
командира Полицијске станице Аранђеловац -
члан, Саша Тањга, представник Националне
службе за запошљавање, организациона једи-
ница Аранђеловац - члан, Ненад Милинић,
члан Општинског већа општине Аранђеловац
- члан, Данко Лазаревић, представник Оде-
љења за финансије и рачуноводство општине
Аранђеловац - члан, Предраг Вјештица, пред-
ставник цивилног сектора - члан.

Координационо тело за социјално укључи-
вање Рома и Ромкиња формирано је решењем
број 06-961/2018-01-2 од 09.10.2018. године.
Чланови ЛКТ су представници општине, и то:
Ненад Милинић, члан општинског већа заду-
жен за ресор социјалне политике, Синиша
Јовановић, директор Основне школе «Милан
Илић Чича», Снежана Пантић, директорка
Предшколске установе „Дуга“, Гордана Га јо -
вић директорка Дома здравља у Аранђе ловцу,
Саша Тањга, представник Националне службе
за запошљавање, организациона јединица
Аранђеловац, Нада Танасијевић, директорка
Центра за социјални рад општине Аранђело-
вац, Саша Симоновић, директор Центра за
културу и образовање општине Аранђеловац,
Зоран Пузовић, начелник Полицијске станице
у општини Аранђеловац, Иван Карадиновић,
директор Јавног комуналног предузећа „Бу-
куља“, Марина Ивановић, руководилац Оде-
љења за финансије и рачуноводство општин-
ске управе општине Аранђеловац, Предраг
Вјештица, представник Удружења грађана
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„Наша Будућност“ и Дејан Влајковић, коорди-
натор за ромска питања - секретар ЛКТ-а. 

Именована је Мобилна јединица за со-
цијално укључивање Рома и Ромкиња на ло-
калном нивоу (у даљем тексту: Мобилна једи-
ница или Мобилни тим или МЈ или МТ). У
раду Мобилне јединице учествују представ-
ници локалне самоуправе – члан општинског
већа задужен за ресор социјалне политике и
координатор за ромска питања, директор
Центра за социјални рад „Сава Илић“ у Аранђ-
еловцу, директор Дома здравља у Аранђеловцу,
представник Националне службе за запошља-
вање – организациона јединица Аранђеловац,
представник Агенције за имовину општине
Аранђеловац, директор Предшколске установе
«Дуга» у Аранђеловцу, директор ОШ «Милан
Илић Чича» у Аранђеловцу . Чланови мобилне
јединице су запослени у поменутим устано-
вама и раде на пословима који су у вези са
остваривањем права Рома и Ромкиња.

Мобилна јединица подстиче директно при-
мењивање стратешких мера у органима и уста-
новама; обилази ромска насеља на основу ут-
врђеног плана; сарађује са Националним саве-
том ромске националне мањине и организа-
цијама цивилног друштва; обавештава органе
јавне управе о проблемима у вези са применом
стратешких мера; припрема иницијативе и
пројекте којима се осигурава сарадња локал-
них организација и партнера у процесу унапре-
ђења положаја Рома и Ромкиња; прикупља по-
датке о остваривању стратешких мера.

Током израде овог документа спроведени су
следећи кораци: припремљена је ситуациона
анализа са SWOT анализама за пет области:
становање, образовање, запошљавање, здравље
и социјална заштита, утврђени су општи циљ
и посебни циљеви за приоритетне области,
идентификоване су мере и активности који до-
приносе остварењу утврђених циљева, а та-
кође, за сваку од активности утврђени су и но-
сиоци активности и партнери, временски ок-
вир, потребна финансијска средства по изво-
рима, циљ, индикатори са базним и циљним
вредностима и извор верификације.

Одржани су следећи састанци, радионице и
догађаји:

• Уводна једнодневна радионица, која је одр-
жана 23.10.2018. године, на којој је присуство-
вало 14 учесника (чланова РГ, МЈ и ЛКТ) и то-
ком које је усаглашена методологија за израду
ЛАП-а и договорен временски оквир и план ак-
тивности;

• Дводневна радионица за развој ситуационе
анализе са SWOT анализом, која је одржана 08.
и 09.11.2018. године и којој су током другог дана
присуствовали и чланови тј. представнице ром-
ске заједнице из Аранђеловца (укупно 18 учес-
ника/ца). На овој радионици урађене су SWOT
анализе за пет области: становање, образовање,
запошљавање, здравље и социјална заштита.
Идентификовани су приоритети за сваку од
области. Дате су сугестије и коментари од стране
ромске заједнице и исте уврштене у анализу; 

• Једнодневна радионица за дефинисање оп-
штег циља, посебних циљева и мера – одржана
је 28.11.2018. године, на њој је присуствовало
10 учесника укључујући и представнике Оде-
љења за финансије и рачуноводство ради упо-
знавања са даљим корацима у процесу опреде-
љивања финансијских средстава за спрово-
ђење ЛАП-а у општини Аранђеловац. 

• Дводневна радионица за израду предлога
нацрта ЛАП-а одржана је 07. и 08.02.2019. го-
дине и њој је присуствовало 18 учесника. На
овој радионици дефинисане су активности за
утврђене циљеве и мере, и за сваку од активно-
сти утврђени су: носилац и партнери, времен-
ски оквир, потребна финансијска средства по
изворима финансирања, индикатори са базним
и циљним вредностима и извор верификације;

• Консултације са фокус групом одржане су
14.03.2019. године, на којој је присуствовало
14 представника ромске заједнице и ромских
НВО које су активне на подручју општине
Аранђеловац. Током ових консултација иден-
тификоване су додатне мере као и активности
који су део дефинисаних мера, а који могу до-
принети остварењу посебних циљева;

Процес израде ЛАП-а подразумевао је тзв.
“партиципативни приступ”. У изради ЛАП-а
учествовали су представници јавног и цивил-
ног сектора, као и представници ромских удру-
жења, педагошки асистент, координатор за
ромска питања, као и други представници ром-
ске заједнице. 

3 СТРАТЕШКИ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

3.1 Локалне стратегије

Тренутно важеће (усвојене) стратегије/ло-
кални акциони планови општине су: 

• Стратегија одрживог развоја општине
Аранђеловац за период 2016-2021.
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• Стратегија развоја социјалне и здравствене
заштите општине Аранђеловац 2016-2021

• ЛАП за инклузију Рома за период од 2015.
до 2018. године

Општина је у претходном периоду, тачније
од 2015. до 2018. примењивала ЛАП за инклу-
зију Рома који као званичан документ општине
дефинише правце деловања општине Аранђ-
еловац у области унапређења процеса образо-
вања, запошљавања, становања и здравља
Рома, конкретне мере и активности којима би
се побољшао садашњи неповољан положај у
овим областима, као и јасне механизме помоћу
којих се може пратити остваривање поставље-
них циљева. 

Документом су дефинисани следећи ци-
љеви: 

– Унапређење образовања Рома у општини
Аранђеловац кроз укључивање Рома у обра-
зовни систем и обезбеђење континуитета у об-
разовању, обезбеђивање квалитетног образо-
вања, успостављање механизама који ће под-
стицати толеранцију и уважавање различито-
сти и неговање културног идентитета, 

– Повећање запошљивости Рома и Ромкиња
подстицањем предузетништва, организовањем
и укључивањем Рома и Ромкиња у програме
јавних радова, као и повећање конкурентности
на тржишту рада кроз стручно оспособљавање
и дошколовавање, 

– Унапређење услова живота Рома и Ром-
киња повећањем нивоа знања о значају лечења
и значају превентивне контроле здравља и по-
бољшањем доступности здравствене заштите и

– Унапређење услова становања у ромским
породицама и ромским насељима

Током периода спровођења ЛАП-а 2015-
2018. године, уочена је потреба за бољом коор-
динацијом и сарадњом између већег броја ре-
левантних институција како током самог про-
цеса израде ЛАП-а, тако и током његовог кас-
нијег спровођења, а како би се обезбедила од-
говарајућа свеобухватна подршка за ефикасну
социјалну инклузију Рома и Ромкиња у оп-
штини Аранђеловац.

Током периода спровођења Локалног акцио-
ног плана за инклузију Рома за период 2015 –
2018. године, општина Аранђеловац је спро-
вела активности на унапређењу услова стано-
вања Рома. За 40 ромских породица обезбеђен
је грађевински материјала и изведени су грађе-
вински и занатски радови. 

Општина Аранђеловац је током 2018. године
обезбедила средства за ангажовање здравстве-

ног медијатора који ће бити задужен за едука-
цију, превенцију и лечење ромске популације,
педагошког асистента у ОШ „Милан Илић
Чича“ који ће почети са радом током школске
2018/2019 године као и личног пратиоца при-
падника ромске популације који је ангажован
кроз пројекат „Развој услуге личног пратиоца
на територији општине Аранђеловац“.

Програмима Националне службе за запош-
љавање Републике Србије кроз програме фи-
нансирања самозапошљавања и субвенција по-
стојећим послодавцима за запошљавање лица
из категорије теже запошљивих лица запос-
лено је 8 припадника ромске популације у при-
вредном друштву Фортуна маркет д.о.о. из
Аранђеловца. 

3.2 Институционални оквир 

на локалном нивоу

У општини Аранђеловац именован је коор-
динатор за ромска питања. Ангажован је по
уговору о ППП. Ово радно место није система-
тизовано према Правилнику о организацији и
систематизацији општине Аранђеловац. 

У општини није формиран Савет за међуна-
ционалне односе.

У општини је формирана Комисија за родну
равноправност и у њој нема чланова/чланица
ромске националности.

У општини је формиран Савет за здравље и
у њему нема чланова/чланица ромске нацио-
налности.

Поред наведених савета, у општини форми-
рани су још и:

1. Координационо тело за социјално укљу -
чивање Рома и Ромкиња решењем број 06-
961/2018-01-2 од 09.10.2018.године

2. Мобилни тим за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у којима има чланова ромске
националности, а што је ближе описано у
Уводу.

На подручју општине Аранђеловац налазе
се 3 предшколске установе, 5 истурених оде-
љења вртића и 5 основних школа. Укупно је
ангажована 1 (једна) педагошка асистенткиња,
и то у ОШ "Милан Илић Чича". Поред наве-
дене установе у којима је педагошки асистент
већ ангажован, постоји потреба за ангажова-
њем педагошког асистената и у ПУ «Дуга – Су-
нце» и у ОШ "Свети Сава".

Представници ЈЛС постојећу сарадњу педа-
гошког асистента са другим релевантним уста-
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новама/институцијама/организацијама цивил-
ног друштва оцењују као веома успешну.

На подручју општине ангажована је 1
(једна) здравствена медијаторка.

Представници ЈЛС процењују да број анга-
жованих здравствених медијаторки одговара
потребама заједнице. 

Постојећа сарадња здравствене медијаторке
са другим службама Дома здравља оцењује се
као веома добра. Здравствена медијаторка је
медицинске струке и била је ангажована у пре-
тходном периоду у ЗЦ као медицинска сестра.
Са другим релевантним установама/организа-
цијама до сада није било сарадње. 

На подручју општине Аранђеловац активно
је 10 организација цивилног друштва, од чега
следеће организације заступају интересе Рома
и Ромкиња: "Ромски развојни центар", УГ
"Наша будућност".

4 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ

АРАНЂЕЛОВАЦ

Основне карактеристике
Аранђеловац припада Шумадијском округу

чије је седиште у Крагујевцу. По пространству
своје територије које заузима, аранђеловачкој
општини припада 15,75 % укупне површине
Шумадијског округа (2.386,71 км2) и она за-
узима треће место у округу иза крагујевачке и
книћке општине. 

Степен развијености: 2
Површина: 375,89 км2
Број насеља 18, 
број катастарских општина 19, 
број месних заједница 19

4.1 Географски подаци

Географски положај: Положај аранђело-
вачке општине одређен је координатама између
44 степена и 12 минута северне географске ши-
рине и 20 степени и 25 минута, источне гео-
графске дужине (по Гриничу).

Надморска висина: Аранђеловац лежи у
североисточном подножју шумовите планине
Букуље (696 м.н.в.), на надморској висини око
250 м и то изворишном делу реке Кубршнице. 

Саобраћајнице: Саобраћајни положај оп-
штине Аранђеловац је релативно повољан.
Кроз средину општине пролази магистрални
пут М-4 правцем исток-запад, који повезује
ибарску магистралу са аутопутем М-4 правцем
исток-запад, који повезује ибарску магистралу
са аутопутем Е-75. Магистралом М-4 и регио-
налним путем П-202 преко Орашца остварује
се веза са магистралним правцем М-23 за Кра-
гујевац ка југу и Београд преко Младеновца ка
северу. Магистрални пут М-4 оствариће везу и
са планираним аутопутем Е-763 Београд–Ју -
жни Јадран.

Удаљеност Аранђеловца од Крагујевца је 55
км, од Београда 74 км, Младеновца око 22 км,
Тополе 14 км и Лазаревца око 33 км. Овакав
положај града омогућава повезаност са адми-
нистративним, привредним и туристичким
центрима и реперима.

4.2 Историјски подаци

Повољност географског положаја и природ-
них услова на територији аранђеловачке оп-
штине и њене околине, чинили су погодне
услове за људски живот од најстаријих времена. 

До Другог светског рата привреда аранђело-
вачке општине била је заснована на пољопри-
вреди, трговини и занатству. У послератном пе-
риоду, као резултат бољих услова за развој при-
вредних грана, настају промене у самој струк-
тури привреде. 

Опленачко-венчачко виногорје и развијено
воћарство на територији данашње општине
Аранђеловац, представљало је богату локалну
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сировинску базу да се преко Венчачко-вино-
градарске задруге у Бањи, почетком XX века,
приступи интензивној преради, односно раз-
воју подрумарства које је представљало основу
за развој индустрије производње и промета ал-
кохолних пића, вина и ракије (венчачки вино-
гради Навип). 

Геолошко-петрографска структура аранђ-
еловачког подручја је веома значајан чинилац
сировинске базе за развој индустријске про-
изводње (рудници и индустрија мермера и гра-
нита Венчац, Рудници, индустрија ватростал-
них глина Шамот, Индустрија електропорце-
лана ФЕП, Електрокерамика Елка, Предузеће
за производњу и прераду грађевинских мате-
ријала Кубршница, Предузеће за производњу
маса за завршне радове у грађевинарству Кар-
бон). Такође је од изузетног привредног значаја
експлоатација минералних вода са извора Бу-
ковичке Бање и производња безалкохолних
освежавајућих напитака.

4.3 Демографски подаци

По Попису становништва из 2011. године у
општини Аранђеловац живи 46.225 становника
(23.578 тј. 51,3% жена и 22.647 тј. 48,7% муш-
караца) у 15.630 домаћинстава. Просечан број
чланова по домаћинству износи 3. У општини
има 31.770 радно способних грађана (од 15-64
године). Просечна старост становништва из-
носи 42,45 година, што је са становишта
друштвено економског развоја неповољна ста-
росна структура. На градском подручју живи
24.797, а на сеоском подручју и осталим насе-
љеним местима 21.428 становника.

Старосна структура становништва општине
Аранђеловац има негативан тренд, који је уз-
рокован падом наталитета, високом стопом
фертилитета, миграцијом млађе популације
према великим градовима и иностранству из
економских разлога.

Старосна структура становништва општине
Аранђеловац у периоду од 1981. до 2011. го-
дине показује тренд старења, повећања удела
становништва од 45 до 60 година која чини по
резултатима пописа из 2011. године 30,52%
укупне популације општине Аранђеловац што
у односу на попис из 2002. године представља
повећање удела наведене категорије станов-
ништва у односу на укупну популацију од
3,40%. Контигент становништва млађег од 20
година је у непрекидном паду тако је по пода-

цима са пописа становништва из 1991. године
било 12.652 становника млађих од 20 година,
а по подацима са пописа спроведеног 2011. го-
дине 9.430 што представља смањење од
25,46%.

Популација изнад 60 година је у непрекид-
ном порасту што се може уочити поређењем
бројности наведене популације по резултатима
пописа становништва спроведених 1991. и
2011. године који показују да је бројност попу-
лације у наведеном временском интервалу по-
већана са 8.349 у 1991. години на 11.051 у 2011.
години што представља повећање од 32,36%.

Имајући у виду наведене податке може се
закључити да општину Аранђеловац каракте-
рише процес демографског старења.

Анализа кретања становништва
На основу података који се односе на по-

следња четири званична пописа становништва
може се констатовати непрекидан пораст броја
становника општине Аранђеловац. По послед-
њем званичном попису становништва општина
Аранђеловац је имала 46.225 становника што
представља пораст броја становника од 9,74 %
у односу на попис становништва спроведен
1971. године

Највећи пораст популације општине деша-
вао се током седамдесетих година прошлог
века, када општина Аранђеловац бележи изра-
зиту демографску прогресију. Основни разлог
овог демографског процеса био је, пре свега то
да је у том периоду општину Аранђеловац ка-
рактерисао значајан привредни развој, као и
највећи природни прираштај у посматраном
периоду. Међутим, у последњем пописном ин-
тервалу забележен је незнатни пораст станов-
ништва од 1,1 % који је, пре свега, резултат ме-
ханичког прилива становништва у облику миг-
раторних кретања ка општини Аранђеловац
због релативно стабилног привредног стања.
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Регион Шумадије и Западне Србије карак-
терише висок проценат удела српског станов-
ништва у структури укупног становништва ре-
гиона и већи је од процента удела српског ста-
новништва на нивоу Републике Србије. Удео
већинског народа је још израженији на нивоу
Шумадијске области у односу на регион обзи-
ром да регион обухвата и делове земље у
којима је у већем проценту насељено бош-
њачко становништво. 

4.4 Општи подаци о Ромима

Опис положаја Рома у општини Аранђело-
вац

Удео Рома у структури становништва у Шу-
мадијској области као и у самој ЈЛС је по зва-

ничним подацима изузетно мали пре свега из
разлога што се припадници ромске популације
на званичном попису из одређених разлога не
изјашњавају као Роми.

На подручју општине Аранђеловац, према
Попису становништва из 2011. године, живи
382 припадника ромске заједнице (0,826% од
укупног становништва општине) мада је про-
цена да је њихов стварни број далеко већи.

Почетком 2013. године спроведено је истра-
живање о броја Рома који живе на територији
општине Аранђеловац и утврђено је да је ок-
виран број насељених Рома близу 1.800, одно-
сно близу 500 породица. 

Рома је највише настањено у Јелинцу, Ма-
риновцу и Буковику.

У посебан бирачки списак је до 2015. године
уписано 299 грађана ромске националности по
подацима са стањем на дан 24.04.2019. године.
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Старосна структура ромске популације на
територији општине Аранђеловац по подацима
којима располажемо је таква да је 54,18% Рома
млађе од 35 година што указује да је ромска по-
пулација млада и да показује тенденцију по-
раста броја лица која се изјашњавају као Роми.
Индикативан податак који указује на такав
тренд је чињеница да од укупног броја припад-
ника ромске популације 36,90% су лица до 19
година којима је неопходно обезбедити услове
за школовање чиме би се подигао образовни
ниво ромске популације а све у циљу што лак-
шег укључивања у друштвени живот локалне
самоуправе.

Ово је посебно значајно имајући у виду да
старосна структура становништва општине

Аранђеловац има негативан тренд и да Аранђе -
ловац карактерише процес демографског ста-
рења. 

4.4.1 Образовање

У следећој табели дат је преглед школске
спреме грађана ромске националности. Из та-
беле се може уочити низак ниво образовања
ромске популације што се може илустровати
тиме да су 75,73% лица старијих од 15 година
без школске спреме, са непотпуном основном
школом и завршеном основном школом што
им не омогућава повољан положај на тржишту
рада обзиром на ниску понуду радних места
тог образовног профила.
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Основним образовањем у школској
2017/2018. години обухваћено је 3.738 деце.
Увидом у службене евиденције утврђено је да
не постоји податак о броју ромске деце упи-
сане у систем основног образовања јер обра-
зовне институције не воде евиденције по на-
ционалној основи. Међутим, процена је да је
око 120 ученика ромске националности
укључено у систем школовања од тога око 90
ученика у основним школама и око 30 ученика
у средњим школама.

Не постоје подаци о броју деце која су на-
пустила основну школу у претходне три
школске године. Једна од тешкоћа у праћењу
броја ромске деце у образовању је и њихова че-
ста миграција. Дешава се да деца одлазе у ино-
странство и не јављају се, а не постоји ни по-
вратна информација да су наставили школо-
вање тамо.

Средњошколским образовањем у школској
2017/2018. години обухваћено је 1.138 ученика.
Процена је да тренутно око 30 ученика ромске
националности похађа средњу школу.

Не постоје подаци о броју ромских ученика
који су уписани у средњу школу путем афирма-
тивних мера у претходне три школске године. 

У општини Аранђеловац нема података о
броју младих Рома и Ромкиња из општине који
похађају више и високо образовање у школској
2017/2018. години.

Од јануара 2019. године у ОШ „Свети Сава“
ангажован је педагошки асистент који свако-

дневно путује из Крагујевца и није упознат са
целокупном ситуацијом у Аранђеловцу, али
планира у неком скоријем периоду да се пре-
сели. Такође, предвиђен је почетак теренског
рада Мобилне јединице за иклузију Рома што
значи да ће неке од активности ЛАП-а бити
усмерене управо на активности које се односе
на прикупљање података, као и успостављања
систематског праћења броја ромске деце у си-
стему образовања. Имајући ово у виду, очекује
се да ће на овај начин бити значајно унапре-
ђена статистика о Ромима.

У 2017/2018. години на подручју општине
се није изучавао ромски језик и култура. 

На територији Аранђеловца нема децe и
младиx из ромске заједнице који похађају из-
борни предмет „Ромски језик са елементима
националне културе» нити у школама општине
Аранђеловац постоје наставници који су сер-
тификовани за предавање ромског језика.

4.4.2 Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за за-
пошљавање у општини на дан 30.8.2018. го-
дине на евиденцији се налази укупно 115 неза-
послених лица ромске националности, од чега
67 жена.

У следећим табелама је дат преглед броја
незапослених према степену стручне спреме,
према старости и дужини тражења посла.
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На основу података из приказаних табела уочава се блага тенденција смањења броја незапослених
лица ромске националности и то закључно са 31.08.2018. године за 9,4% у односу на 31.12.2017. године
што је резултат мера активне политике запошљавања лица из категорије теже запошљивих лица спро-
ведених преко Националне службе за запошљавање. Највећи проценат незапослених лица је старости
од 30-45 година или 49,56% и тешко налазе запослење тако да је неопходно креирати мере које ће сти-
мулисати послодавце да запосле људе наведене старосне доби. Образовна структура незапослених лица
је изразито неповољна јер је 87 лица или 75,65% лица са стеченим првим степеном стручне спреме. 

На евиденцији НСЗ се налазе и лица ромске националности као што је приказано у следећој табели.
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На основу података из табеле уочава се да је највећи број лица који су корисници новчане со-
цијалне помоћи што указује на изузетно низак стандард тог дела ромске популације али и висок
степен укључености и постојање свести ромске популације о корисности укључења у систем со-
цијалне заштите Републике Србије. По проценама координатора за ромска питања, број Рома на
евиденцији НСЗ је барем 2,5 – 3 пута већи. 

4.4.3 Становање

Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандард-
ним ромским насељима за 2016. годину, Роми на територији општине Aранђе ловац живе у следе-
ћим подстандардним насељима: Буковичка мала, Буковик Топ, Јелинац, Мариновац, Раниловић-
део и Тулеж-део. 

Опис сваког од ових насеља је табеларно приказан.
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Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, Републичког завода
за статистику
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На основу приказаних података може се за-
кључити да у ромским насељима живи од 100
до 300 становника, да су насеља просечно
стара од 30-40 година (када је и забележен до-
лазак највећег броја припадника ромске попу-
лације на територији општине Аранђеловац).
Ромска насеља су покривена електро мрежом
са мање од 70% у просеку, док водоводна мре -
жа покрива мање од 50% ромских насеља и
представља проблем са аспекта здравља људи.
Прикључење на водоводну и канализациону
мрежу треба да буде један од приоритета у на-
редном периоду када је у питању поправљање
положаја ромске заједнице на територији оп-
штине Аранђеловац.

Према садржају Упитника за припрему си-
туационе анализе за потребе израде ЛАП за ин-
клузију Рома, који је попуњен од стране ЈЛС,
може се констатовати следеће:

• На подручју општине евидентирана су 3
неформална ромска насеља у званичној еви-
денцији надлежног органа за које постоји до-
нет одговарајући урбанистички план на основу
кога се могу извршити неопходне грађевинске
интервенције за унапређење и озакоњење
појединачних објеката

• У „Бази података за праћење мера за инклу-
зију Рома“- у секцији „Становање“, Републич-
ког завода за статистику су објављени подаци
за сва ромска насеља на подручју општине. 

• Такође није дошло до промене ситуације у
ромским насељима која су приказана у „Бази
података за праћење мера за инклузију Рома“-
у секцији „Становање“, Републичког завода за
статистику. 

Урбанистичке планове је потребно урадити
за следећа подручја на којима се налазе ромска
насеља Јелинац, Мариновац, Буковик –Топ. За
то је потребно 2.000.000,00 РСД.

У следећим подстандардним ромским насе-
љима потребно је (и могуће) унапређење кому-
налне инфраструктуре: Јелинац, Мариновац,
Буковик -Топ и за то је потребно 10.000.000,00.
РСД. 

4.4.4 Здравствена заштита

На основу података наведених у Упитнику
за припрему ситуационе анализе за потребе из-
раде ЛАП за инклузију Рома који је ЈЛС попу-
нила заједно са својим партнерима на локал-
ном нивоу, процењено је следеће: 

• У општини Aранђеловац већина Рома и
Ромкиња поседује здравствену књижицу. 

• Велика већина деце, укључујући и ромску
децу обухваћена су програмом имунизације. 

• Нема података о броју припадника ромске
националности који имају изабраног лекара, о
броју ромске деце обухваћене систематским
прегледима, о броју ромских мајки и деце обу-
хваћених патронажним посетама, нити о броју
Ромкиња које су обухваћене гинеколошким
прегледима. 

С обзиром на недостатак података о стању
здравствене заштите међу ромским станов-
ништвом, у оквиру ЛАП-а потребно је плани-
рати активности које су усмерене на прику-
пљање и систематизацију ових података. 

4.4.5 Социјална заштита

У 2017. години од стране Центра за со-
цијални рад евидентирано је 284 корисника со-
цијалне заштите, од тога 150 мушких и 134
женских који се изјашњавају као Роми, што
представља 0,6 % заступљености корисника со-
цијалне заштите у укупном броју становника.

Ромска популација користи права из со-
цијалне заштите. Проценат корисника се креће
од 13% до 15%.

Услуге социјалне заштите за које су корис-
ници ромске националности највише заинте-
ресовани су: новчана социјална помоћ, једно-
кратна новчана помоћ, помоћ у натури.

Процена процента домаћинстава ромске на-
ционалности која примају новчану социјалну
помоћ се креће око 7%.

Нема података о томе колико корисника
ромске националности користи социјалну за-
штиту, нити постоје подаци о томе колико има
домаћинстава ромске националности које до-
бијају новчану социјалну помоћ из разлога што
се лица ромске националности не изјашњавају
увек као Роми из страха, предрасуда што оне-
могућава континуирано праћање кретања броја
припадника ромске популације. Државне ин-
ституције не воде посебне регистре за лица
ромске националности зато што не постоји за-
конски основ за вођење регистара по нацио-
налној основи.

Не постоје подаци о броју деце ромске на-
ционалности која остварују право на дечији до-
датак.

Не постоји евиденција колико је Рома и Ром-
киња остварило право на пријаву места преби-
валишта на адреси центра за социјални рад.

Имајући у виду непостојање података о
броју, структури или врсти услуга социјалне
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заштите у коју су укључени представници ромске популације, у оквиру ЛАП-а је потребно пред-
видети спровођење анкете међу ромским становништвом како би се утврдиле њихове потребе за
пружањем услуга социјалне заштите и у складу са тим (пре)формулисале и ускладиле мере Центра
за социјални рад. 

4.5 Политике и праксе локалне управе и локалних институција

Општина Аранђеловац је у 2017. години издвојила 5.000.000 динара за унапређење положаја Рома.

4.5.1 Образовање

У претходне три школске године ЈЛС је издвајала финансијска средства из буџета за уџбенике,
ужину, превоз или стипендије, а што је приказано у следећој табели.

Табела: Издвајања финансијских средстава из буџета ЈЛС за претходне три школске године (у РСД)

На основу претходне табеле може се закључити да је општина Аранђеловац у претходном пе-
риоду е издвајала новчана средства за субвенционисање појединих мера ради подстицања обра-
зовања, али да у оквиру тога нису посебно издвајана средства за Роме. 

Предшколска установа „Дуга“ поред целодневног боравка и припремно предшколског програма
у трајању од 4 сата спроводи и посебне програме на сеоском подручју за децу узраста од 4 – 5,5
година која нису обухваћена вртићем. Трајање програма је 6 сати недељно. 

Општина Аранђеловац није идентификовала потребе кроз анализу за укључивање ромске деце
у различите програме образовања.

На подручју општине Аранђеловац не постоје основне и средње школе у којима се спроводе
програми едукације о правима ромске деце, културолошким специфичностима, тешкоћама које
отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање.

4.5.2 Становање

Општина Аранђеловац је успоставила систем за пружање правно-техничкe помоћи Ромима и
Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката. 

ЈЛС је планирала мере за унапређење постојећих објеката у којима живе Роми и Ромкиње, и то
у следећим насељима: Јелинац и Буковик. За ту сврху одвојена су средства у износу од
5.000.000,00. у 2017. години.
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Роми и Ромкиње нису корисници социјал-
них станова.

У општини Аранђеловац не постоји про-
грам за изградњу социјалних станова. 

4.5.3 Запошљавање

Током 2015., 2016. и 2017. године из буџета
локалне самоуправе издвојена су следећа фи-
нансијска средства за мере активне политике
запошљавања:

• 2015. године – нису издвојена средства
• 2016. године 
– Ново запошљавање 13 програма за 19 лица

у износу од 2.910.000,00 РСД
– Самозапошљавање 8 лица у износу од

1.440.000,00 РСД
• 2017. године 
– Ново запошљавање 4 програма, 6 лица у

износу од 930.000,00 РСД 
– Самозапошљавање 14 лица у износу од

2.560.000,00 РСД
У оквиру ових мера нису посебно издвојена

средства за мере активне политике запошља-
вања за кориснике ромске националности, већ
су прирадници ромске нацоналности обу-
хваћени кроз мере активне политике запошља-
вања и запошљавање тешко запошљивих лица. 

Мере активне политике запошљавања је то-
ком претходне три године користио или плани-
рано да користи (у 2018. години) следећи број
припадника ромске националности:

• 2015. године – 13 корисника (10 жена и 3
мушкараца)

• 2016. године - 4 корисника (3 жена и 1
мушкараца)

• 2017. године – 11 корисника (8 жена и 3
мушкараца)

• 2018. године - 3 корисника (3 жене)
Припадници ромске националности највећи

интерес су показали за следеће мере активне
политике запошљавања: јавни радови и сти-
цање практичних знања.

На подручју општине Аранђеловац у пе-
риоду 2011-2015. реализован је пројекат
„Друга шанса“ који је обухватао и категорију
лица која немају завршено основно (осмого-
дишње) образовање у циљу формалног за-
вршавања истог као и доквалификацију за од-
ређено занимање занатског типа. Пројекат је
завршен након што су обухваћена сва лица са
евиденције НСЗ, ЦЗСР, ЦК, јавних предузећа.
НСЗ је за лица са своје евиденције обезбедила
превоз и уџбенике. Велики број лица ја на-

кнадно запослен или повремено ангажован
преко других пројеката, укључујући и 3 при-
падника ромске националности и лица са ин-
валидитетом.

На подручју општине Аранђеловац следеће
школе спроводе формалне програме образо-
вања одраслих:

• Техничка школа «Милета Николић» (ма-
шинство, неметали...) и

• Економско-угоститељска школа «Слобо-
дан Минић» (кувари, посластичари...)

Поред формалног, на подручју општине реа-
лизују се и неформални програми образовања
одраслих, и то следећи програми у следећим
установама/јавно признатим организаторима
образовања одраслих:

• НСЗ (али само за 10-ак лица годишње,
према тренутним потребама тржишта рада и
расположивости кандидата – нпр. шивачи, не-
мачки језик...)

• НУ «Божидар Аџија» и ОУ «Знање» Земун
повремено, кад се прикупи довољно кандидата
за групу организују обуке

4.5.4 Социјална заштита

Током 2015, 2016, 2017. и 2018. године при-
падници ромске националности били су корис-
ници следећих програма социјалне и дечије за-
штите који су финансирани из буџета ЈЛС: 

За ове програме издвојено је укупно сред-
става по годинама и то:

• 2015. године – 14,630,00.00 РСД 
• 2016. године – 18.500.000,00 РСД
• 2017. године – 22.322.048,77 РСД 
• 2018. године – 12.000.000,00 РСД
Центар за социјални рад поседује податке о

укупном броју корисника док је број корисника
ромске националности непознат јер Центар не
води евиденцију по националној основи. 

На подручју општине Aранђеловац има
једна народна кухиња. Просечан број корис-
ника месечно за године 2015, 2016, 2017, 2018.
је износио:

• 2015. године - 162 корисника (95 жена и 67
мушкараца)

• 2016. године - 160 корисника (98 жена и 62
мушкараца)

• 2017. године - 163 корисника (100 жена и
63 мушкараца)

• 2018. године - 154 корисника (89 жена и 65
мушкараца).

Нема података колико корисника народне
кухиње су припадници ромске заједнице.
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На подручју општине Аранђеловац до сада
није вршена анализа потреба нити анкета о по-
требама Рома/Ромкиња за услугама социјалне
заштите. Међутим, тренутна процена је да су
Роми и Ромкиње највише заинтересовани за
остваривање права на новчану социјалну по-
моћ, као и једнократну новчану помоћ и на-
рoдну кухињу. Како би се унапредиле услуге
пружања социјалне заштите, те прилагодиле
потребама Рома и Ромкиња, у оквиру ЛАП-а
потребно је планирати истраживање о потре-
бама Рома и Ромкиња, те усклађивање по-
стојећих и евентуално пружање додатних
услуга социјалне заштите. 

4.5.5 Пројектне иницијативе 
на локалном нивоу

Током периода спровођења Локалног акцио-
ног плана за инклузију Рома за период 2015 –
2018. године општина Аранђеловац је у са-
радњи са Екуменском хуманитарном организа-
цијом спровела пројекат «Побољшање услова
живота Рома и других маргинализованих гру -
па, превенција илегалних миграција и подсти-
цање реинтеграције повратника у Србију» кроз
испоручивање и уградњу грађевинског мате-
ријала, изведене грађевинске и занатске радове
и то за четрдесет ромских породица у два ром-
ска насеља Јелинац у Аранђеловцу и Марино-
вац у селу Бања, селу Даросава, као и у самом
Аранђеловцу. Пројекат је реализован у периоду
01.06.2017. године до 01.05.2018. године. Вред-
ност пројекта је износио 11.660.000,00 динара
од чега је учешће општине износило
5.000.000,00 динара или 42,88%. Специфич-
ност пројекта огледа се у томе што су припад-
ници ромске популације одговорни и у потпу-
ности укључени у реализацију пројекта кроз
изградњу септичких јама, зидање, опремање
купатила и поправку оштећених делова кућа
коју су сами организовали.

У контексту развоја услуга социјалне и
здравствене заштите, нарочито за децу и младе
и социјално угрожена лица на територији оп-
штине Аранђеловац, потребно је истаћи да
Канцеларија за инклузију Рома у Аранђеловцу
у свом плану и програму за 2016. годину имала
за циљ спровођење следећих пројеката и про-
грама:

• Легализација и обнова 40 стамбених
објеката за социјално угрожене категорије ста-
новништва са посебним освртом на ромска на-

сеља – донатор амбасада Швајцарске, извођач
„ЕХО“, Нови Сад

• Израда бесплатних личних карата за сва
социјално угрожена лица – донатор ПРАКСИС
и УНХЦР

• Додела грантова од 500 РСД за социјално
угрожена лица за учешће у партиципацији пре-
ласка на пластифициране здравствене књи-
жице у 2016. години, донатор ПРАКСИС и
УНИЦЕФ

• Помоћ деци која су завршни резреди ос-
новних и средњих школа кроз едукацију о про-
фесионалној орјентацији и помоћ за аплици-
рање за Афирмативне мере при образовању

• Помоћ при проналажењу и аплицирању за
места у ученичким и студентским домовима за
децу која школовање настављају ван Аранђ-
еловца

• Помоћ за добијање ученичких и студент-
ских стипендија – РОМА ПРОГРАМ, донатор
Фонд за отворено друштво у Будимпешти

• Обезбеђивање донација за школски прибор
за школску 2016/17.

• Обезбеђивање донација за бесплатан оброк
у ђачким кухињама за децу из социјално угро-
жених категорија становништва

4.6 SWOT анализа

SWOT анализа је једноставна a корисна тех-
ника за разумевање снага и слабости организа-
ције (било које организације, укључујући и
јединицу локалне самоуправе) и за идентифи-
ковање могућности које су отворене и претњи
са којима се организација суочава. 

У процесу припреме Локалног акционог
плана за инклузију Рома, SWOT анализа са
једне стране представља завршни корак у ана-
литичком делу документа (у ситуационој ана-
лизи, односно анализи стања), а са друге
стране служи као полазна основа за идентифи-
ковање кључних проблема и посредно за дефи-
нисање средњорочних и дугорочних циљева. 

У оквиру процеса израде ЛАП-а, урађене су
посебне анализе за сваку од пет кључних обла-
сти деловања: образовање, здравствену за-
штиту, социјалну заштиту, здравље и стано-
вање. У сам процес дефинисања кључних про-
блема укључени су и представници ромске
заједнице који су дали своја гледишта, допуне
и сугестије како би се што боље идентифико-
вале снаге, слабости, шансе и претње у за даљи
процес социјалне инклузије Рома и Ромкиња у
општини Аранђеловац. 
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4.6.1 Образовање

На основу анализе примећује се да значајан проблем представља чињеница да не постоји ут-
врђен систем за праћење ромске деце која су укључена у систем образовања од предшколског до
средњошколског, као и да нису довољно развијени институционални механизми који омогућавају
подршку, мотивацију и праћење ромске деце у систему образовања. Додатно је ситуација отежана
чињеницом да је за читаву територију општине за сада ангажован само један ромски педагошки
асистент. Коришћењем донаторских средстава усмерених за образовање ромске деце могуће је
појачати мотивацију како ромске деце, тако и њихових родитеља о значају укључивања у систем
образовања. 

4.6.2 Запошљавање
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СНАГЕ СЛАБОСТИ

• Постоје приоритети уписа у ПУ, ОШ, СШ

• Искуства образовних институција у Аранђе -
ловцу из пројеката који су реализовани

• Ромски педагошки асистент

• Координатор за ромска питања

• Нема системске размене података између
релевантних институција у оквиру образов-
ног система, као и између ОУ и ЛС, ЗЦ,
ЦСР, ЦК…)

• ОУ нема ажурне податке о броју ромске
деце, као ни о укупном броју Рома

• Недостатак комуникације и сарадње између
одговорних институција у Аранђеловцу

• Стратешки документи не садрже активности
које се односе искључиво на ромску децу

• Недовољна информисаност ромских роди-
теља и деце (могућности које се нуде о об-
разовном систему)

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ

• Могућност организовања едукација роди-
теља по завршетку ППП, ОШ и СШ (конти-
нуитет образовања)

• Лакше и брже запошљавање по завршетку
дуалног образовања

• Могућност за обезбеђивања субвенција за
ромску децу (бесплатни уџбеници,
излети/екскурзије, спорт…, бесплатни цело-
дневни боравак, ужина) 

• Осипање деце из образовног система због
лоших услова живота

• Честе миграције ромских породица које
могу бити узрок прекида школовања

• Непостојање обавезности средњошколског
образовања

СНАГЕ СЛАБОСТИ

• Искуство ромске популације у прикупљању
секундарних сировина

• Организовање јавних радова за кориснике
материјалног обезбеђења

• Активно деловање запослених у НСЗ и ЈЛС

• Сарадња између институција

• Неинформисаност ромске популације о мо-
гућностима и шансама за запошљавање

• Велики број Рома у категорији неквалифико-
ване радне снаге



Као снаге су препознате јасна опредељеност и сарадња између институција, а као слабости и
претње низак ниво образовања међу ромском популацијом, као и постојање предрасуда и стерео-
типа међу послодавцима о запошљавању Рома. 

У наредном периоду треба радити на сузбијању стереотипа и предрасуда међу послодавцима о
запошљавању Рома, као и повећању нивоа образовања међу ромском популацијом.

4.6.3 Становање

У Аранђеловцу постоји одлична база података о ромским насељима и јасно опредељење оп-
штине да се услови становања у ромским насељима унапреде. Изазов представљају нерешени
имовинско-правни односи и недостатак пројектне документације за поједине инфраструктурне
пројекте. 

Приоритет је решавање имовинско правних односа у два од 5 насеља и додатна едукација ста-
новништва ради унапређења знања и хигијенских услова. 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ

• Постојање сезонског запошљавања Рома у
пољопривреди 

• Постојећи домаћи и међународни програми
(ИПА и сл.) 

• Програм „Друга шанса“

• Дискриминација потенцијалних послодаваца
приликом запошљавања Рома 

• Лоша мотивација послодаваца

• Забрана запошљавања у јавном сектору

• Недостатак страних инвеститора

• Низак ниво плата у Аранђеловцу

СНАГЕ СЛАБОСТИ

• База података о ромским насељима

• Иницијатива локалних ромских представ-
ника за решавање проблема у области стано-
вања

• Политичка подршка-спремност локалног ру-
ководства за решавање проблема

• Грађевински објекти у лошем стању у
појединим насељима

• Нерешени имовинско-правни односи на зем-
љишту и објектима (озакоњење)

• Лоша (недовољно адекватна) комунална ин-
фраструктура у насељима

• Недостатак релевантне пројектне документа-
ције за инфраструктурне пројекте

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ

• Могућности за едукацију становништва у
ромским насељима ради побољшања хи-
гијенских услова 

• Подршка донатора из земље и иностранства

• Неповерење ромске популације

• Ограничена финансијска средства



4.6.4 Здравље

Општина Аранђеловац има добру покривеност здравственом заштитом и добру сарадњу између
институција у вези збрињавања осетљивих категорија становништва. С друге стране недовољно
су развијени институционални механизми за праћење и унапређење здравствене заштите Рома и
Ромкиња. 

Прикупљање података о хигијенским навикама, едукација и мотивација ромског становништва
за превентивне прегледе представља приоритет у овој области. 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ

• Позитивна сарадња институција (ЗЦ, Центар
за социјални рад, ЦК, општина) за све осет-
љиве категорије становништва

• Доступност здравствене заштите кроз 2 ор-
ганизационе јединице (дом здравља и општа
болница)

• Недостатак здравствених медијатора 

• Недовољно развијена сарадња општине и
здравственог центра (чији је оснивач РС)
чиме су средства ЗЦ ограничена

• Недостатак заинтересованости ромске зајед-
нице за подизање свести о здравственој за-
штити

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ

• Близина (мање од 100 км) два Клиничка
центра (Кг и Бг) те доступност терцијарног
лечења

• Здравствено осигурање за социјалне случа -
јеве омогућено преко буџета РС

• Превентивни прегледи у оквиру акције Ми-
нистарства здравља који обухватају особе без
здравственог осигурања

• Могућност организованог скрининга у ром-
ским насељима (прегледи и лабораторијске
анализе) за одређена обољења

• Могућност за спровођење здравствено вас-
питног рада у индивидуалним групама са
различитим циљним групама: омладина,
труднице, мајке и деца, одрасло становни -
штво, жене, пензионери и старија лица

• Ограничена финансијска средства којима
располажу здравствене установе за додатне
активности

• Мањак стално ангажованог запосленог меди-
цинског кадра због забране запошљавања у
јавном сектору



4.6.5 Социјална заштита

Основни недостатак је што није рађена социјална карта, нити истраживање о услугама со-
цијалне заштите тј о потребама Рома и Ромкиња у Аранђеловцу. Стога је ово први приоритет за
наредни период, како би се кориговале постојеће и увеле нове услуге социјалне заштите у Аранђе -
ловцу. 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ

• Постојећи људски ресурси у ЦК и ЦСР 

• Простор за рад, опрема коју поседује ЦК и
ЦСР

• Дугогодишње искуство у раду са корисни-
цима (ЦК, ЦСР)

• Добра сарадња ЦСР и ЦК са свим локалним
институцијама и ЈЛС

• Едукација по школама, теме из области со-
цијалне заштите (трговина људима, здрав.
превентивне активности, ПХВ)

• Искуство из реализованих пројеката из обла-
сти социјалне заштите на локалном нивоу

• Препознатљивост рада ЦК и ЦСР у локалној
заједници

• Недостатак теренског возила за обилазак со-
цијално угрожених породица (посебно у сео-
ским срединама)

• Недовољан број геронтолошких домаћица

• Велики број незапослених – велик број ко-
рисника социјалне помоћи

• Недовољно развијене друге услуге социјалне
заштите локалног карактера 

• Непостојање анкете о потребама корисника
социјалне заштите

• Недостатак магацинског простора за смештај
хуманитарне помоћи

• Нефункционални објекат ЦК – потребно је
одредити установу за бригу и старање о
објекту

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ

• Могућности за финансирање активности и
мера социјалне заштите путем дотација из
републичког буџета или пројеката кроз
стране донације 

• Примена мера из Националне Стратегије за
инклузију Рома

• Отварање поглавља у процесу придруживања
ЕУ

• Недостатак стручних раднике због за-
бране запошљавања у јавном сектору

• Неразумевање надлежних надређених инсти-
туција

• Недостатак буџетских средстава за социјална
давања



5 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Циљеви ЛАП-а се дефинишу на темељу
свих претходних анализа и представљају кљу -
чни елемент акционог плана. Полазни оквир за
дефинисање циљева су анализе утвр ђене у пре-
тходном кораку. Радна група је урадила стабло
проблема на основу SWOT анализе. Претвара-
њем формулације проблема у стратешком пи-
тању у позитивну формулацију циља добијена
је почетна дефиниција општег циља.

Посебни циљеви су рађени у оквиру мањих
група, за сваку област посебно, по истом прин-
ципу како је урађен и општи циљ. 

Мере су акције које је неопходно предузети
како би се достигли дефинисани циљеви и
треба да дају одговор на питање како намера-
вамо да постигнемо одређени специфичнии
циљ.

Општи циљ: Унапређење услова стано-
вања, образовања, здравља, социјалне заштите
и запошљавања Рома и Ромкиња у општини
Аранђеловац;

Посебан циљ 1: Унапредити услове стано-
вања и инфраструктуру у ромским насељима у
Аранђеловцу;

МЕРА 1.1 Решавање имовинско правних од-
носа у ромским насељима Јелинац и Буковик; 

МЕРА 1.2 Изградња инфраструктуре у ром-
ским насељима на територији општине Аранђ-
еловац; 

МЕРА 1.3 Унапређење хигијене стамбеног
простора и насеља;

Посебан циљ 2. Повећати обухват ромске
деце која су укључена у образовни систем и
спречити нередовно похађање и осипање уче-
ника ромске популације на територији оп-
штине Аранђеловац;

МЕРА 2.1 Успостављање система праћења
ромске деце кроз образовни систем који омо-
гућава податке о обухвату ромске деце на те-
риторији општине Аранђеловац;

МЕРА 2.2 Подизање свести и информисање
ромских родитеља и деце о значају даљег шко-
ловања;

Посебан циљ 3: Повећати доступност при-
марне здравствене заштите и унапредити оп-
ште и репродуктивно здравље Рома и Ромкиња; 

МЕРА 3.1 Повећање обухвата ромске попу-
лације (деце, жена, мушкараца) превентивним
прегледима у заједници;

МЕРА 3.2 Информисање ромске популације
о начинима остваривања права на здравствену
заштиту;

Посебан циљ 4: Унапредити приступ услу-
гама и институцијама социјалне заштите и
процес пружања социјалне помоћи ромској по-
пулацији;

МЕРА 4.1 Утврђивање потреба ромске по-
пулације за локалним услугама социјалне за-
штите;

МЕРА 4.2 Подизање свести ромске зајед-
нице о предностима и начинима укључивања у
локалну заједницу;

МЕРА 4.3 Ревидирање критеријума за
остваривање права на једнократну и новчану
социјалну помоћ;

Посебан циљ 5. Повећати могућности за за-
пошљавање лица ромске националности у
Аранђеловцу;

МЕРА 5.1 Повећање броја Рома и Ромкиња
који активно траже запослење;

МЕРА 5.2 Подизање свести доносилаца од-
лука и послодаваца о запошљавању Рома;

МЕРА 5.3 Укључивање незапослених лица
ромске националности у програме НСЗ. 

6 АКЦИОНИ ПЛАН 

Овим Акционим планом детаљно се разра-
ђују постављени циљеви (општи и посебни). У
њему су дефинисани активности/пројекти, но-
сиоци активности, партнери, потребна финан-
сијска средства и извори, као и показатељи (ин-
дикатори) за мерење успешности реализације
планираних активности/пројеката.

Укупна вредност овог Акционог плана за
период од 2019-2021. године износи
14.760.000,00 динара, од чега се из буџета оп-
штине Аранђеловац издваја 4.610.000,00 ди-
нара, а из осталих извора 10.150.000,00 динара.
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7 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Израдом и усвајањем Локалног акционог
плана за социјално укључивање Рома и Ром-
киња у општини Аранђеловац за период 2019-
2021. Година стварају се услови за доследно
спровођење дефинисаних мера и активности уз
обезбеђивање потребних финансијских ре-
сурса из буџета општине Аранђеловац у годи-
нама реализације локалног акционог плана. 

Акциони план садржи и процену трошкова
активности предвиђених предметним планом,
а неопходно је вршити и адекватно планирање
дефинисаних расхода по мерама и активно-
стима у конкретним програмима буџета оп-
штине а ради остваривања циљева програм-
ског буџетирања и то:

– класификација расхода и издатака према
уже дефинисаним надлежностима и ме-
рама корисника буџета,

– одређивање конкретне сврхе на које се
средства троше,

– одређивање начина потрошње средстава,
а такође и повезаности са средњорочним
циљевима,

– утврђивање елемената за мерење учинка
спровођења мера.

Oд програмског буџета на нивоу јединице
локалне самоуправе, очекује се да исти:

– пружа јединствен оквир за утврђивање
приоритетних расхода и издатака,

– унапређује координацију политика ради
остваривања националних и локалних со-
цијалних циљева,

– обезбеђује финансијски контекст средњо-
рочним плановима корисника буџета,

– омогућава свим заинтересованим стра-
нама да уоче неефикасно трошење јавних
средстава,

– доприноси унапређењу услуга јавне
управе кроз процену односа њихове цене
и квалитета,

– омогућава израду буџета који је транспа-
рентнији и разумљивији за грађане.

Један од битних фактора у постављању ре-
лације између активности, рокова и извора фи-
нансирања, била је и динамика планирања и
спровођења програмских активности/пројеката
финансираних из буџета, односно донаторских
средстава.

У првој години (2019. година) спрово-
ђења активности предвиђају се средства из
буџета општине Аранђеловац у следећим
износима: 

Ред.
бр.

Ознака 
активности

Активност

Финансирање 
из буџета општине

Аранђеловац
у 2019. години

1 2.2.1
Радионице за родитеље ромске деце о значају
образовања

50.000,00

2 2.2.2
Информативно – едукативне кампање о упису
у ПУ, ОШ, СШ намењене ромској деци

100.000,00

3 2.2.3 Вршњачка едукација по школама 30.000,00

4 3.2.2
Спровођење здравствено промотивних актив-
ности у ромској заједници

40.000,00

Укупно: 220.000,00
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Такође, у случају одређених мера и активно-
сти (посебно у области запошљавања), имајући
у виду период од три године реализације ЛАП-
а, руководило се могућностима финансирања
из средстава вишег нивоа власти (републички
органи, органи територијалне аутономије и
НСЗ). У складу са тиме, примењен је приступ
да код тих издатака где су препознате потребе
за средствима изван локалних буџетских мо-
гућности назначена су финансирања из извора
других буџета, односно донатора.  

Идентификацију донаторских средстава по
изворима и износима, односно наменама за
које донатори одобравају средстава, као и ди-
намику трајања сваког пројекта и процењене
износе који би се могли односити на ромску
популацију, у овом тренутку није било могуће
свуда прецизно проценити (имајући у виду да
су пројекти углавном у оквиру много већих це-
лина или намена које се односе не само на на-
ционалне мањине, него рецимо на породицу
или омладину или незапослене, односно одре-
ђене социјалне групе, без прављења разлике по
националној припадности).

Будући да је спровођење неких активности
планирано за више година,  (почев од 2019. го-
дине) и да је при том, прецизно дефинисање
активности условљено претходним спровође-
њем одређених анализа, прикупљањем пода-
така/стварањем базе података или процена, бу-
џетирање је морало бити одложено за период
након што поменуте процене буду спроведене,
а њихови резултати доступни као полазна ос-
нова за креирање даљих реформских корака, па
и буџетирања. Ако се томе додају и одређена
ограничења у погледу оскудних статистичких
и других пратећих података везано за ову спе-
цифичну проблематику, питање буџетирања
обима финансијских средстава представљало
је прилично комплексан и захтеван посао. 

Комплексност буџетирања се везује и за већ
постојећи механизам социјалне заштите на ни-
воу општине Аранђеловац, а које се спроводи
у складу са Законом о финансијској подршци
породици са децом, Законом о основама си-
стема образовања и васпитања, Законом о
предшколском васпитању и образовању, Зако-
ном о ученичком и студентском стандарду, За-
коном о друштвеној бризи о деци и следећим
нормативно-правним актима донетим од
стране Скупштине општине Аранђеловац:

1) Одлука о услугама из области социјалне
заштите у општини Аранђеловац

Наведена Одлука са изменом и допуном Од-
луке о услугама из области социјалне заштите

у општини Аранђеловац дефинише права
појединаца и породица на материјалну под-
ршку и друге облике материјалне помоћи, од-
носно права корисника на услуге из области
социјалне заштите, односно обим, услове, по-
ступак и начин финансирања и обезбеђивања
средстава за остваривање утврђених права и
услуга. 

Материјална подршка и други облици мате-
ријалне помоћи утврђена овом Одлуком су:

– једнократна новчана помоћ и помоћ у на-
тури,

– накнада трошкова здравствене заштите,
– опрема корисника за смештај у установу

социјалне заштите или у другу породицу,
– накнада трошкова сахране.
Такође, Одлука утврђује услуге из области

социјалне заштите које сматра активностима
пружања подршке и помоћи појединицима и
њиховим породицама ради побољшања, одно-
сно очувања квалитета живота, отклањања или
ублажавања ризика, неповољних животних
околности, као и развоја потенцијала корис-
ника за самосталан живот и то:

1. Дневне услуге у заједници:
– помоћ у кући старим особама и особама са

инвалидитетом,
– помоћ у кући за децу са сметњама у раз-

воју,
– дневни боравак у Клубу за стара лица,
– услуга дневног боравка за стара лица,
– дневни боравак за децу са поремећајем у

понашању,
– дневни боравак за децу са аутизмом,
– дневни боравак за децу са дечијом и це-

ребларном парализом, дневни боравак за
децу са сметњама у разовју,

– услуге „Народна кухиња“,
2. Услуге подршке за самостални живот:
– становање уз подршку „Кућа на пола пута

за децу и младе“,
– лични пратилац детета и ученика,
3. Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге:
– услуге саветовалишта (за брак и породицу,

за младе и за стара лица), 
– Омладински клуб за децу и младе,
4. Услуге смештаја:
– смештај у Прихватилиште или Прихватну

станицу, 
– социјално становање у заштићеним усло-

вима,
– смештај у „Сигурну кућу“ и
– услуга „Предах за децу са сметњама у раз-

воју и њихове породице“.
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Карактеристични облици коришћења права
од стране ромске популације у општини
Аранђеловац из наведене Одлуке која је на
снази су једнократне помоћи (за прибављање
личне документације ради прибављања права
у области социјалне заштите, односно прибав-
љања лекарског уверења за заснивање радног
односа, набавка лекова и медицинских пома-
гала, набавка уџбеника и школског прибора,
изласка младих из система социјалне заштите,
изласка жртава насиља у породици из Прихва-
тилишта и других ванредних ситуација када се
не може превазићи стање социјалне потребе).
Такође, од стране Рома користи се право на ма-
теријалну подршку у виду народне кухиње на
који право има појединац или породица из ка-
тегорије најугроженијих грађана.

2) Одлука о допунском родитељском до-
датку

На основу Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл. гласник РС“, бр.
113/2017 и 50/2018) општина Аранђеловац
обезбеђује подршку и ромској популацији са
децом у виду родитељског додатка, који се ис-
плаћује једнократно и то:

– за прво и друго дете по редоследу рођења
– 19.000,00 динара,

– за треће и четврто дете – 26.000,00 динара,
– за пето и свако наредно дете – 76.000,00

динара.
У случају да је мајка незапослена једно-

кратни износи родитељског додатка су:
– за прво и друго дете по редоследу рођења

31.000,00 динара,
– за треће и четврто дете – 37.000,00 динара,
– за пето и свако наредно дете – 87.000,00

динара.

3) Одлука о новчаној помоћи незапосле-
ним породиљама

Овом одлуком су предвиђена права назапос-
леним породиљама из територије општине
Аранђеловац на новчану помоћ од 10 хиљада
динара месечно, почев од рођења детета па до
навршене прве године детета. Корисници ове
новчане помоћи су и припадници ромске попу-
лације са пријављеним пребивалиштем на те-
риторији општине.

4) Одлука о мерама помоћи ученицима и
студентима са инвалидитетом

Овом одлуком општина Аранђеловац је
увела повластице у јавном превозу (градском,
приградском и међумесном), надокнаду трош-
кова превоза и накнаду за трошкове смештаја

за ученике и студенте са инвалидитетом који
имају пребивалиште на територији општине
(основношколског, средњошколског узраста и
за студенте). Корисници наведених повластица
и накнад могу бити и лица ромске популације
на основу мишљења Инвладиске комисије и
Центра за социјални рад.

5) Одлука о мерама подршке старијим ли-
цима на територији општине Аранђеловац

Овом одлуком која је донета од стране Оп-
штинског већа општине Аранђеловац утврђене
су врсте и обим мера подршке старијим лицима
на територији општине Аранђеловац, као по-
себној категорији грађана. Под мерама подршке
у смислу предметне одлуке сматрају се додела
средстава за финансирање потреба и интереса
корисника (старија лица) а које потребе и инте-
реси нису финансирани из других средстава,
нити су регулисана другим законским, односно
општинским прописима. Под мерама подршке,
сходно овој одлуци, сматрају се:

– организовање групних посета, односно из-
лета знаменитим местима,

– помоћ у лечењу тешких обољења (дијаг-
ностиковање, суфинансирање хируршких
интервенција, набавка лекова, финанси-
рање, односно суфинансирање трошкова
рехабилитације и др.),

– друге мере подршке у складу са законом и
предметном Одлуком.

6) Одлука о повластицама у јавном пре-
возу

Овом одлуком су утврђене врсте и обим по-
властица у јавном превозу за разне категорије
корисника – грађане општине. То су категорије:
лица старија од 65. Година живота, инвалиди,
ученици основних и средњих школа из мате-
ријално угожених породица, сви ученици ос-
новних школа са учешћем у трошковима од
10% од вредности карте, уколико им је преби-
валиште удаљено преко 4 км од школе, уче-
ници средњих школа са учешћем од 40% од
вредности карте, уколико им је пребивалиште
удаљено преко 4 км од школе, односно средњо-
школцима који похађају средњу школу у сусед-
ним општинама и студентима из материјално
угрожених породица који студирају на вис-
кообразовним установама ван територије оп-
штине Аранђеловац. Корисници ових права
могу бити и лица из ромске популације са пре-
бивалиштем у општини.

За реализацију мера које су предвиђене пре-
тходним Одлукама обезбеђују се средства у бу-



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број 8 – Аранђеловац, 12. септембар 2019. 129

џету општине Аранђеловац. Одлуком о буџету
општине Аранђеловац за 2019. Годину, у го-
дини у којој се израђује Локални акциони план
за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
општини Аранђеловац за период 2019-2021.
Годину, укупан износ издвајања за накнаде за
социјалну заштиту из буџета на економској
класификацији 472 износи 93.427 хиљада ди-
нара, односно 5,71% укупних расхода буџета
из свих извора финансирања. Буџетом оп-
штине предвиђене су карактеристичне буџет-
ске позиције за материјална давања/услуге у
заједници и то у програму 11 – Социјална и де-
чија заштита, према следећем:

– Једнократне помоћи и други облици по-
моћи у износу од 8.107 хиљада динара,

– Саветодавне-терапијске и социјално-еду-
кативне услуге у износу од 7.800 хиљада
динара,

– Услуге дневног боравка деце у износу од
3.500 хиљада динара,

– Помоћ у кући у износу од 2.500 хиљада
динара,

– Подршка деци и породици са децом у из-
носу од 56.000 хиљада динара,

– Дневне услуге у заједници у износу од
12.000 хиљада динара,

– Подршка рађању и родитељству у износу
од 2.000 хиљада динара,

– Подршка особама са инвалидитетом у из-
носу од 2.000 хиљада динара,

– „Народна кухиња“ у износу од 6.500 хи-
љада динара,

Програмским информацијама садржаним у
образложењу Одлуке о буџету општине Аранђ-
еловац за 2019. Годину нису садржани плани-
рани бројчани показатељи о корисницима под-
ршке и разних предвиђених услуга, те није мо-
гуће утврдити распрострањеност ових мера по
разним популацијама са пребивалиштем на те-
риторији општине Аранђеловац. 

За мере које су предвиђене напред наведеним
Одлукама, а путем којих се делом обезбеђују и
средства за инклузију Рома на подручју оп-
штине Аранђеловац, потребно је и даље из-
двојити средства у буџету општине – у току
спровођења трогодишњег ЛАП-а, најмање у
вредностима позиција из буџета за 2019. Годину.

Финансирање предвиђених мера, по предло-
женим активностима у оквиру појединих по-
себних циљева из ЛАП-а, потребно је буџети-
рати путем одлуке о буџету општине у периоду
спровођења акционог плана, дакле у периоду
од 2019-2021. У складу са Упутством за израду
програмског буџета, спровођење појединих

мера потребно је планирати као програмску ак-
тивност (текућа и континуирана делатност ко-
рисника буџета чијим спровођењем се по-
стижу циљеви који доприносе достизању ци-
љева програма), односно као пројекат (времен-
ски ограничен пословни подухват корисника
буџета са јасно дефинисаним исходом, одно-
сно променом која се жели постићи, потреб-
ним ресурсима и управљачком структуром).
Када се посматрају поједине области које су
обухваћене ЛАП-ом, онда поједине мере и ак-
тивности по посебним циљевима припадају
разним програмима локалног буџета.

1) Унапређени услови становања и инфра-
структура у ромским насељима у Аранђе -
ловцу 

Активности које се везују за овај посебан
циљ треба да буду буџетирани у оквиру више
програма локалног буџета, у зависности од но-
сиоца конкретне активности. Издатке за на-
бавку дечијих игралишта у деловима насеља
где живе Роми потребно је буџетирати у про-
граму 13, програмске шифре 1301, под функ-
цијом 810, као посебан пројекат у области раз-
воја спорта и омладине на контима економске
класификације 512, извор финансирања 01 –
Приходи из буџета (у 2020. И 2021. Буџетској
години). Остале активности потребно је буџе-
тирати у складу са препорукама израђеног
Оперативног плана мобилног тима за инклу-
зију Рома и Ромкиња општине Аранђеловац за
2019. Годину.

2) Повећан обухват ромске деце која су
укључена у образовни систем и спречено не-
редовно похађање и осипање ученика ром-
ске популације на територији општине
Аранђе ловац

Према предложеним мерама из акционог
плана, потрeбно је предвидети буџетска сред-
ства за финансирање појединих активности ак-
тера у образовању и то путем отварања нових
програмских активности у програму 9 – Ос-
новно образовање: ПА 2002-0002 Подршка
деци ромске популације у току образовања (за
активности под редним бројем 2.2.1., 2.2.2. и
2.2.3.) и у програму 10 – Средње образовање:
ПА 2003-0003 Подршка ромској деци у сред-
њошколском образовању (за активност под
редним бројем 2.3.1.)

3) Већа доступност примарне здравствене
заштите за Роме и Ромкиње 

Ради реализације предвиђених активности у
области здравља потребно је буџетирати сред-
ства за спровођење здравствено промотивних
активности у ромској заједници, преко Здрав-
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ственог центра Аранђеловац и то у оквиру про-
грама 12, програмске активности 1801-0003
(спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље) преко економске класи-
фикације 464 (административног трансфера
према локалном здравственом центру).

4) Унапређен приступ услугама и инсти-
туцијама социјалне заштите и процес пру-
жања социјалне помоћи ромској популацији 

Предложену активност која се спроводи
преко локалног Центра за социјални рад  пред-
видети у програму 11, као програмску актив-
ност 0901-0007 – Подршка материјално угро-
жених лица/породица, преко економске класи-
фикације административног трансфера према
овој установи – 463.

5) Повећане могућности за запошљавање
лица ромске националности у Аранђеловцу 

Спровођење постављеног посебног циља
кроз повећање понуде запошљавања и по-
већања информисаности/мотивисаности по-
требно је спроводити у сарадњи са Национал-
ном службом за запошљавање кроз закључи-
вање посебних споразума са НСЗ, без посебно

предвиђених средстава из буџета општине. Део
активности на плану реализације постављеног
посебног циља ће реализовати именовни Мо-
билни тим за инклузију Рома у сарадњи са НСЗ. 

По питању спровођења свих мера представ-
љених у Локалном акиционом плану за инклу-
зију Рома, одређене активности потребно је
спроводити преко Мобилног тима за инклузију
Рома, а за чије функционисање неопходно је
обезбедити средства из Оперативног плана.
СКГО ће обезбедити финансијска средства за
кофинансирање активности из  Оперативних
планова Мобилног тима за 2019. годину у из-
носу од 50% (донаторска средства ЕУ), односно,
износу једнаком финансијским средствима за
спровођење Оперативних планова издвојеним
из буџета општине Аранђеловац за 2019. годину. 

У временском периоду реализације (септем-
бар 2019. – децембар 2019. године)  Оператив-
ног плана Мобилног тима за инклузију Рома  и
спровођења активности предвиђених у њему,
средства из буџета општине Аранђеловац са
суфинансирањем из средстава ЕУ реализују се
у следећим износима: 

Ред.
бр.

Ознака 
активности

Активност

Финансирање 
из буџета 
општине 

Аранђеловац 
у 2019. 

1 1.3.1
Спровођење едукативних активности (семинари, три-
бине, радионице, базари)

50.000,00

2 1.3.2
Организовање јавних активности за чишћење насеља,
дезинфекција

150.000,00

3 2.1.1
Прикупљање података за праћење Рома у образовном
систему општине Аранђеловац

100.000,00

4 3.2.1
Анкета о здравственом стању припадника ромске по-
пулације са израдом штампаног материјала за промо-
цију здравља  

100.000,00

5 4.1.1

Спровођење анкете о услугама социјалне помоћи и по-
требама ромске заједнице и израда студије о потребама
ромске популације за локалним услугама социјалне за-
штите и анализа података ромских корисника

50.000,00

6 4.2.1
Одржавање семинара, едукација и стручних предавања
за Роме и Ромкиње

20.000,00

7 4.2.2
Информисање ромске заједнице путем локалних ме-
дија и друштвених мрежа

10.000,00

8 Остале активности мобилног тима ̊ 920.000,00

Укупно: 1,400.000,00
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̊ Преостали износ од 920.000,00 динара до
укупно планираних средстава за спровођење
Оперативног плана за мобилне тимове распо-
редиће се путем тог документа. 

Сходно потписаном Споразуму о сарадњи
између општине Аранђеловац и Сталне конфе-
ренције градова и општина – Савез градова и
општина Србије (СКГО), кроз Програм „Под-
ршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локал-
них заједница за инклузију Рома”, обезбеђује
се део средстава из буџета општине у 2019. Бу-
џетској години, а ради финансирања спрово-
ђења активности предвиђених Оперативним
планом од стране именованог Мобилног тима
за инклузију Рома у локалној заједници. Из-
рада предметног Оперативног плана је у току.
Такође, општина Аранђеловац треба да обез-
беди сопствено учешће за операционализацију
наведеног плана на следећи начин: 

– сопствено учешће за реализацију Опера-
тивног плана обезбедити из текуће буџетске
резерве, имајући у виду да се у буџету за по-
требе текуће буџетске резерве могу опредељи-
вати средства чак до 4% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
буџетску годину у складу са Законом; 

– након окончања поступка израде опера-
тивног плана за мобилне тимове отвара се
пројекат у буџету општине Аранђеловац, у
програму 13 (0901-П...), са изворима финанси-
рања 01 – Приходи из буџета – део суфинанси-
рања општине (отварањем дела позиције из те-
куће буџетске резерве, доношењем решења о
њеној употреби) и 56 – Финансијска помоћ ЕУ
са износом суфинансирања преко овог
пројекта (на основу Уговора), а у складу са чла-
ном 5. Став 6. Закона о буџетском систему,
према којем орган надлежан за послове финан-
сија отвара део позиције за спровођење пред-
метног пројекта – укупна планирана вредност
пројекта се обезбеђује на овакав начин.

8 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА,
ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА

И ИЗВЕШТАВАЊЕ

ЛАП за инклузију Рома се спроводи реали-
зацијом мера, односно пројеката и активности
утврђених у поглављу „Акциони план“, а ди-
ректну одговорност за спровођење имају
субјекти који су наведени као „носиоци“.

Након усвајања ЛАП-а за инклузију Рома од
стране Скупштине општине Аранђеловац,
праћење спровођења, вредновање учинака и
извештавање о примени ЛАП-а поверава се
Локалном координационом телу за социјално
укључивање Рома и Ромкиња. 

Оперативно праћење реализације ЛАП-а и
извештавање о процесу и напретку у спрово-
ђењу ЛАП-а поверава се Одељењу за привреду
и друштвене делатности, које има задатак да
комуницира са свим релевантним социјалним
партнерима и заинтересованим актерима и
координира спровођење планираних мера, од-
носно активности и пројеката. Одељење за
привреду и друштвене делатности је задужено
за прикупљање и обједињавање података по-
требних за праћење и извештавање о реализо-
ваним пројектима и активностима, односно из-
вештавање о достизању наведених циљева. 

Одељење за привреду и друштвене делатно-
сти припрема предлог годишњег извештаја
који доставља Локалном координационом телу
за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Ло-
кално координационо тело доставља извештај
о спровођењу ЛАП-а Скупштини општине
Аранђеловац до 31.03. текуће године за пре-
тходну.

Скупштини општине поднеће се трого-
дишњи извештај о реализацији ЛАП-а за ин-
клузију Рома у општини Аранђеловац најкас-
није до 31.3.2022. године. 

За израду годишњих и трогодишњих извеш-
таја користиће се обрасци који су предложени
од стране СКГО.

Вредновање учинка подразумева оцену ре-
левантности, ефикасности, ефективности и
одрживости ЛАП-а за инклузију Рома, у циљу
његовог преиспитивања и унапређења, одно-
сно ревизије и даљег планирања.

Вредновање учинка у општини Аранђело-
вац ће се спровести спровести путем:

� Ex-ante анализе ЛАП-а за инклузију Рома;
� Еx-post анализе ЛАП-а за инклузију Рома.

Другим речима, општина Аранђеловац ће
организовати вредновање учинка (евалуацију)
крајем сваке календарске године примене
ЛАП-а за инклузију Рома 2019-2021, односно
укупно три евалуације (крајем 2019, 2020. И
2021. године)

Процес вредновања учинка биће координи-
сан од стране Локалног координационог тела,
а спроводиће се интерно.
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9 ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

ДД Друштвене делатности

ЗЦ Здравствени центар

ИПЗ Индивидуални план запошљавања

ЈЛС Јединица локалне самоуправе

ЛАП
Локални акциони план за инклузију Рома и Ромкиња 
у општини Аранђеловац

ЛКТ
Локално координационо тело за инклузију Рома и Ромкиња 
у општини Аранђеловац

Мобилна јединица или
Мобилни тим или МЈ
или МТ

Мобилна јединица за инклузију Рома и Ромкиња на локалном нивоу
(Мобилни тим)

НВО Невладина организација

НП Нема података

НСЗ Национална служба за запошљавање

НСЗА
Национална служба за запошљавање – Филијала 
Крагујевац – организациона јединица Аранђеловац

Одељење за имовинско
правне односе

Одељење за имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство
и стамбено комуналне послове

Одељење за привреду 
и ДД

Одељење за привреду и друштвене делатности

ОСИ Особе са инвалидитетом

ОУ Општинска управа

ОШ Основна школа

ППП Привремено повремени послови 

ПУ Предшколска установа

РС Република Србија

РГ Радна група за израду ЛАП-а за инклузију Рома и Ромкиња

СКГО Стална конференција градова и општина

СШ Средња школа

ЦК Црвени крст

ЦСР Центар за социјални рад



На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године, донела је

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ  АРАНЂЕЛОВАЦ

I Разрешава се дужности  члана Управног
одбора Туристичке организације општине
Аранђеловац 

– ПАВЛОВИЋ РАДИША

II Именује се за члана Управног одбора Ту-
ристичке организације општине Аранђеловац

– ВЛАДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

III Мандат именованoм члану траје до ис-
тека мандата председника и чланова Управног
одбора Туристичке организације општине
Аранђеловац именованих Решењем бр. 06-593-
1/2018-01-2 од 14. 6. 2018.г.

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном   гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-769/2019-01-2 од 10.09.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ДесанкаМиланов,с.р.

На основу члана 116. став 5.  Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 6. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 10.09.2019. године, донела је

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ''ЉУБОМИР  ЉУБА
НЕНАДОВИЋ'' РАНИЛОВИЋ

I Разрешава се дужности  члана Школског
одбора ОШ ''Љубомир Љуба Ненадовић'' Рани-
ловић, због престанка основа по којем је име-
нован : 

– ВУКОВИЋ ВЛАДАН, представник Савета
родитеља

II Именује се за члана Школског одбора ОШ
''Љубомир Љуба Ненадовић'' Раниловић

– МИЈАИЛОВИЋ ГОРДАНА, представник
Савета родитеља

III Мандат именованoj траје до истека ман-
дата чланова Школског одбора именованих Ре-
шењем бр. 06-592-1/2018-01-2 од 14. 6. 2018.г.

IV Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном   гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-770/2019-01-2 од 10.09.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов с.р.
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На основу члана 7 Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени гласник
општине Аранђеловац'',број 9/08 и 5/19), и тачке
8 став 1 и 2  Програма коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2019. го-
дину, бр.06–174/2019-01-3 од 07.03.2019. године

Општинско веће општине Аранђеловац, раз-
матрајући Предлог Одлуке Комисије за израду
Програма  коришћења средстава Фонда за за-
штиту животе средине у 2019. године, на сед-
ници одржаној дана 01.08.2019. године,  до-
нело је

О Д Л У К У 

1. Расподељују се средстава за финансирање
и суфинансирање пројекта „Унапређење си-
стема управљања комуналним чврстим отпа-
дом (Субвенције ЈКП „Букуља“ Аранђеловац),
тачка 4, број 2, подтачка 2.3.  Програма кориш-
ћења средстава фонда за заштиту животне сре-
дине за 2019. годину.

2. Средства за финансирање обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2019. годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“
број 103/2018) оквиру у оквиру  Програма 6 -
Заштита животне средине,  Позиција 104/0, еко-
номска класификација 451 000 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама у укупном  износу од 15.000.000,00
динара.

3. Расподељују се средства за финансирање
пројекта JKП ,,Букуља“ Аранђеловац – за
пројекат „Унапређење система управљања ко-
муналним чврстим отпадом“ у износу од
4.000.000,00 динара.

4. За реализацију ове Одлуке задужује се но-
силац пројекта, Комисија за израду програма
коришћења средстава Фонда за заштиту жи-
вотне средине и Управа општине Аранђеловац
– Одељење за имовинско правне односе, урба-
низам, грађевинарство и стамбено комуналне
послове и Одељење за финансије и рачуновод-
ство.

5. Овлашћује се председник општине
Аранђеловац, да на основу ове Одлуке са ко-
рисником средстава ЈКП „Букуља“ из Аранђ-

еловца закључи Уговор о реализацији пројекта
у области заштите и унапређења заштите жи-
вотне средине у 2019. години.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06- 646/2019-01-3 од   01.08.2019. гoдине 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 7 Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени гласник
општине Аранђеловац'',број: 9/08 и 5/19), и тачке
8 став 1 и 2  Програма коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2019. го-
дину, бр.06–174/2019-01-3 од 07.03.2019. године

Општинско веће општине Аранђеловац, раз-
матрајући Предлог Одлуке Комисије за израду
Програма  коришћења средстава Фонда за за-
штиту животе средине у 2019. године, на сед-
ници одржаној дана 01.08. 2019. године, до-
нело је

О Д Л У К У 

1. Расподељују се средстава за финансирање
и суфинансирање пројеката ,,Пројекти унапре-
ђења заштите животне средине (Субвенције ЈКП
„Зеленило Аранђеловац“, тачка 4, број 2, под-
тачка 2.1 Програма коришћења средстава фонда
за заштиту животне средине за 2019. годину.

2. Средства за финансирање обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за
2019. годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“
број 103/2018) оквиру у оквиру  Програма 6 -
Заштита животне средине,  Позиција 104/0, еко-
номска класификација 451 000 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама у укупном  износу од 15.000.000,00
динара.

3. Расподељују се средства за финансирање
пројекта JKП ,,Зеленило Аранђеловац“ – за
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пројекат „Унапређење стања заштићеног под-
ручја у циљу очувања биодиверзитета у СП
„Парк Буковичке Бање“, побољшање климат-
ских и амбијенталних карактеристикама жи-
вотне средине у граду Аранђеловцу“ у износу
од 10.000.000,00 динара.

4. За реализацију ове Одлуке задужује се но-
силац пројекта, Комисија за израду програма ко-
ришћења средстава Фонда за заштиту животне
средине и Управа општине Аранђеловац – Оде-
љење за имовинско правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне послове
и Одељење за финансије и рачуноводство.

5. Овлашћује се председник општине
Аранђеловац, да на основу ове Одлуке са ко-
рисником средстава ЈКП „Зеленило Аранђело-
вац“ из Аранђеловца закључи Уговор о реали-
зацији пројекта у области заштите и унапре-
ђења заштите животне средине у 2019. години.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-647/2019-01-3  од   01.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.

На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац (Службени гласник
општине Аранђеловац бр. 9/08 и 5/19) и члана
31 и 32 Правилника о одобравању и финанси-
рању програма у области спорта којим се задо-
вољавају потребе и интереси грађана у оп-
штини Аранђеловац („Службени гласник оп-
штине Аранђеловац“ број 93/18),

Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области
спорта број 01-3-06-614-0-0 од 18.07.2019. го-
дине на седници одржаној 01.08.2019.године,
донело је

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ВИСИНЕ СРЕДСТАВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ

1. У Одлуци о одређивању висине средстава
за реализацију годишњих програма у 2019. го-
дини („Службени гласник општине Аранђело-
вац“ број 1/2019), у члану 1., у табели додају
се речи и бројеви, и то:

– ФК „Горски цар“ Гараши за измену апро-
пријације буџета програма за 2019. годину, из-
нос од 380.000,00 динара.

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-648/2019-01-3 од 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.
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На основу члана 149. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019),
члана 27. Закона о јавној својини ( „Службени
гласник РС“, бр. „Службени гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. за-
кон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 53.
ст. 1. тач. 12. Статута општине Аранђеловац (
„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 2/2019) и члана 7. Одлуке о Општинском
Већу општине Аранђеловац ( „Службени глас-
ник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/19), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на
образложени предлог Комисије за спровођење
поступка издавања у закуп слободних капаци-
тета Апотеке „Шумадија“ Аранђеловац бр.06-
637/2019-01-3, на седници одржаној 01.08.2019.
године, донело је

О Д Л У К У

О ЗАКУПЦУ СЛОБОДНИХ
КАПАЦИТЕТА АПОТЕКЕ

„ШУМАДИЈА“ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Одобрава се давање у закуп слободних ка-
пацитета Апотеке „Шумадија“ Аранђеловац,
утврђених мишљењeм Републичког здравстве-
ног инспектора број 530-361-30/2019-09 од
28.05.2019. године, а по спроведеном поступку
прикупљања писмених понуда, и то:

• Пословни простор на адреси Краља Петра
Првог бр.62, Аранђеловац, укупне површине
147,42 m2

• Пословни простор на адреси Књаза Ми-
лоша бр.291, Аранђеловац укупне површине
71 m2

• Пословни простор, село Даросава бб, Да-
росава, укупне површине 20 m2

• Пословни простор, село Венчани бб, Вен-
чани, укупне површине 20 m2.

Закуп капацитета из става 1. ове тачке се
одобрава на период од 10 година.

2. Одређује се Z.U.A. “OTO-MEDICAL -
PHARM”, ул. 27. марта бр. 12, 34 000 Кра-
гујевац, за закупца капацитета из тачке 1. ове
Одлуке, као најповољнији понуђач у поступку
прикупљања писмених понуда по Јавном
огласу број 06-595-2/2019-01-3 од 05.07.2019.
године, а на основу образложеног предлога Ко-
мисије за спровођење поступка издавања у за-

куп слободних капацитета Апотеке „Шума-
дија“ Аранђеловац бр. 06-637/2019-01-3 од
30.07.2019. године.

Износ закупнине је 2003,00 ( двехиљадетри
евра) еура.

Поред закупнине, закупац се по јавном
огласу обавезао и да преузме од Апотеке „Шу-
мадија“ дуг у износу од 35.518.999,00 (три де -
сетпетмилионапетстотинаосамнаестхиљададе
ветстотинадеведесетдевет динара и нула пара)
динара; као и да запосли све запослене Апо-
теке „Шумадија“ укључујући и запослене про-
глашене технолошким вишком.

3. Овлашћује се председник општине
Аранђеловац да у име Општине закључи  Уго-
вор о закупу, у року од 8 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.

Уговор о закупу из става 1. ове тачке има
садржати све елементе који су у поступку из-
давања у закуп и огласу о издавању у закуп
слободних капацитета Апотеке „Шумадија“
Аранђеловац, одређени као битни.

4. Уколико закупац не приступи закључењу
Уговора о закупу из тачке 3. ове Одлуке у року
прописаним овом Одлуком, сматраће се да је
одустао од закупа и губи право на враћање де-
позита и уговор ће бити закључен са следећим
најповољнијим понуђачем, на основу посебне
одлуке Општинског већа.

5. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, званичној интернет презента-
цији општине Аранђеловац и доставити свим
учесницима у поступку прикупљања писмених
понуда за закуп слободних капацитета Апотеке
„Шумадија“ Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-649/2019-01-3 
од дана 01.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић с.р.



На основу члана 4 и члана 8 став 2 Програма
коришћења средстава Фонда за заштиту жи-
вотне средине за 2019. годину, бр. 06 –
174/2019-01-3 од 07.03.2019 године, и члана 7
Одлуке о општинском већу Општине Аранђ-
еловац („Службени гласник Општине Аранђ-
еловац“ број 9/08 и 5/19), 

Општинско веће Општине Аранђеловац на
седници одржаној дана 29.08.2019. године, до-
нело је:

О Д Л У К У

о уништавању амброзије на површинама
јавне намене на територији насељеног

места Аранђеловац

1. Расподељују се средства за финансирање
уништавање алергената на територији оп-
штине Аранђеловац – уништавање амбрoзије,
планирана Одлуком о буџету општине Аранђ-
еловац за 2019. годину („Сл. гл. општине
Аранђеловац“ број 103/2018) у оквиру  Про-
грама 6 - Заштита животне средине, програм
0401,  Позиција 103, економска класификација
424 000 – специјализоване услуге  – у износу
од 800.000,00 динара:

– ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ из Аранђ-
еловца у износу од 400.000,00 динара, за униш-
тавање амброзије на површинама јавне намене
у јавној својини општине Аранђеловац према
Извештају Одељења за инспекцијске послове
број 355-сл/2019-06 од 06.08.2019. године, који
је саставни део ове Одлуке.

2. За реализацију ове Одлуке задужују се
Одељење за имовинско-правне послове, урба-
низам, грађевинарство и стамбено-комуналне
послове, Одељење за финансије и рачуновод-
ство и корисник средстава ЈКП „Зеленило
Аранђеловац“ из Аранђеловца.

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. 06-712/2019-01-3 од 29.08.2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић с.р.
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