СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Аранђеловац, 23. новембар 2018. Година XI – број 101

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 9/08) и члана
31. и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 93/18)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области
спорта број 01-1-06-975 од 11.10.2018.године,
на седници одржаној 12.10.2018. године донело је

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

ОДЛУКУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), и
члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 14.11.2018. године, донело
је

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
1. У Одлуци о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих програма у 2018.години („Службени гласник општине Аранђеловац“ број 93/18,98/18 и 99/18
) у табели додају се речи и бројеви, и то:
– Фудбалски клуб „Шумадија“ за измену
апропријације буџета програма за 2018.годину
износ од 1.500.000,00 динара.
– ЖРК „Бекамент -Буковичка Бања“ за измену апропријације буџета програма за 2018.
годину, износ од 2.000.000,00 динара
– ОФК „Аранђеловац 1979“ за измену апропријације буџета програма за 2018. годину износ од 400.000,00 динара.
– ФК „Партизан 1945“ Даросава за измену
апропријације буџета програма за 2018. годину, износ од 1.000.000,00 динара.
2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-981/2018-01-3 од 12.10.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I Образује се Савет за безбедност општине
Аранђеловац (у даљем тексту: Савет), као
стручно саветодавно тело за континуирано
праћење и анализирање актуелне безбедносне
ситуације, превентивно деловање и унапређење безбедности на територији општине
Аранђеловац.
Савет чине председник и 10 чланова.
У Савет за безбедност на мандатни период
од четири године, именују се:
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– за председника:
– Бојан Радовић, председник општине
Аранђеловац;
– за чланове:
1) Десанка Миланов, председница Скупштине општине Аранђеловац,
2) Негослав Петронијевић, начелник општинске Управе општине Аранђеловац,
3) Зоран Пузовић, начелник Полицијске станице Аранђеловац,
4) Зоран Ивановић, јавни тужилац Основног
јавног тужилаштва у Аранђеловцу,
5) Вера Јевтић, председница Основног суда
у Аранђеловцу;
6) Марица Миловановић, председница Прекршајног суда у Аранђеловцу;
7) Ивко Николић, члан општинског Већа за
ресор образовања;
8) Др. Гордана Гајовић, директор Дома
Здравља, Аранђеловац
9) Нада Танасијевић, Директор центра за социјални рад у Аранђеловцу,
10) Светлана Ранковић, председник актива
директора основних и средњих школа у Аранђеловцу.
II Задатак Савета за безбедност општине
Аранђеловац је да у складу са Законом и Статутом општине Аранђеловац разматра и проучава питања везана за превенцију безбедности на територији општине Аранђеловац, припрема и предлаже доношење мера за побољшање заштите и сигурности грађана општине
Аранђеловац, врши анализу и утврђивање проблема који утичу на безбедност грађана, ради
на изради и имплементацији пројеката превенције којима се делује на поједине безбедносне
проблеме у локалној заједници.
Савет за безбедност општине Аранђеловац
се не бави питањима која су у надлежности
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Аранђеловац, а у складу са Законом о
ванредним ситуацијама.
III Савет у циљу реализације својих задатака може образовати радне групе и тимове састављене од стручњака који су специјалисти за
поједине аспекте проблема.
О својим иницијативама, ставовима, предлозима и препорукама Савет обавештава Општинско веће општине Аранђеловац, Скупштину општине, друге органе и јавност.
IV Стручне, организационе и административно техничке послове везане за рад, сазивање и одржавање седница Савета обављаће
Стручна служба органа општине и Одељење за
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општу управу и заједничке послове управе општине Аранђеловац.
V Савет за безбедност општине Аранђеловац доноси Пословник о раду, којим се ближе
уређује начин рада Савета, начин сазивања и
одржавања седница, начин информисања јавности о свом раду као и друга питања од значаја за рад Савета.
VI Рад Савета за безбедност општине Аранђеловац је јаван.
Јавност рада Савета се обезбеђује, одржавањем конференција за штампу, издавањем саопштења, као и на други погодан начин за информисање грађана.
VII Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном гласнику општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-1062/2018-01-3 од 14.11.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),
Општинско веће oпштине Аранђеловац, разматрајући предлог Савета за безбедност саобраћаја бр. 05-06-1012-8/2018 од 02.11.2018. године, на седници одржаној 19.11.2018. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
У Програму финансирања унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Општини
Аранђеловац у 2018. години („Службени гласник
општине Аранђеловац“ број 89/17), у тачки 2.2.5.
бројеви и речи „3.200.000,00 динара“, замењују
се бројевима и речима „2.200.000,00 динара“.
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Члан 2.
После тачке 2.2.5. додају се тачке 2.2.6. и
2.2.7, које гласе:
„2.2.6. Израда стратегије безбедности саобраћаја на путевима у Општини Аранђеловац
........................................................... 500.000,00
2.2.7. Израда акционог плана за реализацију
Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у Општини Аранђеловац ......500.000,00“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-1080/2018-01-3 од 19.11.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),
Општинско веће oпштине Аранђеловац, разматрајући предлог Савета за безбедност саобраћаја бр. 05-06-1012-4/2018 од 02.11.2018. године, на седници одржаној 19.11.2018. године,
донело је
ПРОГРАМ
ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ У 2019. ГОДИНИ
1. Планирана средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
у општини Аранђеловац у буџету општине
Аранђеловац за 2019. Године су 20.500.000,00
динара, и то од наплаћених новчаних казни за
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прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и додатних буџетских средстава.
2. Средства из тачке 1. овог Програма користиће се за: ............................................. динара
2.1. За поправљање саобраћајне инфраструктуре – по посебним одлукама Савета за
безбедност саобраћаја ............... 19.000.000,00
2.1.1 Израда пешачких стаза – тротоара у зонама предшколских и школских установа
.........................................................3.500.000,00
2.1.2 Пројектовање, набавка и уградња светлосне сигнализације
– у улици Краља Петра Првог и Ђенерала
Милана Недића
– у улици Јадранској и Кнеза Михаила,
– у улици Краља Петра Првог и Краља
Александра .................................. 10.500.000,00
2.1.3 Набавка и уградња детектора брзине са
дисплејом ....................................... 1.500.000,00
2.1.4 Набавка и уградња опреме за појачано
осветљење пешачких прелаза на улицама у
Аранђеловцу ................................. 2.000.000,00
2.1.5. Израда документације за организацију
паркинг простора на потезу аутобуске и старе
железничке станице ...................... 1.500.000,00
2.2 За остале намене................. 1.500.000,00
2.2.1. За превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја
(спровођење кампање кроз медије, набавка
рекламног, промотивног и едукативног материјала и сл.) ......................................350.000,00
2.2.2.За рад Савета за безбедност саобраћаја
(саветовања, семинари, дневнице и слично)
............................................................300.000,00
2.2.3. Унапређење саобраћајног васпитања
и образовања .................................... 250.000,00
2.2.4. За техничко опремање саобраћајне полиције у ПС Аранђеловац ............... 600.000,00
СВЕГА (2.1. + 2.2.): ............... 20.500.000,00
3. Средства из програма под тачком 2.1 за
поправљање саобраћајне инфраструктуре ће
реализовати Одељење за инвестиције и јавне
набавке Општине Аранђеловац по одлукама
Савета за безбедност Општине Аранђеловац.
4. Средства ће се користити, сразмерно
оствареним приходима на основу одлука Савета за безбедност саобраћаја и решења председника Општине о трансферу средстава.
5. Корисници средстава поднеће писмени
извештај Савету за безбедност саобраћаја о ко-

4

Број 101 – Аранђеловац, 23. новембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ришћењу добијених срестава, у року од 3 месеца од добијања средстава.
6. Овај Програм ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1081/2018-01-3 од 19.11.2018. године

Члан 2.
Удружења која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских
средстава за 2017. годину, су дужна да пре закључења уговора о коришћењу буџетских
средстава за 2018. годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се може утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2017. години.
Члан 3.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић

На основу члана 38. Закона о удружењима
(‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 51/2009 и 99/2011 други закон, - други закон и - други закон) и
члана 10. Правилника о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и
пројекте удружења грађана односно невладиних организација (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр.83/16),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Комисије за процену и избор удружења грађана којима се додељују средства из
буџета општине Аранђеловац за финансирање
програма односно пројеката, бр.06-1042-2/1801-1 од 06.11.2018. године, на седници одржаној дана 19.11.2018. године, донело је

Корисници који нису утрошили буџетска
средства за 2017. годину, дужни су да неутрошена буџетска средства врате у буџет општине
Аранђеловац.
Члан 4.
Пренос средстава корисницима за одобрене
пројекте ће се вршити према динамици испостављене документације за наплату.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац са корисницима одобрених буџетских средстава
пројеката за удружења грађана потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава, за реализацију предвиђених програмских пројеката
у 2018. години.

ОДЛУКУ

Члан 6.

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2018. ГОДИНИ

Задужује се Управа општине Аранђеловац –
Одељење за привреду и друштвене делатности
и Одељење за финансије и рачуноводство, да
контролише наменско трошење буџетских
средстава, у складу са овом Одлуком и Правилником о начину, мерилима и критеријумима за
избор пројеката удружења грађана односно невладиних организацијакоји се финансирају и
суфинансирају из буџета општине Аранђеловац.

Члан 1.
Расподељују се средства за спровођење активности удружења грађана у 2018. години, Решењем Општинског већа бр. 06-901/2018-01-3
од 26.09.2018. године:
Ред.
бр.
1.

Назив подносиоца
пројекта
Удружење оболелих од
мултипле склерозе

Назив пројекта
Дневни боравак Дружимо се,
дакле постојимо

Износ

400.000,00 динара
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Члан 7.
Задужује се Одељење за финансије и рачуноводство општине Аранђеловац, да реализује
ову одлуку у складу са Правилником о финансирању (суфинансирању) одобрених пројеката
за удружења грађана, динамиком испостављене документације за наплату.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-1082/2018-01-3 од 19.11.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић
На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
Предлог Комисије за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице број: 06-985/18-01-1 од 15.10.2018.
Ред.
бр.
1.

Назив подносиоца пројекта
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године, на седници одржаној 19.11.2018. године,
донело је
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2018.ГОД.
Члан 1.
Расподељују се средства за спровођење активности у 2018-ој години, (редовни програми)
традиционалним црквама и верским заједницама, Одлуком о буџету општине Аранђеловац
за 2018. годину (Службени гласник Општине
Аранђеловац бр. 92/17), Програм 1201-Развој
културе и информисања, Позиција 115, Програмска активност 0003, Економска класификација 481000 – дотације верским заједницама.
По расписаном Јавном конкурсу за доделу
средства традиционалним црквама и верским
заједницама из буџета општине Аранђеловац за
2018. годину, бр.06-863/18-01-1, Комисија за
спровођење поступака расподеле средстава за
традиционалне цркве и верске заједнице Општине Аранђеловац предлаже финансирање за
следеће пројекте:
Назив пројекта

Износ одобрених
средстава

Црквена општина Аранђеловачка
при храму Св.Апостола Петра и
Павла у Аранђеловцу

Реконструкција стубова на
главном улазу цркве

2.

Црквена општина Стојничка

Завршетак градње цркве,
глетовање, малтерисање..

300.000,00 дин.

3.

Манастир Венчац при Храму
Св. Архангела Гаврила у Брезовцу

Израда санитарних чворова

100.000,00 дин.

4.

Српска православна црквена
општина Бањска при Храму Св.
Пророка Илије у Бањи

Изградња парохијског дома

100.000,00 дин

5.

Црквена општина Орашачка
у Орашцу

Ограђивање порте храма

100.000,00 дин.

6.

Црквена општина Буковик

Изградња цркве

300.000,00 дин.

7.

Црквена општина Венчанска

Рестаурација и конзервација
иконостаса у храму

100.000,00 дин.

200.000,00 дин.
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Члан 2.
Пренос средстава корисницима за одобрене
пројекте вршиће се према динамици испостављене документације за наплату.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац да у име општине Аранђеловац са корисницима одобрених буџетских средстава потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава за реализацију предвиђених пројеката у
2018. години.
Члан 4.
Задужује се управа општине Аранђеловац–
Одељење за привреду и друштвене делатности
да контролише наменско трошење буџетских
средстава у складу са Одлуком и Правилником
о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на
територији општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“ бр.58/2014).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се на сајту Општине Аранђеловац и у
„Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1083/2018-01-3 од 19.11.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић
Име клуба

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 7. Одлуке о општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08) и члана
31 и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац(„Службени гласник општине Аранђеловац“ бр. 93/18),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области
спорта број 06-1049/18-01-3 од 07.11.2018.године, на седници одржаној 19.11.2018. године
донело је

ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОЈ РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ
СРЦ „ШУМАДИЈА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ
1. Расподељују се средства за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина у спортској хали СРЦ Шумадија у Аранђеловцу у 2018.години спортским организацијама за одржавање тренинга и
утакмица за период 01.11.2018.-31.12.2018.године и то:

Врста хале

Број сати
за тренинге

Број
утакмица

Укупно
рсд

1.

ОРК ШАМОТ

ВЕЛИКА ХАЛА

136

8

488.000

2.

СПОРТСКИ САВЕЗ

ВЕЛИКА И МАЛА

212

11

3.

ОК ШУМАДИЈА

ВЕЛИКА И МАЛА

144

16

498.200

4.

ОК ФОРТУНА

ВЕЛИКА И МАЛА

56

10

215.500

5.

КМФ

ВЕЛИКА ХАЛА

20

4

100.000

6.

КК СТАРС

МАЛА САЛА

38

8

139.400

7.

КК ОРЛОВИ

МАЛА САЛА

10

16

127.000

8.

КК КЊАЗ168

ПОДТРИБ.ПРОСТОР

0

168.000

9.

БК ШУМАДИЈА

ПОДТРИБ.ПРОСТОР

24

0

24.000

10.

ОЏК АР

ПОДТРИБ.ПРОСТОР

18

0

18.000
УКУПНО

2.493.300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише уговоре
са спортским организацијама-корисницима
средстава из тачке 1 ове одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-1084/2018-01-3 од 19.11.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић
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гим органима општине Аранђеловац, јавним
предузећима и установама чији је оснивач општина Аранђеловац.
Члан 3.
Накнада за рад, осим за лица из члана 2.
став 2. ове Одлуке, не може бити одређена у већем износу од 2.000,00 (двехиљаде динара).
Накнада за рад из става 1. овог члана се одређује посебном одредбом у појединачном Решењу о образовању Комисије.
Члан 4.
Ниједна Комисија не може да има више од
две плаћене седнице у току једног месеца.
Члан 5.

На основу члана 3. став 2. Одлуке о накнадама одборницима и члановима органа, радних
тела Скупштине општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр.73/15 и 83/16) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 19.11.2018. године, донело
је
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА РАД РАДНИХ ТЕЛА И
КОМИСИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми и
ограничења за одређивање накнаде за рад радних тела и комисија које образују органи општине Аранђеловац ( у даљем тексту: Комисије).
Изузетно од става 1. овог члана, ова Одлука
се не односи на стална радна тела и комисије
које образује Скупштина општине Аранђеловац, као ни на комисије образоване на основу
Закона.
Члан 2.
Накнада за рад члановима у Комисији одређује се посебном одредбом у решењу о образовању Комисије.
Накнада за рад се не може одредити лицу
које је запослено у Општинској управи и дру-

Једно исто лице не може бити истовремено
ангажовано у својству члана у више од три Комисије.
Седнице Комисије се по правилу имају одржавати у оквиру радног времена Општинске
управе општине Аранђеловац у службеним
просторијама општине Аранђеловац.
Члан 6.
Надзор над применом ове Одлуке вршиће
Одељење за финансије и рачуноводство – Општинске управе општине Аранђеловац.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о критеријумима за одређивање
накнаде за рад радних тела и комисија број 0654/2018-01-3 од 16. 1. 2018. године и 06164/2018-01-3 од 28. 2. 2018. године.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да
важе одредбе појединачних Решења о образовању комисија која су у супротности са одредбама ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 01.01.2019.године а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1085/2018-01-3 од 19.11.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић
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