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На основу члана 77.  Закона о буџетском 
систему (“Службени гласник РС”, број 
54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 - исправка и 108/2013 и 
142/2014),  члана 32 став 1. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС”, број 129/2007), и члана 22 став 1. тачка 
2. Статута општине Аранђеловац (‘’Службени
гласник општине Аранђеловац’’ бр.8/08), 

Скупштина општине на предлог 
Општинског већа општине Аранђеловац, на 
седници одржаној  14. 6. 2018. године, донела 
је 

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са 
неутрошеним средствимаи и  укупни  расходи 
и издаци буџета општине Аранђеловац у 2017. 
години  у следећим износима:

I Укупни приходи и  примања са пренетим 
неутрошеним средствима 1,209,791

II Укупни  расходи и издаци из прихода, 
примања и неутрошених средстава 1,182,050

III Разлика  (I - II) 27,741

Члан 2.

Приходи и примања буџета општине 
Аранђеловац према економској класификацији 
и изворима финансирања износе у хиљадама:

Аранђеловац, 15. јун 2018.  Година XI - број 98

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
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Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања - 
суфицит (консолидовани) из члана 5. Ове

Одлуке, у износу од  27,741 хиљада динара 
преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита 
буџета у износу од 22,381 хиљада динара од 
којег је наменски опредељено 7,589 хиљада и 
односи се на наменска средства Комесаријата 
за избегла и расељена лица, биће распоређено 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
буџету општине Аранђеловац  за 2018. годину.

- вишка прихода и примања - суфицита 
индиректних корисника буџета општине 
Аранђеловац у укупном износу од 5,182 
хиљаде динара, и то:

1. Дечји вртић „Дуга“  3,713  хиљада динара
2. СРЦ „Шумадија“  868   хиљада динара
3. Туристичка организација 287 хиљада

динара
4. Музеј 170 хиљада динара
5. Центар за културу и

образовање 56   хиљада динара
6. Народна библиотека 70 хиљада динара
7. Смотра 18 хиљада динара

Остварени вишак прихода и примања 
- суфицит, индиректни корисници ће кори-
стити у складу са одлуком органа управљања

Члан 10.

- вишка прихода и примања - суфицита  
подрачуна који се налазе на консолидованом   
рачуну трезора у износу од  177  хиљада 
динара и то:

1) Депозит општине 29   хиљада динара
2) Штаб за избеглице 148  хиљада динара

Неутрошена средства подрачуна користиће 
се за намене за које су опредељена.

Члан 11.

Утврђује се буџетски дефицит општине  
Аранђеловац у следећим износима, и то:
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Завршни рачун буџета општине Аранђело-
вац садржи:

1) Биланс стања на дан 31.12.2017. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.

01. 2017. до 31. 12.2017. године;
3) Извештај о капиталним расходима и

финансирању у периоду 01. 01. 2017. до 
31.12.2017. године;

4) Извештај о новчаним токовима у перио-
ду од 01.01.2017 до 31. 12. 2017. године;

5) Извештај о извршењу буџета сачињен
тако да приказује разлике између   одо-
бре-них средстава и извршења у периоду од 
01.01.2017. до 31. 12. 2017. године;

6) Извештај о коришћењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве за период 
01.01.2017. до 31.12.2017. године;

7) Извештај о примљеним донацијама до-
маћим и иностраним:

8) Извештај о  извршеним отплатама кре-
дита у периоду од 01. 01. 2017. до 31. 12. 2017. 
године;

9) Извештај о планираним и извршеним
капиталним издацима буџетски корисника за 
2017. годину;

10) Извештај о укупно планираним и
оствареним приходима и примањима буџета  
и  буџетских корисника за период 01.01.2017. 
до 31.12.2017.године;

11) Извештај о укупно планираним и извр-
шеним расходима и издацима буџета и буџет-
ских корисника за период 01. 01. 2017. до 
31.12.2017.године;

12) Извештај екстерне ревизије о финан-
сијским извештајима за период 01. 01. 2017. 
до 31. 12. 2017. године;

13) Напомене о рачуноводственим полити-
кама;     

Члан 20.

Извештај о извршењу Одлуке о буџе-
ту општине Аранђеловац за 2017. годину је 
саставни део ове Одлуке.

Члан 21.

Одлуку о завршном рачуну буџета општи-
не за 2017. годину, заједно са Извешта-јем о 
извршењу Одлуке о буџету општине Аранђе-
ловац за период 01. јануар - 31. децем-бар 
2017. године доставити Управи за трезор, 
најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 22.

Ову Одлуку  објавити у ‘’Службеном 
гласнику општине Аранђеловац’’ и на зва-
ничном сајту општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-560/2018-01-2 од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ
Миланов  Десанка, с.р.                                                                                   

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета 
општине Аранђеловац за 2017. годину урађен 
је у складу са Законом о буџетском систему, 
Уредбом о буџетском рачуноводству,  као и 
другим прописима који регилишу ову област. 
Динамика израде и доношења завршног ра-
чуна утврђена је Законом  у оквиру одељка 
«Календар за подношење годишњих финан-
сијских извештаја». Локални органи власти 
врше припрему и израду завршног рачуна 
према следећим роковима: 

- 28. фебруар -  индиректни корисници 
врше припрему завршног рачуна

- 31.март – директни корисници врше при-
прему годишњег извештаја и достављају га 
надлежном локалном органу

-  15. мај – локални орган управе припрема 
нацрт одлуке о завршном рачуну и доставља 
га надлежном извршном органу

-  01. јун -  надлежни извршни орган до-
ставља Скупштини предлог одлуке о заврш-
ном рачуну
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-  15. јун – локални орган управе надле-
жан за финансије подноси Управи за трезор 
Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стра-
не Скупштине.

Садржај завршног рачуна утврђен је чла-
ном 79. Закона о буџетском систему.

Финансирање буџетских расхода општине 
Аранђеловац у 2017.години вршено је у скла-
ду са Одлуком о буџету општине Аранђеловац 
за 2017.годину и Одлукама о ребалансу буџет 
за 2017.годину.

Одлуком о буџету општине Аранђело-
вац за 2017.годину, која је донета на седници 
Скупштине општине одржаној 26.12.2016.го-
дине, утврђена су укупна буџетска средства у 
износу од 1,585,894,763.00 динара, у чему:

- приходи из буџета  1,518,798,691.00
- приходи из додатних извора
  67,096,072.00

У току 2015.године извршена су два  реба-
ланса буџета и то: 

- Одлуком о Првом ребаласу буџета од 
13.06.2017.године извршено је расподела су-
фицита по завршном рачуну буџета општи-
не Аранђеловац  за 2014. годину у износу од 
73,113,153.86.

- Одлуком о Другом ребалансу буџета од 
13.11.2017године, утврђена су укупна сред-
ства у износу од 1,520,601237.61динара, од 
тога средства буџета општине у износу од 
1,427,832,006.52динара и средства из осталих 
извора у износу од 92,769,231.00динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА 
ПОСЕБНОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Укупно исплаћенe бруто зарадe износe 
263.722,467.27 динара. Укупно исплаћено из 
средстава буџета 244,930,198.37 динара. Ис-
плаћене зараде из средстава буџетских кори-
сника износе 18,792,268.90 динара . 

Преглед исплаћених зарада (конто 411 и 
412) по буџетским корисницима дајемо у сле-
дећој табели:
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ 
И ФИНАНСИЈЕ
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На основу члана 59. став 7. Закона о јав-
ним предузећима (‘’Службени гласник Репу-
блике Србије’’, бр. 15/16) и члана  22. Статута 
општине Аранђеловац (‘’Службени гласник 
општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),

 Скупштина општине Аранђеловац, на 
седници одржаној 14. 6. 2018.године, донела 
је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП 
‘’БУКУЉА’’ АРАНЂЕЛОВАЦ   

ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац,
даје сагласност на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП ‘’Букуља’’ 
Аранђеловац за 2017.годину, у тексту усвоје-
ном Одлуком Надзорног одбора бр. 03-3181/3 
од 28. 5.  2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-561/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јав-
ним предузећима (‘’Службени гласник Репу-
блике Србије’’, бр. 15/16) и члана  22. Статута 
општине Аранђеловац (‘’Службени гласник 
општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП 
‘’ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ’’   

ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац,
даје сагласност на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП ‘’Зеленило 
Аранђеловац’’ за 2017.годину, у тексту усвоје-
ном Одлуком Надзорног одбора бр. 1107 од 
23. 5.  2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-562/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ  
ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД ‘’САВА ИЛИЋ’’ У АРАНЂЕЛОВЦУ   

ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду и Финансиј-
ски извештај Центра за социјални рад ‘’Сава 
Илић’’ у Аранђеловоцу, за 2017.годину, у тек-
сту усвојеном Одлуком Управног одбора бр. 
01-06-739/18-1 и 01-06-741/18 од 27. 2.  2018.
године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-563/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

       ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈEM 
ЦРВЕНОГ КРСТА АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Црвеног крста Аранђело-
вац, за 2017.годину, у тексту усвојеном Одлу-
ком Управног одбора бр. 55 и 448 од 27. 2.  
2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-564/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

       ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈEM 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ  АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Туристичке организације 
општине Аранђеловац, за 2017.годину, у тек-
сту усвојеном Одлуком Управног одбора бр. 
55 од 27. 2. и 124 од 24. 5.  2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-565/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈEM 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Народног музеја Аранђе-
ловац за 2017.годину, у тексту усвојеном 
Одлуком Управног одбора бр. 01-777/18 од 24. 
5. 2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-566/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈEM 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ‘’СВЕТИ 

САВА’’ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац,
даје сагласност на Извештај о раду са Фи-
нансијским извештајем Народне библиотеке 
‘’Свети Сава’’ Аранђеловац за 2017.годину, у 
тексту усвојеном Одлуком Управног одбора 
бр. 01-19/018  од   22. 1. 2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-567/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈEM 
СМОТРЕ УМЕТНОСТИ ‘’МЕРМЕР И 

ЗВУЦИ’’ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Смотре уметности ‘’Мер-
мер и звуци’’ Аранђеловац за 2017.годину, у 
тексту усвојеном Одлуком Управног одбора 
бр.104/01 и 105/01  од 28. 5.   2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-568/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈEM 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ  И ОБРАЗОВАЊЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Центра за културу и обра-
зовање општине Аранђеловац за 2017.годину, 
у тексту усвојеном Одлуком Управног одбора 
бр. 149-4/18 од   20. 2.  и 175-3 од 27. 2. 2018.
године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-569/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈЕМ  
АГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ 

АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2017.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Агенције за имовину 
општине Аранђеловац за 2017.годину, у тек-
сту усвојеном Одлуком Управног одбора бр. 
65/2  од   18. 5. 2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-570/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈЕМ 
УСТАНОВЕ СРЦ ‘’ШУМАДИЈА’’ 

АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2017. ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Установе СРЦ ‘’Шума-
дија’’ Аранђеловац за 2017.годину, у тексту 
усвојеном Одлуком Управног одбора бр.  02-
113/3 од 28. 2. 2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-571/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈЕМ 
AПОТЕКЕ ‘’ШУМАДИЈА’’ 

АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА  2017. ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на Извештај о раду са Финан-
сијским извештајем Апотеке ‘’Шумадија’’ 
Аранђеловац за 2017.годину, у тексту усвоје-
ном Одлуком Управног одбора бр. 135/1 од 21. 
5. 2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-572/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
РАДА СА  ФИНАНСИЈСКИМ  

ПЛАНОМ AПОТЕКЕ ‘’ШУМАДИЈА’’ 
АРАНЂЕЛОВАЦ 

ЗА  2018.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на План рада са Финансијским 
планом Апотеке ‘’Шумадија’’ Аранђеловац 
за 2018.годину, у тексту усвојеном Одлуком 
Управног одбора бр.34  од 26. 2.  2018.године.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-573/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 6. у вези 
са чланом 20. Статута општине Аранђеловац 
(„Службени гласник општине Аранђеловац“, 
бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018. године, донела је 

О Д Л У К У

О НАКНАДАМА ОДБОРНИЦИМА И 
ЧЛАНОВИМА ОРГАНА И РАДНИХ 
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

Одборнику Скупштине општине Аранђе-
ловац (у даљем тексту : Скупштина) припада 
накнада за учешће у раду седнице Скупшти-
не (присуствовање седници Скупштине, 
учешће у раду радних тела Скупштине и 
друге скупштинске активности) у висини од 
10.000,00 динара месечно.

Накнада из става 1. овог члана исплаћује се 
једном месечно, најкасније до петог у месецу 
за претходни месец.

Изузетно од става 1. и 2. овог члана одбор-
ник нема право на накнаду за учешће у раду 
за месец у коме је неоправдано одсуствовао 
са седнице Скупштине или исту напустио пре 
завршетка без одобрења председавајућег.

Члан 2.

Право на накнаду из члана 1. ове Одлуке  
припада одборнику Скупштине од дана вери-
фикације до дана престанка мандата.

Члан 3.

Члану сталне Комисије Скупштине 
предвиђене Законом, Статутом општине 
Аранђеловац или Пословником Скупштине 
припада накнада за учешће на седници Ко-
мисије, у висини 5% просечне месечне зара-
де по запосленом у Републици Србији, према 
последњем коначном објављеном податку ре-
публичког органа надлежног за послове ста-
тистике на дан одржавање седнице Комисије.

За остала радна тела и комисије које об-
разују органи Општине, појединачним актом 
о образовању утврдиће се и накнада за рад 
чланова.
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Члан 4.

Одборнику, изабраном члану Општинског 
већа који није засновао радни однос по основу 
вршења функције и члановима сталних коми-
сија Скупштине, припада накнада изгубљене 
зараде по основу радног односа, због учешћа 
у вршењу својих функција, у складу са прило-
женом одговарајућом документацијом.

Члан 5.

Одборнику и другим члановима органа 
и радних тела Скупштине припада накна-
да трошкова исхране (дневница) и других 
трошкова за службено путовање у вези са вр-
шењем њихових функција, под условима и у 
висини прописаној за раднике Општинске 
управе.

Трошкови службеног путовања из става 1. 
овог члана могу се исплатити и другом лицу 
које је ангажовано од стране овлашћених лица 
органа Општине.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о накнадама одборницима и 
члановима органа и радних тела Скупштине 
општине Аранђеловац („Службени гласник 
општине Аранђеловац“, бр. 73/15, 75/15 и 
83/16).

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а  примењиваће се од 1. 7. 2018.године.

Члан 8.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
општине Аранђеловац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-574/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов, с.р.

На основу члана 61. став 7. Закона о стано-
вању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС“, бр. 104/16), члана 32. став 1. тачка 6. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-
др. закон) и члана 22. став 1. тачка 6. Статута 
општине Аранђеловац („Службени гласник 
општине Аранђеловац“, бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018. године, донела је

О Д Л У К У

О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА 
ИЗДВАЈАЊА НА ИМЕ ТРОШКОВА 

ИНВЕСТИЦИОНОГ, ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ И ВИСИНЕ 
НАКНАДЕ ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

Члан 1.

Овом Одлуком, ради остварења јавног ин-
тереса, утврђује се минимална висина изно-
са о текућем одржавању зграда, минимална 
висина износа издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања заједничких дело-
ва зграде, као и висина износа накнаде коју 
плаћају власници посебних делова зграда у 
случају принудно постављеног професионал-
ног управника.

Члан 2.

Текуће одржавање, у смислу ове Одлуке, 
је извођење радова који се предузимају ради 
спречавања оштећења која настају употребом 
зграде или ради отклањања тих оштећења, а 
састоје се од прегледа, поправки и предузи-
мања превентивних и заштитних мера, од-
носно свих радова којима се обезбеђује одр-
жавање зграда на задовољавајућем нивоу 
употребљивости.

Инвестиционо одржавање, у смислу ове 
Одлуке, јесте извођење грађевинско-занат-
ских, односно других радова у зависности од 
врсте објекта у циљу побољшања услова ко-
ришћења зграде у току експлоатације.
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Принудна управа, у смислу ове Одлуке, 
јесте поверавање послова професионалном 
управнику решењем Општинске Управе у 
складу са Законом.

Члан 3.

Утврђује се минимална висина издвајања 
на име трошкова инвестиционог одржавања 
заједничких делова стамбене зграде у износу 
од 250,00 динара месечно, за стан или послов-
ни простор.

Члан 4.

Утврђује се минимална висина трошкова 
текућег одржавања зграде у износу од 250,00 
динара месечно, за стан или пословни про-
стор.

Члан 5.

Утврђује се висина накнаде професионал-
ном управнику стамбене заједнице поставље-
ном у поступку увођења принудне управе у 
стамбеној заједници у износу од 300,00 дина-
ра месечно, за стан или пословни простор.

Члан 6.

Скупштина стамбене заједнице одређује 
висину месечног износа који плаћају влас-
ници посебних делова за потребе извршења 
послова из надлежности стамбене заједнице, 
и то на име трошкова текућег и инвестицио-
ног одржавања, у износима који не могу бити 
мањи од износа утврђених овом Одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-575/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 30. став 4. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 18/10 и 101/17) 
и члана 2. Правилника о критеријумима за 
утврђивање мањег, односно већег броја деце 
од броја који се уписује у васпитну групу 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 44/11) и члана 
22. Статута општине Аранђеловац (‘’Службе-
ни гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У

О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ 
КОЈИ СЕ МОЖЕ

УПИСАТИ У ВАСПИТНУ ГРУПУ

1. Утврђује се да у оквиру постојеће мре-
же објеката и изграђеним капацитетима  у 
Предшколској установи „Дуга“ не могу бити 
обухваћена сва деца према исказаним потре-
бама родитеља и да не постоје услови за про-
ширивање мреже објеката и других простора 
за рад са децом.

2. Утврђује се да се у радној 2018/2019.
години може уписати већи односно мањи 
број деце за 20% у односу на број деце у гру-
пама који је прописан чланом 30. Закона о 
предшколском васпитању и образовању.

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Аранђеловац“,а примењиваће се од 
почетка радне 2018/2019 године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-576/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов, с.р.
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На основу члана 22. Статута општине 
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’ бр. 8/08),

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници на одржаној 14. 6. 2018. године, донела 
је   

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ 
СЕКРЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ 

ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА СА ЧИЈИХ 
ИЗБОРНИХ ЛИСТА СУ ИЗАБРАНИ 

ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНУ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се право на анга-
жовање техничких секретара за потребе поли-
тичких странака, коалиција  и група грађана 
које имају најмање два одборника, чији одбор-
ници учествују у раду  Скупштинe општине  
конституисане 11.4. 2018.године и утврђује се 
начин и услови за њихово остваривање.

Члан  2.

Технички секретари ангажују се поједи-
начним уговором на период трајања мандата 
одборника Скупштине.

Уговор закључују секретар Скупштине 
општине  и лице одређено Одлуком надлеж-
них органа политичких странака из члана 1. 
ове Одлуке.

Члан  3.

Техничком секретару припада накнада  у 
висини која се добија множењем основице 
за обрачун плате запосленим у Општинској 
управи утврђене актом Владе Републике Ср-
бије и коефицијента  утврђеног чланом 4. 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и ис-
плату плата именованих и постављених лица 
и запослених у државним органима за звање 
референта (са порезима и доприносима).

Средства за исплату обезбеђују се у буџету 
општине Аранђеловац.

Члан  4.

Политичке странке из члана 1. ове Одлуке 
обавезне су да доставе секретару Скупштине 
податке о лицу ангажованом за послове тех-
ничког секретара  потребне за закључење Уго-
вора  и касније евентуалне промене, у року од 
8 дана од настале промене.

Члан  5.

Технички секретари обављају послове : 
- доставу материјала за седнице Скупшти-

не општине и њених радних тела,
- административно-техничку помоћ одбор-

ницима у вршењу њихове функције,
- друге послове по налогу овлашћеног 

лица.
Уговором о ангажовању техничких секре-

тара  ближе се уређује начин вршења послова  
из става 1. овог члана.

Члан  6.

Просторије и средства за рад техничких се-
кретара обезбеђују политичке странке, коали-
ција и група грађана  из члана 1. ове Одлуке.

Члан  7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана oбјављивања, а објавиће се у ‘’Служ-
беном гласнику општине Аранђеловац, а при-
мењиваће се од 01. 06. 2018.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-577/2018-01-2 
од 14. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним служ-
бама  (‘’Службени гласник РС’’, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 др-закон и 83/14 др-закон) и члана 
22. Статута општине Аранђеловац  (‘’Службе-
ни гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6. 2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА 
СРЦ ‘’ШУМАДИЈА’’  АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Разрешава  се функције  в.д. директо-
ра СРЦ ‘’Шумадија’’  Аранђеловац 
МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, професор енгле-
ског језика, због истека мандата.

2. Ово Решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласни-
ку општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-578/2018-01-2 
од 14. 6. 2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 18. Закона о јавним служ-
бама  (‘’Службени гласник РС’’, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 др-закон и 83/14 др-закон) и члана 
22. Статута општине Аранђеловац  (‘’Службе-
ни гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08), 

Скупштина општине Аранђеловац, на сед-
ници одржаној 14. 6.  2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА 
СРЦ ‘’ШУМАДИЈА’’  АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Именује  се за в.д. директора СРЦ
‘’Шумадија’’  Аранђеловац НИКОЛА 
ЗЛАТКОВИЋ, струковни менаџер до избора 
дирек-тора путем конкурса, а најдуже  на 
период до годину дана.

2. Ово Решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласни-
ку општине Аранђеловац’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-578-1/2018-01-2 
од 14. 6. 2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 38. Закона о удружењима 
(‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 51/2009 и 99/2011) и 
члана 10. Правилника о начину и поступку 
остваривања права на доделу средстава из 
буџета општине Аранђеловац за програме и 
пројекте удружења грађана односно невла-
диних организација (‘’Службени гласник 
општине Аранђеловац’’, бр.83/16), 

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
предлог Комисије за процену и избор удру-
жења грађана којима се додељују средства 
из буџета општине Аранђеловац за финанси-
рање програма односно пројеката, на седници 
одржаној 31. 5. 2018. године, донело је, 

  О  Д  Л  У  К  У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2018. ГОДИНИ

Расподељују се средства за спровођење 
активности удружења грађана у 2018. годи-
ни,Одлуком о буџету општине Аранђеловац 
за 2018. годину (‘’Службени гласник општи-
не Аранђеловац’’,бр.92/2017) Позиција 115, 
Функција 860, Програмска активност 1201-
0003, и то:
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Члан 2.

Удружења која нису одговорајућом доку-
ментацијом оправдала коришћење буџетских 
средстава за 2017. годину, су дужни да пре 
закључења уговора о коришћењу буџетских 
средстава  за 2018. годину поднесу одгова-
рајућу документацију (по примедбама коми-
сије) из које се може утврдити на шта су по-
трошили буџетска средства у 2017. години. 

Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска 
средства за 2017. годину, дужни су да неутро-
шена буџетска средства врате у буџет општи-
не Аранђеловац.

Члан 4.

Пренос средстава корисницима за одобре-
не пројекте ће се вршити према динамици 
испостављене документације за наплату.

Члан 5.

Овлашћује се председник општине 
Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац 
са корисницима одобрених буџетских сред-
става пројеката за удружења грађана потпише 
уговоре о коришћењу буџетских средстава, за 
реализацију предвиђених програмских проје-
ката у 2018. години.

Члан 6.

Задужује се Управа општине Аранђеловац 
– Одељење за привреду и друштвене делатно-
сти и Одељење за финансије и рачуноводство, 
да контролише наменско трошење буџетских 
средстава, у складу са овом Одлуком и Пра-
вилником о начину, мерилима и критерију-
мима за избор пројеката удружења грађана 
односно невладиних организацијакоји се фи-
нансирају и суфинансирају из буџета општине 
Аранђеловац.

Члан 7.

Задужује се Одељење за финансије и ра-
чуноводство општине Аранђеловац, да реа-
лизује ову одлуку у складу са Правилником 
о финансирању (суфинансирању) одобрених 
пројеката за удружења грађана, динамиком 
испостављене документације за наплату.

Члан 8.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-502/2018-01-3 
од 31. 5. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Бојан Радовић, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском 
већу општине Аранђеловац (‘’Службени глас-
ник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08) и члана 
31. и 32. Правилника о одобравању и финан-
сирању програма у области спорта којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
општини Аранђеловац (‘’Службени гласник 
општине Аранђеловац’’, бр. 93/2018)

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
предлог Стручне комисије за оцењивање го-
дишњих и посебних програма у области спор-
та  бр. 06-468/18-01-1  од 21. 5. 2018.године, на 
седници одржаној  31. 5. 2018.године, донело 
је

О  Д  Л  У  К  У

О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
СУФИНАНСИРАЊЕ  ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА   

1. У Одлуци о расподели средстава за фи-
нансирање/суфинансирање посебних про-
грама у 2018. години (‘’Службени гласник 
општине Аранђеловац, бр. 96/18), у табели 
додају се речи и то :

‘’Фудбалски савез општине Аранђеловац 
за такмичење у пионирској лиги ФК ‘’Дерби 
2017’’, износ од 30.000,00 динара’’.

2. Овлашћује се председник Општине
Бојан Радовић, да у име Општине потпи-
ше Уговор са Фудбалским савезом општине 
Аранђеловац. 

3. Oва Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-503/2018-01-3 
од  31. 5. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с,р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском 
већу (‘’Службени гласник општине Аранђело-
вац’’, бр. 9/08) и Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја општине Аранђеловац 
за 2018. годину (‘’Службени гласник општине 
Аранђеловац’’, бр. 97/18),

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној  31. 5. 2018. године, донело 
је

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПРОГРАМА МЕРА 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Општинско веће расписује конкурс за
реализацију Прогрма мера подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Аранђеловац за 
2018. годину, и то за :

- суфинансирањe камате пољопривредних 
кредита

- регрес за репродуктивни материјал (веш-
тачко осемењавање)

- подизањe засада воћа и винове лозе
- набавkу пољопривредне механизације и 

опреме
- сертификовање органске производње 
- заштиту од ерозије – заснивање вештач-

ких ливада и
- инвестиције за унапређење и развој ру-

ралне инфраструктуре и услуга
- активности у циљу удруживања пољо-

привредника и јачању конкурентности.

2. Саставни део ове Одлуке су текстови
конкурса из тачке 1. ове Одлуке.
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3. Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику 
општине Аранђеловац’’ и на званичној ин-
тернет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-501/2018-01-3 
од 31. 5. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
Бојан Радовић, с.р.                 

На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за подручје терито-
рије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр. 97/18, 
општинско Веће општине Аранђеловац рас-
писује 

К О Н К У Р С

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

Средства Конкурса су планирана за раз-
вој пољопривреде и то за побољшање расног 
састава грла. Средства ће се додељивати у виду 
регреса за репродуктивни материјал-вештач-
ко осемењавање  у износу од 100% од укупне 
цене вештачког осемењавања и синхрониза-
ције еструса за овце и козе, а за јунице и краве 
до 60% од укупне цене вештачког осемења-
вања, а не више од 1.200,00динара по грлу.
За крмаче и назимице до 60% од укупне цене 
вештачког осемењавања а не више од 1.000,00 
динара. Једно газдинство може остварити 
подстицај за највише 30 коза или оваца, док 
за јунице, краве и свиње  није ограничен број. 

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за пољопривредне произвођаче који  
испуњавају следеће услове: 

• Поседују регистровано и активно пољо-
привредно газдинство (активан статус у скла-
ду са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 
17/13) на територији општине Аранђеловац 

• Немају дуговања према општини Аранђе-
ловац по другим основама, програмима суб-
венција и развојним програмима у пољо-
привреди 

Пољопривредни произвођачи који конку-
ришу потребно је да доставе следећу доку-
ментацију: 

• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава за мере подршке-репродуктивни 
материјал(вештачко осемењавање) 

• Копију евендиционог листа (пасош) и по-
тврду о вештачком осемењавању за свако грло 
јуница и крава а за крмаче и назимице потврда 
о вештачком осемењавању и обрасцу о спро-
веденом програму мера здравствене заштите 
животиња за 2017 или 2018 годину.

• Фотокопију обрасца овлашћене ветери-
нарске станице о спроведеном програму мера 
здравствене заштите животиња за 2017 или 
2018 годину. (Обавезно за овце и козе)

• Копију потврде о активном статусу пољо-
привредног газдинства за 2018. годину  

• Извод из РПГ-а о члановима газдинства у
2018години уколико власник грла није носи-
лац пољопривредног газдинства

• Копију картице наменског рачуна послов-
не банке  

• Копију личне карте подносиоца захтева

Пољопривредна газдинства која користе 
регрес за репродуктивни материјал-вештачко 
осемењавање не смеју да отуђе женско по-
томство добијено вештачким осемењавањем 
минимум две године од добијања средстава 
регреса за репродуктивни материјал. Уколи-
ко регистровано пољопривредно газдинство 
не испоштује део конкурса који се односи на 
дужину останка грла добијених вештачким 
осемењавањем, општинска управа општине 
Аранђеловац ће на основу потписане изјаве 
подносиоца захтева поступити у складу са за-
коном.
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Захтев се преузима на писарници општин-
ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр.10, Стара зграда 
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предају се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  На предњој страни:  

Општинска  управа  Аранђеловац, ул. Ве-
нац Слободе бр. 10 

МЕРЕ ПОДРШКЕ-РЕГРЕС ЗА 
РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 
(ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

На задњој страни:  
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве 
За одобрене захтеве средства ће се ди-

ректно преносити на наменски рачун пољо-
привредног произвоћача (газдинства) по 
спроведеном поступку утврђивања испуњено-
сти услова за остваривање права и доношења 
Одлуке Комисије.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.Конкурс је отворен од 
1.јуна 2018. године и  траје до 20. јула 2018.
године. Конкурс се објављује на званичној ин-
тернет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за подручје терито-
рије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр. 97/18, 
општинскo Веће општине Аранђеловац рас-
писује

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ЕРОЗИЈЕ-ЗАСНИВАЊЕ ВЕШТАЧКИХ 

ЛИВАДА

Средства овог конкурса су планирана за-
штиту од ерозије и то у виду мере подршке 
подизању засејаних површина под ливадама 
сејаницама до 100% инвестиције а не више од 
20.000,00 динара по газдинству.  

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за пољопривредне произвођаче који  
испуњавају следеће услове: 

• Носиоци су регистрованог и активног
пољопривредног газдинства (активан статус у 
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 
17/13) на територији општине Аранђеловац 

• Немају дуговања према општини Аранђе-
ловац по другим основама, програмима суб-
венција и развојним програмима у пољо-
привреди 

• Приступили су заснивању вештачке лива-
де на парцелама уведеним у РПГ а које су по 
оцени власника изложене ерозији.

Пољопривредни произвођачи који конку-
ришу потребно је да доставе следећу доку-
ментацију: 

• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава мере подршке ЗАШТИТЕ ОД ЕРО-
ЗИЈЕ-ЗАСНИВАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ЛИВАДА

• Копије рачуна за максимално 40 кг травне
смеше и 200 кг НПК ђубрива по 1 ха површи-
не.  

• Копије свих рачуна у периоду од јесење
сетве 2017 и пролећне 2018 

• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке 

• Фотокопију личне карте
• Образац о структури биљне производње

из РПГ-а
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• Потврду а активном статусу РПГ-а
Захтев се преузима на писарници општин-

ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр. 10, 

Стара зграда општине, први спрат, лево 
крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предаје се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  На предњој страни:  

Општинска  управа  Аранђеловац, ул. 
Венац Слободе бр. 10 

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА ЗАШТИТУ 
ОД ЕРОЗИЈЕ-ЗАСНИВАЊЕ 
ВЕШТАЧКИХ ЛИВАДА

На задњој страни:  
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве 

Одлуке о додели мере подршке за за меру 
подршке ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ-ЗАСНИ-
ВАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ЛИВАДА у 2018.годи-
ни формирана од стране општинског Већа.  

За одобрене захтеве средства ће се директно 
преносити на наменски рачун пољопривред-
ног произвоћача (газдинства) по спроведеном 
поступку утврђивања испуњености услова и 
доношења Одлуке Комисије.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 1.јуна 2018.године и 
траје до 20. јула 2018 године.  

Конкурс се објављује на званичној интер-
нет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за подручје терито-
рије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр.97/18, 
општинско Веће општине Аранђеловац рас-
писује

К О Н К У Р С

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ – ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА

Средства овог конкурса су намењена за из-
градњу, унапређење или проширење руралне 
инфраструктуре мањег обима, а од општег 
значаја на подручју територије општине 
Аранђеловац.

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за сеоске месне заједнице општине 
Аранђеловац, које својим активностима по-
бољшавају услове живота како пољопривред-
ног тако и непољопривредног становништва.

Средства се одобравају у износу од 100% 
вредности инвестиције.

Месне заједнице које конкуришу морају да 
испуњавају следеће услове:

• Да имају донету Одлуку савета мес-
не заједнице о улагању у инфраструктурне 
пројекте за мере које конкуришу.

• Да имају премер и предрачун радова.
• Да је инфраструктурни пројекат од

општег интереса за локалну заједницу.
Месне заједнице које се јављају на конкурс 

потребно је да доставе одлуку савета месне 
заједнице о инфраструктурним радовима за 
које конкуришу.

Одлука мора да садржи:
• Врсту инвестиције
• Новчану вредност инвестиције
• Одлуку о избору најповољнијег понуђача

за извршење инвестиције

Захтев се преузима на писарници општин-
ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр. 10, 
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Стара зграда општине, први спрат, лево 
крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предаје се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  На предњој страни:  

Општинска  управа  Аранђеловац, ул. 
Венац Слободе бр. 10 

 Конкурс за меру подршке инвестиције 
за унапређење и развој руралне инфраструк-
туре и услуга

На задњој страни:  Име, презиме и адреса 
подносиоца пријаве 

Одлуке о додели мере подршке  инвести-
ције за унапређење и развој руралне инфра-
структуре и услуга доноси комисија за развој 
пољопривреде у 2018.години формирана од 
стране општинског Већа.  

Извештај о расподели средстава за раз-
вој пољопривреде у 2018.години биће јавно 
објављен након завршетка Конкурса.  

Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 1.јуна 2018.године и 
траје до 20. јула 2018 године.  

Конкурс се објављује на званичној интер-
нет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за подручје терито-
рије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр. 97/18, 
општинско Веће општине Аранђеловац рас-
писује 

К О Н К У Р С

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ 
СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ

      ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА

 Средства овог конкурса   су планирана  за 
развој пољопривреде и то у виду мера подрш-
ке суфинансирања 80%   камате краткорочних  
пољопривредних кредита до 24 месеца реа-
лизованих у 2018. години и после конкурса у 
2017.години, с тим да највећи износ суфинан-
сирања може бити 50.000 динара по захтеву. 

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за пољопривредне произвођаче који  
испуњавају следеће услове: 

• Поседују регистровано и активно пољо-
привредно газдинство (активан статус у скла-
ду са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 
17/13) на територији општине Аранђеловац 

• Са пословном банком су склопили уговор
о краткорочном кредитирању  

• Кредитна средства су одобрена и користе
се за следеће намене: набавка пољопривредне 
механизације и опреме, набавка или повећање 
основног стада, подизање засада и набавка 
садног материјала, изградња и адаптација еко-
номских објеката и прерађивачких капаците-
та, куповина пољопривредног земљишта, об-
ртна средства за пољопривредну производњу 
и прераду као и комбиновану намену. 

• Кредитна средства се не користе за рефи-
нансирање постојећих кредита 

• Износ кредита до 300.000 дин,за кретко-
рочне кредите 

• Немају дуговања према општини Аранђе-
ловац по другим основама, програмима суб-
венција и развојним програмима у пољо-
привреди. 
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Пољопривредни произвођачи који конку-
ришу потребно је да доставе следећу доку-
ментацију: 

• Пупуњен и потписан Захтев за доделу
мере подршке камате пољопривредних креди-
та 

• Копију уговора са назначеном наменом
кредита и планом отплате кредита за чију ка-
мату траже меру подршке суфинансирања ка-
мате пољопривредног кредита. 

• Фотокопију потврде о активном статусу
пољопривредног газдинства у 2018 год, 

• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке 

• Фотокопију личне карте подносиоца зах-
тева 

За одобрена средства подршке из средстава 
Буџета за 2018.годину исплатиће се подстицај 
за првих 12 месеци отплате кредита за кре-
дите из 2018 године. За мере подршке за су- 
финансирање камате за кредите са периодом 
отплате дужим од 12 месеци ће се Одлуком о 
суфинансирању камате пољопривредних кре-
дита обавезати о суфинансирању дела камате 
до краја уговорне отплате кредита, а не дуже 
од 24 месеца. 

За краткорочне кредите преко 300.000,00 
динара суфинансираће се припадајућа камата 
обрачуната до износа од 300.000,00 динара.    

Износ мере подршке се обрачунава прили-
ком доношења Решења а на основу уговорног 
плана отплате кредита и укупног износа ка-
мате умањеног за 20% и као такав се не може 
мењати. За кредите са валутном клаузулом 
подршка  се обрачунава на основу средњег 
курса НБС на дан почетка Конкурса, и у ди-
нарском износу се уноси у Решење.

Захтев се преузима на писарници општин-
ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр.10, Стара зграда 
општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предаје се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  

На предњој страни: Општинска управа 
Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10 

Конкурс за меру подршке суфинансирању 
камате пољопривредних кредита.

На задњој страни: Име, презиме и адреса 
подносиоца пријаве  

Одлуке о испуњености услова за доделу 
средставаљ суфинансирање камате пољо-
привредних кредита доноси комисија за раз-
вој пољопривреде у 2018.години формирана 
од стране општинског Већа.  

За одобрене захтеве подстицајна средства 
ће се директно преносити на наменски рачу-
на пољопривредног произвоћача (газдинства) 
а по спроведеном поступку утврђивања ис-
пуњености услова за остваривање права на 
коришћење подстицаја и доношења Одлуке 
Комисије.

Извештај о расподели средстава за раз-
вој пољопривреде у 2018.години биће јавно 
објављен након завршетка Конкурса.  

Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.Конкурс је отворен од 
1.јуна 2018.године и траје до 20. јула 2018 го-
дине.   Конкурс се објављује на званичној ин-
тернет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за подручје терито-
рије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр. 97/18, 
општинско Веће општине Аранђеловац рас-
писује

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Средства овог конкурса су планирана за 
модернизацјиу и унапређење техничке оп-
премљености пољопривредних газдинстава  и 
то у виду мере подршке набавци нове пољо-
привредне механизације и опреме у износу до 
40% цене без ПДВ-а а не више од 100.000,00 
динара по мери ( сектори: млеко, месо поврће, 
воће, пчеларство и остала ратарска произ-
водња).  

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за пољопривредне произвођаче који  
испуњавају следеће услове: 

• Носиоци су регистрованог и активног
пољопривредног газдинства (активан статус у 
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 
17/13) на територији општине Аранђеловац 

• Извршена је набавка механизације и
опреме од 15.07.2017. године до подношења 
захтева. 

• Предметна механизација се налази на
списку опреме и механизације у Програму 
мера подршке за спровођење пољопривред-
не политике и политике руралног развоја за 
подручје територије општине Аранђеловац за 
2018.годину.  

• Немају дуговања према општини Аранђе-
ловац по другим основама, програмима суб-
венција и развојним програмима у пољо-
привреди

Пољопривредни произвођачи који конку-
ришу потребно је да доставе следећу доку-
ментацију: 

• Попуњен и потписан Захтев за доде-
лу средстава мере подршке набавке пољо-
привредне механизације и опреме.

• Копију рачуна са потврдом о плаћању
(фискални рачун или доказ о вирманском 
плаћању)  

• Копију гарантног листа
• Копију потврде о активном статусу пољо-

привредног газдинства за 2018. годину  
• Фотокопију наменског рачуна пословне

банке 
• Фотокопију личне карте
• Структуру биљне производње из РПГ-а

(опционо у зависности од сектора ) 
• Структуру сточарске производње из

РПГ-а (опционо у зависности од сектора)

Пољопривредни произвођач корисник 
средстава мере подршке не може отуђити ме-
ханизацију и опрему које је предмет ове мере 
минимум три  године од добијања ссредстава 
, што прихвата потписивањем Изјаве из Захте-
ва. Комисија ће након истека периода од 12 и 
24 и 36  месеци извршити проверу на терену 
о постојању механизације и опреме. Уколико 
власник не обезбеди доказ о постојању опре-
ме и механизације  општинска управа Аранђе-
ловац ће на основу потписане Изјаве подноси-
оца захтева (корисника субвенције) поступити 
у складу са законом.  

Захтев се преузима на писарници општин-
ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр. 10, 

Стара зграда општине, први спрат, лево 
крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предаје се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  

На предњој страни:  
Општинска  управа  Аранђеловац, ул. 

Венац Слободе бр. 10 
Конкурс  за  меру  подршке на-

бавци  пољопривредне механизације и опреме  
На задњој страни:  

Име, презиме и адреса подносиоца пријаве 

Одлуке о додели мере подршке за набавку 
пољопривредне механизације и опреме доно-
си комисија за развој пољопривреде у 2017.го-
дини формирана од стране општинског Већа.  
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За одобрене захтеве средства ће се директно 
преносити на наменски рачун пољопривред-
ног произвоћача (газдинства)  по спроведеном 
поступку утврђивања испуњености услова и 
доношења Одлуке Комисије.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 1.јуна 2018.године и 
траје до 20. јула 2018 године.  

Конкурс се објављује на званичној интер-
нет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

На основу члана Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за подручје тери-
торије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр. 97/18, 
општинско Веће општине Аранђеловац рас-
писује

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ 
СЕРТИФИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ

ПРОИЗВОДЊЕ

Средства овог конкурса су планирана 
подстицању органске производње на  пољо-
привредним газдинставима   и то у виду мере 
подршке сертификовању органске производње 
у износу до 100% трошкова код овлашћених 
контролних организација и до 100% трошкова 
контроле за време периода конверзије у ор-
ганску производњу.  

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за пољопривредне произвођаче који  
испуњавају следеће услове: 

• Носиоци су регистрованог и активног
пољопривредног газдинства (активан статус у 
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 
17/13) на територији општине Аранђеловац 

• Подносилац захтева обавља органску
биљну производњу на парцелама које се нала-
зе на територији општине Аранђеловац. 

• Парцела на којој се обавља производња је
уписана у регистар РПГ-а  

• Подносилац захтева је са овлашћеном
контролном организацијом закључио уговор о 
вршењу контроле  и сертификовању у орган-
ској производњи за 2018 годину на парцелама 
за које се подноси захтев .  

• Нису корисници републичких подстиција
и субвенција по истом основу. 

• Немају дуговања према општини Аранђе-
ловац по другим основама, програмима суб-
венција и развојним програмима у пољо-
привреди 

Пољопривредни произвођачи који конку-
ришу потребно је да доставе следећу доку-
ментацију: 

• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава мере подршке сертификовања ор-
ганске производње. 

• Копију рачуна
• Копију уговора о сертификацији или

праћења за време конверзије  са сертификаци-
оном организацијом 

• Копију потврде о активном статусу пољо-
привредног газдинства за 2018. годину  

• Фотокопију наменског рачуна пословне
банке 

• Фотокопију личне карте

Пољопривредни произвођач корисник 
мере подршке не може у 2018 години парцеле 
на којима је вршио сертификацију користити  
на други начин сем за органску пољопривред-
ну производњу, што прихвата потписивањем 
Изјаве из Захтева. 

Захтев се преузима на писарници општин-
ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр. 10, 
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Стара зграда општине, први спрат, лево 
крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предаје се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  На предњој страни:  

Општинска  управа  Аранђеловац, ул. 
Венац  Слободе бр. 10 

КОНКУРС ЗА МЕРУ  ПОДРШКЕ  
СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ

На задњој страни:  
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве 

Одлуке о додели средстава мере подршке 
сертификовања органске производње доноси 
комисија за развој пољопривреде у 2018.годи-
ни формирана од стране општинског Већа.  

За одобрене захтеве средства ће се ди-
ректно преносити на наменски рачун пољо-
привредног произвоћача (газдинства) по 
спроведеном поступку утврђивања испуњено-
сти услова за остваривање права и доношења 
Одлуке Комисије.

Извештај о расподели подстицајних сред-
става за развој пољопривреде у 2018.години 
биће јавно објављен након завршетка Кон-
курса. Неблаговремене, непотпуне и прија-
ве послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.Конкурс је отворен од 
1.јуна 2018.године и траје до 20. јула 2018 го-
дине.  Конкурс се објављује на званичној ин-
тернет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за подручје терито-
рије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр. 97/18, 
општинско Веће општине Аранђеловац  рас-
писује

К О Н К У Р С

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА 
ЗАСАДА ВОЋА И
ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Средства овог конкурса су планирана за 
унапређење воћарске производње и то у виду 
мере подршке подизању засада воћњака и ви-
нограда у износу од 40% инвестиције без ура-
чунатог  пдв-а,  а не више од 100.000,00 рсд. 
по пољопривредном газдинству по захтеву,уз 
минимално засађену површину од 0.3ха до 
највише 100 ха

- За подизање засада јагодичастог и бо-
бичастог воћа не више од 100.000,00 рсд по 
пољопривредном газдинству,уз минимално 
засађену површину од 0.1 ха. а највише 50 ха 

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за пољопривредне произвођаче који  
испуњавају следеће услове: 

• Носиоци су регистрованог и активног
пољопривредног газдинства (активан статус у 
складу са правилником ,,Сл. Гласник РС,, бр. 
17/13) на територији општине Аранђеловац 

• Извршена је набавка садница  и подиг-
нут засад од 01.08.2017. године до подношења 
захтева не мање површине од 0.3 ха за јабуча-
сто , коштичаво, језграсто воће и винограде а 
за јагодичасто и бобичасто воће површина не 
мања од 0.1 ха. 

• Парцела на којоој је подигнут засад је
уписана у регистар РПГ-а подносиоца захтева 

• Нису корисници републичких подстиција
и субвенција по истом основу (парцели) 

• Немају дуговања према општини Аранђе-
ловац по другим основама, програмима суб-
венција и развојним програмима у пољо-
привреди 

Пољопривредни произвођачи који конку-
ришу потребно је да доставе следећу доку-
ментацију: 
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• Попуњен и потписан Захтев за доделу
средстава мери подршке подизању засада 
воћа и грожђа 

• Копију потврде из РПГ од продавца
• Копију рачуна (доказ о плаћању фискал-

ни рачун или доказ о вирманском плаћању)  
• Копију потврде о активном статусу пољо-

привредног газдинства за 2018. годину  
• Фотокопију наменског рачуна пословне

банке 
• Фотокопију личне карте

Захтев се преузима на писарници општин-
ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр. 10, 

Стара зграда општине, први спрат, лево 
крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предаје се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  

На предњој страни:  
Општинска управа  Аранђеловац, ул. 

Венац Слободе бр. 10 
 Конкурс за мере подршци подизања засада  

воћа и винове лозе 
На задњој страни:  
Име, презиме и адреса подносиоца пријаве 
Одлуке о додели мера подршке подизању 

засада  воћа и винове лозе доноси комисија 
за доделу средстава за развој пољопривреде 
у 2018. години формирана од стране општин-
ског Већа.  

За одобрене захтеве подстицајна средства 
ће се директно преносити на наменски рачун 
пољопривредног произвоћача (газдинства) по 
спроведеном поступку утврђивања испуњено-
сти услова и доношења Одлуке Комисије.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 1.јуна 2018.године и 
траје до 20. јула 2018 године.  

Конкурс се објављује на званичној интер-
нет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

На основу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за подручје терито-
рије општине Аранђеловац за 2018.годину 
Сл.Гласник општине Аранђеловац бр.97/18, 
општинско Веће општине Аранђеловац рас-
писује

К О Н К У Р С

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ – 
АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УДРУЖИВАЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ЈАЧАЊУ 
КОНКУРЕНТНОСТИ

Средства овог конкурса су намењена за 
удружења пољопривредних произвођача и за-
друга у области пољопривреде са седиштем на 
подручју територије општине Аранђеловац.

Средства предвиђена Конкурсом су на-
мењена за сеоске месне заједнице општине 
Аранђеловац, које својим активностима по-
бољшавају услове живота како пољопривред-
ног тако и непољопривредног становништва.

Средства се одобравају у износу од 100% 
вредности програма.

Удружења и задруге које конкуришу мо-
рају да испуњавају следеће услове:

• Да су регистрована у АПР у.
• Да имају усвојен план рада за 2018.годи-

ну.
• Да имају најмање 10 чланова.
• Да су регистована до почетка конкурса.
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 Удружења и задруге које се јављају на кон-
курс потребно је да доставе следеће:

• Потврду из АПР
• Усвојен програм активности за 2018годи-

ну са исказаним средствима за његову реали-
изацију

Захтев се преузима на писарници општин-
ске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 
или у Одељењу за привреду и друштвене де-
латности, Венац слободе бр. 10, 

Стара зграда општине, први спрат, лево 
крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потреб-
ном документацијом предаје се на писарници 
општине Аранђеловац у затвореној коверти на 
којој мора да пише,  На предњој страни:  

Општинска  управа  Аранђеловац, ул. 
Венац Слободе бр. 10 

Конкурс за меру подршке активности у 
циљу удружиивања пољопривредника и ја-
чању конкурентности

На задњој страни:  Име, презиме и адреса 
подносиоца пријаве 

Одлуке о додели мере подршке активно-
сти у циљу удружиивања пољопривредника 
и јачању конкурентности  доноси комисија за 
развој пољопривреде у 2018.години формира-
на од стране општинског Већа.  

Извештај о расподели средстава за раз-
вој пољопривреде у 2018.години биће јавно 
објављен након завршетка Конкурса.  

Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
послате на други начин (нпр. факсом или 
е-mailom) или достављене на друге адресе, 
неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 1.јуна 2018.године и 
траје до 20. јула 2018 године.  

Конкурс се објављује на званичној интер-
нет страници општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs, огласној табли и локалним ме-
дијима.

У случају да су средства не наменски ко-
ришћена или је документација лажно прика-
зана у захтеву корисник мера подршке губи 
право на мере подршке у наредних 5 година.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

На основу чл. 7. Одлуке о Општинском 
већу (‘’Службени гласник општине Аранђе-
ловац’’, бр. 9/08),

 Општинско веће општине Аранђело-
вац, на седници одржаној  6. 6. 2018. године, 
донело је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПРАВИЛНИК О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
СРЦ ‘’ШУМАДИЈА’’ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о  организацији 
и систематизацији радних места СРЦ  ‘’Шу-
мадија’’ Аранђеловац, број 02-225 од 1. 6. 
2018. године и који је у прилогу ове Одлуке.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-545/2018-01-3  
од 6. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 3. Став 7. Закона о раду 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 24/05, 16/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УСРС и 113/17), а 
у вези са чланом 12. Закона о јавним службама 
(‘’Службени гласнсик РС’’, бр. 42/91, 71/14, 
79/05 – др.закон 81/05 – испр.др.закон, 83/05 
– испр. –др.закон и 83/14) и члана 7. Одлу-
ке о Општинском већу (‘’Службени гласник 
општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),

Општинско веће општине Аранђеловац, на 
седници одржаној  6. 6. 2018. године, донело 
је

О  Д  Л  У  К  У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПРАВИЛНИК О  РАДУ 

 СРЦ ‘’ШУМАДИЈА’’ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о  раду СРЦ  
‘’Шумадија’’ Аранђеловац, који је усвојио 
Управни одбор својом Одлуком број 02-222/2 
од 4. 6. 2018. године и који је у прилогу ове 
Одлуке.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-544/2018-01-3  
од 6. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 58. Закона о запосленима 
у аутономној покрајини и јединицама локал-
не самоуправе (‘’Службени гласник РС’’ број 
21/2016), Уредбе о критеријумима за развр-
ставање радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоупра-
ве („Службени гласник РС“, број 88/2016),  
Уредбе о критеријумима за разврставање рад-
них места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (‘’Службени 
гласник РС’’ број 88/2016), као и члана 23. и 
43. Одлуке о Управи општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац’’ 
број 9/08,75/16 и 81/16), 

Општинске веће, на предлог начелника 
Општинске управе општине Аранђеловац, 
дана 6. 6. 2018. године, усвојило је

П Р А В И Л Н И К

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНОЈ 

СЛУЖБИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и система-
тизацији радних места у Општинској управи, 
Општинском правобранилаштву и Стручној 
служби органа општине Аранђеловац бр. 06-
403/2018-01-3 од 9.5.2018. године ( у даљем 
тексту: Правилник), у члану 13. у оквиру 
одељка 4.8 Самостални извршиоци додаје се 
радно места број 4.-Помоћник председника за 
област буџета и финансија, које гласи:

„4. Помоћник председника за буџет и јавне 
финансије.

Опис послова: помаже председнику општи-
не у формулисању јавне пореске политике, 
прати стање буџета и његово извршење, пред-
лаже председнику општине усвајање мере за 
повећање прихода буџета као и мере штедње 
по потреби, прати стање и предлаже председ-



     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ              127Број 98 - Аранђеловац, 15. јун 2018.              

нику општине мере којима се обезбеђује ра-
ционалније коришћење буџетских средстава, 
комуницира са органима РС у вези послова из 
ресора јавних финансија, обавља и друге по-
слове по налогу председника општине. 

 Услови: Стечено високо образовање из 
научне области друштвених, природних или 
техничких наука, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање једна година радног искуства у стру-
ци.“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном до-
ношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Аранђеловац“ и на огласној табли 
Општинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-542/2018-01-3 
од 6. 6.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7 Одлуке о Општинском 
већу општине Аранђеловац (,,Службени глас-
ник општине Аранђеловац’’,број: 9/08), и тач-
ке 8 став 1 Програма коришћења средстава 
Фонда за заштиту животне средине за 2018. 
годину,бр.06 – 252/2018-01-3 од 27.03.2018 го-
дине,

Општинско веће општине Аранђеловац, 
разматрајући Предлог Комисије за израду 
Програма  коришћења средстава Фонда за за-
штиту животе средине у 2018. године, на сед-
ници одржаној  6. 6. 2018. године,  донело је

О Д Л У К У 

1. Расподељују се средстава за финанси-
рање и суфинансирање пројеката ,,Пројекти 
унапређења заштите животне средине (Суб-
венције ЈКП „Зеленило Аранђеловац““, тачка 
4, број 2, подтачка 2.1  Програма коришћења 
средстава фонда за заштиту животне средине 
за 2018. годину.

2. Средства за финансирање обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 
2018. годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“ 
број 92/2017) оквиру раздела 5, глава 5, Про-
грам 0401 Програм 6 - Заштита животне сре-
дине, Позиција 97, економска класификација 
451000 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама у укупном  из-
носу од 15.000.000,00 динара – Субвенције 
ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ из Аранђелов-
ца.

3. JKП ,,Зеленило Аранђеловац“ – за проје-
кат „Унапређење стања заштићеног подручја 
у циљу очувања биодиверзитета у СП „Парк 
Буковичке Бање“, побољшање климатских и 
амбијенталних карактеристика животне сре-
дине у граду Аранђеловцу“.

4. За реализацију ове Одлуке задужује се
носилац пројекта, Комисија за израду програ-
ма коришћења средстава Фонда за заштиту 
животне средине и Управа општине Аранђе-
ловац – Одељење за имовинско правне одно-
се, урбанизам, грађевинарство и стамбено ко-
муналне послове.
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5. Овлашћује се председник општине
Аранђеловац, да на основу ове Одлуке са ко-
рисником средстава ЈКП „Зеленило Аранђе-
ловац“ из Аранђеловца закључи Уговор о 
реализацији пројекта у области заштите и 
унапређења заштите животне средине у 2018. 
години.

6. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у средствима јавног информи-
сања и на сајту општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-540/2018-01-3  
од 6. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р. 

На основу члана 7 Одлуке о Општинском 
већу општине Аранђеловац (,,Службени глас-
ник општине Аранђеловац’’,број: 9/08), и тач-
ке 8 став 1 Програма коришћења средстава 
Фонда за заштиту животне средине за 2018. 
годину,бр.06 – 252/2018-01-3 од 27.03.2018 го-
дине,

Општинско веће општине Аранђеловац, 
разматрајући Предлог Комисије за израду 
Програма  коришћења средстава Фонда за за-
штиту животе средине у 2018. године, на сед-
ници одржаној   6. 6. 2018. године,  донело је

О Д Л У К У

1. Расподељују се средстава Фонда за за-
штиту животне средине за 2018. годину за 
финансирање изградње Еколошких учионица 
(еко-учионица) у установама образовања, пла-
нирана Одлуком о буџету општине Аранђело-
вац за 2018 годину („Сл. гл. општине Аранђе-
ловац“ број 92/2017) оквиру раздела 5, глава 
5, Програм 0401 Програм 6 - Заштита животне 
средине, Позиција 98, економска класифика-
ција 463000 – Трансфери осталим нивоима 
власти у укупном  износу од 1.000.000,00 ди-
нара:

- ОШ „Веља Герасимовић“ Венчани за 
пројекат „Оаза среће и здравља – школско 
двориште ОШ „Веља Герасимовић“ у Туле-
жима“ у износу од 356.840,00 динара.

2. За реализацију ове Одлуке задужује се
Управа општине Аранђеловац – Одељење за 
имовинско правне односе, урбанизам, грађе-
винарство и стамбено комуналне послове и 
Одељење за финансије и рачуноводство.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у средствима јавног информи-
сања и на сајту општине Аранђеловац www.
arandjelovac.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-541/2018-01-3  
од 6. 6. 2018.г.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
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Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АРАНЂЕЛОВАЦ
Комисија за награде и признања
Број : 06-599/2018-01-2
15.06.2018. г.
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 8. став 3 Одлуке о на-
градама и признањима Скупштине општине 
Аранђеловац („Општински службени глас-
ник“, бр. 8/05 и 5/06),

Комисија за награде и признања Скупшти-
не општине Аранђеловац упућује следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење предлога за доделу 

награде „26. јул“

I. Предмет обавештења

Општина Аранђеловац позива правна и 
физичка лица са седиштем односно пребива-
лиштем на територији општине Аранђеловац 
да поднесу предлоге за доделу награде „26. 
јул“.

II. Циљеви

Награда ”26. јул“ може се доделити за из-
узетно успешне резултате у области науке и 
проналазаштва, привреде, друштвене делат-
ности, предузетништва, уметности, спорта и 
других друштвено корисних делатности.

III. Услови за подношење предлога

Предлог за доделу награде „26. јул“ може 
поднети правно лице, односно најмање 10 
грађана који имају седиште, односно пребива-
лиште на територији општине Аранђеловац. 

Предлог мора бити поднет у писаном об-
лику и мора бити образложен.

IV. Начин подношења предлога и рокови

Предлози се подносе насловљени на Ко-
мисију за награде и признања Скупштине 
општине Аранђеловац, на пријемној канце-
ларији-шалтеру Општинске управе општине 

Аранђеловац, лично или поштом на адресу 
улица Венац Слободе бр. 10, 34 300 Аранђе-
ловац, са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОД-
НОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРА-
ДЕ 26.ЈУЛ“.

Предлози се могу поднети најкасније до 
16.07.2018. године.

Неблаговремено поднети и непотпуни 
предлози се неће разматрати.

Поднети предлози се не враћају предлага-
чима.

V. Начин одлучивања

О додели награде „26. јул“ одлучује Коми-
сија за награде и признања Скупштине општи-
не Аранђеловац на седници, јавним гласањем, 
већином од укупног броја чланова.

Награда „26. јул“ додељује се поводом 26. 
јула – Дана општине Аранђеловац и уручује 
се на свечаној седници Скупштине општине.

VI. Додатне информације

Овај Јавни позив објавиће се у „Службе-
ном гласнику општине Аранђеловац“, званич-
ној интернет презентацији општине Аранђе-
ловац, огласној табли општине Аранђеловац и 
о истом се обавештава јавност путем средста-
ва јавног информисања.

За све додатне информације везане за под-
ношење предлога заинтересовани се могу 
обратити Стручној служби органа општине 
Аранђеловац на телефоне  701-078 и 713 886.

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Десанка Миланов, с.р.
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10.1.   Сагласност на дати ценовник даје Општинско веће Аранђеловац.
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