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На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 и 63/13) 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. 2013.године, донело је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2013 - 30.09.2013 ГОДИНЕ
1. Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период 01. 01. 2013. – 30. 09. 2013.године, у тексту који је
доставило Одељење за финансије и рачуноводство Управе општине Аранђеловац и који је саставни део ове Одлуке.
2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период 01. 01. 2013. – 30. 09. 2013.године, у усвојеном тексту се
доставља Скупштини општине Аранђеловац.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-639/2013-01-3 од 14. 11. 2013. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013-30.09.2013.ГОДИНЕ
УВОДНИ ДЕО
Одлука о буџету општине Аранђеловац донета је 18.12.2012. године на основу члана 76. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ БР.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13 и 63/13) и члана 22. Став 1. Тачка 2. Статута
оопштине Аранђеловац („Службени Гласник општине Аранђеловац“ бр.8/08) којом су планирани приходи и издаци
буџета у износу од 1.388.482.738,00 (са ознаком врсте прихода и расхода 01 приходи и расходи из буџета) истом одлуком
планирани су приходи и расходи индиректних корисника који се финансирају из сопствених прихода извор финансирања
04 у износу од 67.680.210,00 динара из донација извор финансирања 08 планиран је износ 18.646.400,00 динара, а приходи
и издаци средстава од Републике планирани су у износу од 165.600.000,00 динара.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 62/13
и 63/13) и члана 22. Став 1. Тачка 2. Статута општине Аранђеловац („ Службени гласник општине Аранђеловац“ бр.8/08),
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној дана 27.06.2013. године, донела је Одлуку о ребалансу буџета
општине Аранђеловац за 2013. Годину, којом се врши распоред вишка прихода и примања из 2012.године у износу од
72.203.000,00 динара и вишка прихода из ранијих година у износу од 14.494.000,00 динара, укупно 86.697.000,00 динара(
са ознаком врсте прихода и расхода 13)
• Укупни приходи и расходи 1.737.856.367,00 динара, од тога приходи и расходи из буџета 1.388.482.738,00
динара, сопствени и остали приходи корисника 262.676.629,00 динара и нераспоређен вишак прихода и расхода
86.697.000,00
Одлуком о Буџету општине Аранђеловац планирано је финансирање директних и индиректних корисника
буџета, као и финансирање корисника дотација и субвенција. Буџет општине Аранђеловац има једног директног
корисника буџета Општинску управу која нема сопствени рачун већ послује преко рачуна буџета. Индиректни корисници
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буџета који имају сопствени рачун су:
• Агенција за имовину
• Туристичка организација
• Народна библиотека Свети Сава
• Музеј
• Смотра „Мермер и звуци“
• Дечија установа Дуга
• СРЦ Шумадија
• Центар за културу и образовање
• Фонд „Први српски устанак“
• ФК Шумадија
• ЈП за планирање и изградњу
Индиректни корисници који немају сопствени рачун већ послују преко буџета су:
• Месна заједница Стари град
• Месна заједница Центар
• Месна заједница Буковик
• Месна заједница Врбица
• Месна заједница Вукосавци
• Месна заједница Горња Трешњевица
• Месна заједница Брезовац
• Месна заједница Бања
• Месна заједница Орашац
• Месна заједница Стојник
• Месна заједница Копљари
• Месна заједница Мисача
• Месна заједница Раниловић
• Месна заједница Венчане
• Месна заједница Тулеж
• Месна заједница Даросава
• Месна заједница Погореоци
• Месна заједница Јеловик
• Месна заједница Граши
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На основу члана 54 Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09“) и члана 22
Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац бр.8/08“)
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној дана 03.12.2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1
Усваја се програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине Аранђеловац у
тексту који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се заједно са Програмом из члана 1 ове Одлуке у
''Службеном гласнику општине Аранђеловац
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-708/2013-01-2 од 03.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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OПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

Аранђеловац,
2013. године
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1. УВОД
Кроз векове пас је заједно са човеком био сведок историјских промена у којима је човек мењао свој свет, окружење и
самога себе. Човек је био номад и сакупљaч плодова, ловац, пастир, земљорадник,.инжењер, лекар, конобар, послован
човек и увек је имао пса. Временом и пас је мењао своје улоге. Био је чувар, трагач и ловац, а данас све више спасилац,
помоћник и пратилац људи са посебним потребама.
Због тога тешко је разумети одлуку човека да избаци пса наулицу. Још теже је разумети да то нису само усамљени
случајеви. Велики број напуштених животиња на улицама нашег града,околних насељених места и поља, резултат је
напуштања животиња од стране њихових власника. Сада већ бивши кућни љубимци препуштени су сами себи у борби за
голи живот, а као последица тога долази до неконтролисаног размножавања, чиме се већ постојећи број напуштених
животиња повећава.
Поред напуштања животиња, као основног начина на који настају пси луталице, повећању њиховог броја доприноси и
велики репродуктивни потенцијал ових животиња. Постоје подаци који говоре о томе да за само шест година пар плодних
паса и њихово потомство, у оптималним условима, може дати чак 67 000 штенаца. Код мачака овај број је још већи и
износи 420 000 мачића за седам година.
Узроци оваквих проблема су лоше навике људи и тешка економска ситуација грађана који због недостатка средстава за
бригу о животињама прибегавају избацивању кућних љубимаца на улице.
Из наведених разлога неопходно је:
· применити важеће одредбе Закона,
· стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање животиња (паса и мачака),
· изградити прихватилиште задовољавајућих капацитета и
· основати службу за за зоохигијену при неком јавном предузећу.
Применом ових решења у пракси, стећи ће се услови за санкционисање несавесних и неодговорних власника кућних
љубимаца, који стварају проблем.
Питање напуштених животиња прераста у озбиљан јавни проблем који се може решити само планском организованом,
континуираном акцијом свих заинтересованих страна у друштву кроз јасно осмишљен Програм хуманог решавања
проблема напуштених животиња.
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За решавање овог проблема надлежна је локална самоуправа, а њен први корак је израда горе наведеног Програма у складу
са специфичностима средине. Да би Програм био успешан, потребна је сарадња свих релевантних институција
(Министарства, локалне самоуправе, комуналног предузећа, ветеринара, удружења за заштиту животиња и грађана).
Основна начела на којима се овај Програм заснива јесу:
1) начело бриге о животињама, које подразумева моралну обавезу и дужност човека да поштује животиње и брине о
животу и добробити животиња чији опстанак зависи непосредно од њега;
2) начело интегралности, које подразумева да државни органи и Општина Аранђеловац, у оквиру свог делокруга,
обезбеђују интегралну заштиту добробити животиња спровођењем међусобно усаглашених планова и програма;
3) начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се у свим активностима које се предузимају у
различитим областима које се на директан или индиректан начин односе на животиње мора посветити пуна пажња
заштити добробити животиња;
4) начело превенције и предострожности, које подразумева да свака активност која је у директној или индиректној вези
са животињама мора бити планирана и спроведена тако да представља најмањи ризик по живот и добробит животиња,
људи и животне средине и заснива се на процени утицаја различитих начина коришћења животиња на њихов живот и
добробит, као и на коришћењу најбољих расположивих технологија, средстава и опреме;
5) начело одговорности, које подразумева да је власник, односно држалац животиња одговоран за њихов живот и
добробит и да је дужан да сноси трошкове збрињавања животиња чији је власник, односно држалац, ако више не жели или
није у могућности да се стара о њима.
Поједини изрази употребљени у овом Програму имају следеће значење:
1) власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, држања, узгоја,
репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити
животиња;
2) држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, држања, узгоја,
репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право продаје животиње на основу писменог одобрења власника и
које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња;
3) држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама, осим репродукције;
4) добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима животиња може да остварује своје физиолошке и друге
потребе својствене врсти, као што су исхрана и напајање, простор за смештај, физичка, психичка и термичка удобност,
сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални контакт са животињама исте врсте, одсуство непријатних
искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и повреде;
5) изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове воље и коју он тражи;
6) напуштена животиња јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и лишена је бриге и неге власника,
односно држаоца и коју је он свесно напустио;__
7) кућни љубимци јесу пси, домаће мачке, домаће птице, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге животиње, које
се гаје или држе за дружење, заштиту или помоћ човеку;
8) лишавање животиње живота јесте поступак којим се животињи одузима живот на начин који изазива тренутну смрт;
9) обележавање и регистрација животиња јесте поступак означавања животиња на трајан начин ради идентификације,
регистрације и прикупљања свих података у јединствен информациони систем;
10) објекат јесте грађевинска целина или простор за узгој, држање, лечење, репродукцију животиња, одлагање, прераду и
уништавање споредних производа животињског порекла, који у погледу изградње, опреме, ветеринарско-санитарних и
других услова, а у зависности од врсте делатности која се у њима обавља, испуњава
прописане услове;
11) прихватилиште за животиње јесте објекат који служи за привремени или трајни смештај напуштених и
изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним животињама;
12) превоз животиње јесте сваки утовар, претовар, превоз и истовар животиње у јавном превозу, превозу за сопствене
потребе и превозу за личне потребе;
13) превозна средства јесу средства друмског, железничког, ваздушног и водног саобраћаја, која се користе за превоз
животиња;
14) стерилизација и хируршки захват, који изводи ветеринар, а подразумева овари-хистеректомију женки и кастрацију
мужјака, а
примењиваће се у терапеутске сврхе и у сврху контроле популације.
15) споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану људи јесу лешеви животиња, труп,
делови трупа животиња, саставни делови тела животиња, производи животињског порекла и храна животињског порекла
који нису намењени и безбедни за исхрану људи, стајњак и отпад из објеката у којима се припрема храна за исхрану људи.
2. ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Општине Аранђеловац је да осигура квалитетну бригу над напуштеним и изгубљеним животињама, односно
изгради прихватилиште за животиње(псе) у складу са Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).
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Програм хуманог решавања проблема напуштених животиња(паса) подразумева активно учешће свих чланова друштва у
ланцу хуманог решавања овог проблема.
Главни циљ свих активности је смањење популације напуштених животиња, па самим тим и отклањање негативних
последица њиховог присуства на улици. Реализација овог Програма гарантује успостављање минималног броја
напуштених животиња на улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и напуштене животиње. Циљеве
Програма је могуће остварити једино у сарaдњи владиног и невладиног сектора (државних органа са једне и удружења
грађана као и самог грађанина са друге стране).
У хуманом решавању проблема напуштених животиња учествују:
1. Централна власт – Органи Републике Србије (доношење свих потребних закона, подзаконских аката и правилника
као и мера и субвенција локалним властима и грађанима, тј. помоћ у процесу решавања проблема напуштених животиња);
2. Јединица локалне самоуправе – Председник општине, Скупштина општине и Општинско веће;
3. Инспекција – Ветеринарска и друге надлежне инспекцијске службе (надзор над спровођењем закона и подзаконских
аката);
4. Ветеринарска служба - праћење, заштита и унапређење здравља животиња на територији Општине;
5. Правно лице које управља прихватилиштем
6. Комунална инспекција, тужилаштво и локална удружења грађана за заштиту животиња
7. Медији – подизање свести грађана о значају хуманог решавања проблема напуштених животиња и истинито и редовно
информисање;
8. Грађанин – дужност сваког грађанина јесте да спречи и пријави све облике злостављања животиња и угрожавања
њихових живота, здравља и добробити.
3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Основе за реализацију Програма чини законска регулатива која прописује ефективне, превентивне мере које се односе на:
регистрацију и обележавање паса, вакцинацију, одговорност власника, забрану напуштања кућних љубимаца и поступке
са напуштеним животињама.
3.1. Законски оквир
Проблематика којом се бави овај Програм регулисана је или има додирних тачака са низом законских аката:
1) Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06);
2) Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05 , 30/10 и 93/12 и УСРС 3/10);
3) Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09);
4) Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09-др.закон и
72/09-др.закон и УСРС43/11);
5) Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 ,111/09 и 121/12);
6) Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07);
7) Закон о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, бр. 51/92, 53/93-др.закон, 67/93- др.закон, 48/94-др.закон, 85/05-др,
закон и 101/05-др.закон);
8) Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11);
9) Статут општине Аранђеловац („Сл. Гласник општине Аранђеловац “, бр. 8/08);
За израду овог Програма кориштени су и подаци општинске управе Аранђеловац,односно појединих одељења која
располажу подацима који су нам битни за израду програма.
Правни основ за доношење овог Програма је члан 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), којом је
прописана дужност органа јединица локалне самоуправе да израде и спроводе програм контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака према специфичностима средине средине као и Статут ОпштинеАранђеловац („Сл. гласник,
бр. 8/08) као подзаконски акт који утврђује надлежност општине да донесе овај Програм.
3.2. Локална самоуправа
Важећи законски прописи предвидели су и друге обавезе локалнe самоуправe, и то:
• Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује зоохигијенску службу.
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• Локална самоуправа је дужна да за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња има изграђен објекат за
сакупљање лешева животиња. У објекту за сакупљање лешева животиња локална самоуправа може сакупљати и друге
споредне производе животињског порекла.
• Локална самоуправа која није организовала зоохигијенску службу дужна је да до њеног организовања обезбеди
финансирање уклањања лешева.
• Органи јединица локалне самоуправе прописују место и начин извођења кућних љубимаца, а нарочито паса и мачака на
јавне површине.
• Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених
животиња.
• Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених
животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилиште у складу са законом.
• Орган јединице локалне самоуправе дужан је да напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене
обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање
живота у складу са овим законом.
У прихватилиште које обезбеђује орган јединице локалне самоуправе
смештају се:
1) напуштене и изгубљене животиње;
2) животиње чији власници, односно држаоци, не могу више да се брину о њима;
3) животиње које Министарство одузиме власницима, односно држаоцима;
4) животиње које су у опасности.
Власник, односно држалац који изгуби животињу дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у року од три дана од
дана губитка животиње, пријави надлежном органу јединице локалне самоуправе и ветеринарској служби.
Органи јединица локалне самоуправе ускладиће рад прихватилишта за напуштене животиње са одредбама Закон о
добробити животиња („Сл. Гласник РС“, бр. 41/09) у року од три године од дана ступања на снагу овог закона (до
10.06.2012. год.).
3.3. Зоохигијеснка служба и прихватилиште
Одредбама закона прописани су послови, као и обавезе зоохигијенске
службе и власника прихватилишта:
• Зоохигијенска служба обавља следеће послове:
1) хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње;
2) нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање
такмичења или промет животиња;
3) транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње зоохигијенској служби и да се придржавају свих
упутстава које је ова служба издала у вези са одлагањем лешева.
• Зоохигијенска служба је дужна, када је то потребно, да обезбеди превоз леша са места угинућа до објекта за преглед
лешева или за сакупљање, прераду или уништење, као и да обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме.
• Прихватилиште за напуштене животиње мора испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу простора за
животиње, просторија и опреме, у складу са законом и мора бити уписан у Регистар објеката који води Министарство, у
складу са законом којим се уређује ветеринарство.
• Лица која раде са животињама у прихватилишту, морају бити обучена за добробит животиња.
• Власник прихватилишта, дужан је да пре уписа у Регистар објеката Министарству достави доказ да је обезбедио:
1) финансијска средства за несметани рад;
2) спровођење здравствене заштите животиња;
3) одговарајући простор за смештај животиња на начин који ће обезбедити
добробит животиња и неће нарушити јавни ред и мир;
4) лица која су обучена за поступање са животињама.
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• Власник прихватилишта, одговоран је за живот, здравље и добробит животиња у прихватилишту.
• Власник прихватилишта, дужан је да се о кућним љубимцима у прихватилишту брине са пажњом доброг домаћина.
• Власник прихватилишта, дужан је да води евиденцију о животињама и да ту евиденцију чува три године.
• Власник прихватилишта је дужан да:
1) прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди збрињавање сваке напуштене животиње, у складу са овим
законом;
2) обезбеди спровођење мера превентивне здравствене заштите животиња и потребну помоћ животињама од стране
ветеринара;
3) брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;
4) врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште;
5) припреми план збрињавања животиња у случају затварања
прихватилишта или елементарних непогода.
• Животиња која је смештена у прихватилиште може се поклонити ако је
власник, односно држалац не преузме у року од 15 дана од дана смештаја у
прихватилиште.
Власник прихватилишта које обезбеђује орган јединице локалне самоуправе дужан је да сарађује са надлежним
ветеринарским службама и организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике
прихватилишта о животињама које се налазе у прихватилишту.
•
Ако се животињи у року од најмање 30 дана од дана смештања у прихватилиште које обезбеђује орган јединице локалне
самоуправе не пронађе власник, односно ако се не збрине на други начин, са животињом се поступа у складу са програмом
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.
• Трошкове збрињавања напуштених животиња сноси власник, односно држалац животиње, а ако је непознат трошкове
збрињавања животиње сноси власник прихватилишта, односно буџет.
3.4. Инспекцијски надзор
Инспекцијски надзор у области ветеринарства и заштите добробити животиња врши Министарство преко ветеринарских
инспектора, а и ветеринарска станица која испуњава законске услове може обављати поједине стручне послове
ветеринарске инспекције.
4. РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА
Овај Програм је настао као резултат неслагања са досадашњим начином решавања проблема напуштених животиња. Циљ
је хуманији и савременији приступ решавању овог проблема, у складу са важећом законском регулативом.
Основни разлози за примену програма су:
• СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ - смањење напада на грађане као и узнемиравање јавног реда и мира.
• ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ- У Србији постоји хиљаде нападнутих грађана од стране напуштених паса који помоћ
траже у ординацијама или болницама. Трошкови пословања прихватилишта и службе временом би се вишеструко
исплатили – наспрам трошкова које би локална самоуправа морала да плати у случају одштетних захтева грађана.
Општина Аранђеловац има додатни проблем у сеоским месним заједницама где постоје групе паса непознатог власника
које причињавају велику материјалну штету становницима тих насеља(напади паса луталица на домаће животиње са
смртним исходом).
• ЗДРАВСТВЕНИ – спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које су заједничке људима и
животињама (зоонозе). Према препорукама Светске здравствене организације (WHО) и ЕУ Савет Европе, посебан значај
се придаје сузбијању следећих зооноза:
- rabies (бесноћа, беснило) и
- еchinococcus.
• ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ – спречава се растурање чврстог отпада и смећа из контејнера, канти и депонија, избегава
се прљање улица, јавних површина и дечијих игралишта.
• ЕСТЕТСКИ – лепши изглед насељених места Града, како за грађане тако и за туристе.
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• ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА - хумано поступање са животињама је мера у интересу и људи и
животиња.
• ЕДУКАТИВНИ – изградњом прихватилишта Општина Аранђеловац добија нови простор за разне едукативне програме
намењене подизању укупне свести грађана, нарочито деце о проблемима напуштених животиња. Локална самоуправа,
свесна своје одговорности и законске обавезе када је у питању решавање ове проблематике сагледавајући целокупну
палету могућих решења, а у циљу да се понаша одговорно и тако утиче на смањење и контролу бројности напуштених
животиња, израдила је овај Програм и потрудиће се да исти у пракси спроведе.
5. САДАШЊЕ СТАЊЕ
Један од водећих комуналних проблема Општине Аранђеловац је велики број напуштених животиња, првенствено паса и
мачака. Садашње стање решавања проблема је неодрживо и незадовољавајуће. Досадашњи начин уклањања животиња са
улица, ангажовањем зоохигијенске службе из друге општине, није дао очекиване разултате. Број луталица у одређеним
периодима повећавао се због разних узрока: обавезна вакцинација против беснила, штењење керуша, немогућност даљег
држања, храњења... Када се напуштена животиња и ухвати, власнику је немогуће ући у траг, пси и мачке нису обележени,
законодавна политика је блага и неефикасна. Овакав начин рада отклањао је само последице, а узроци проблема су и даље
остајали нетакнути.
У временском периоду од маја до августа месеца 2013. године, извршено је пребројавање паса луталица затечених на
градским улицама, у циљу оријентационог установљавања њиховог укупног броја односно приближне процене њиховог
укупног броја.
Пребројавање паса луталица је вршено на подручју насељеног места Аранђеловац. Притом, је на сваком локалитету
пребројавање трајало три узастопна дана.Том приликом, вођено је рачуна да ни један пас, већ избројан, не буде поново
евидентиран.
На крају је извршено сабирање свих паса луталица евидентираних на горе описан начин. Резултати су следећи:
Бројање је извршено на 10 локација на територији насељеног места Аранђеловац и то:
-Колонија
-Сеничани
-Букуљска улица и потез око средњошколског центра
-Парк Буковичке бање
-Главна улица и ужи центар града
-Ђикино брдо
-Трешњевички пут
-Код гробља на рисовачи
-Ламеле и насеља око ламела
-Потез код ваљевске пиваре
Дошли смо до података после завршеног пребројавања паса луталица да у насељеном месту Аранђеловац има приближно
357 паса луталица са тенденцијом повећања тог броја.
У горе наведени број паса нису убројани пси који се налазе у сеоским месним заједницама,због отежаног начина
бројања,али се очекује да на подручју ових месних заједница има око 250 пса луталица.
5.1. Поступање са напуштеним животињама, зоохигијена и прописи
Сада важећу Одлуку о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Аранђеловац („Сл.Гласник општине
Аранђеловац“, бр.27 од 28.04.2011 године) Скупштина општине је донела 14.04.2011. године. Примењујући обавезу
локалне самоуправе да на својој територији организује зоохигијенску службу из члана 46. Закона о ветеринарству („Сл.
гласник РС", бр. 91/05), овом Одлуком је прописано да послове хватања, превоза и смештаја паса и мачака луталица и паса
без надзора,као и нешкодљиво уклањање угинулих домаћих животиња обавља овлашћено предузеће односно
предузетник,у складу са посебним прописима до формирања зоохигијенске службе на територији Општине Аранђеловац
почев од 14.04.2011. године.
Општина Аранђеловац је ангажовала зоохигијенску службу из друге општине да обавља послове хватања,превоза
,смештаја и стерилизације паса луталица,док се не стекну услови за почетак рада прихватилишта које ће бити изграђено
на територији општине Аранђеловац.
Чланом 137. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС", бр. 91/05 и 30/10) прописано је да се у изузетним случајевима
споредни производи животињског порекла (лешеви животиња и др.) закопавају или спаљују на сточном гробљу или јами
гробници која испуњава прописане услове. Међутим, на територији Општине Аранђеловац не постоји сточно гробље које
би служило овој намени.
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Предлог је да се приликом изградње прихватилишта изгради и јама гробница ,која би решила потребе општине
Аранђеловац за одлагање и нешкодљиво уклањање животињских лешева.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА
Програм се састоји из више фаза које се могу третирати као одвојени пројекти. Реализацији свих пројеката треба да
претходи усвајање пратећих одлука надлежних органа Општине и синхронизација у раду надлежних општинских служби
као и заинтересованих удружења грађана за реализацију програма:
1. Пројекат изградње прихватилишта;
2. Пројекат оснивања службе за рад у прихватилишту и зоохигијенске службе;
3. Пројекат информисања и едукације грађана;
4. Пројекат масовног третмана паса и мачака луталица:
- Идентификација,
- Стерилизација,
- Удомљавање,
- ЦНР програм (ухвати, стерилиши, пусти),
- Сарадња,
- Еутаназија;
5. Санкционисање неодговорних грађана;
6. Доношење нових градских прописа који регулишу ову правну област.
6.1. Пројекат изградње прихватилишта
На основу члана 66. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) орган јединице локалне самоуправе је у
обавези да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња.
Прихватилиште - треба да буде смештено на ограђеној, незагађеној и безбедној парцели на самом ободу највећег
насељеног места у граду. Изградња Прихватилишта подразумева одабир најбоље локације, која је инфраструктурно
опремљена (вода, струја, пут), затим израду пројектно техничке документације за изградњу Прихватилишта, набавку свих
дозвола за изградњу и на крају добијање употребне дозволе за рад, као и дозволе од стране надлежног Министарства. За
општине које имају до 50 000 становника треба изградити прихватилиште капацитета до 150 паса, на површини од 0,3 - 0,5
hа. За општине односно градове који имају више од 50000 становника препоручује се изградња више од једног
прихватилишта на истој локалцији.
Централни објекат или централна зграда је подељена на неколико просторија: амбуланту (просторију за ветеринарске
прегледе, обележавање паса, стерилизацију...итд), просторију за запослене раднике, канцеларију са архивом, купатило,
оставу за храну, оставу за алат, просторију за кување, купатило за животиње, надстршеницу или гаражу за аутомобил...
Унутар ограђеног простора по коме се пси могу слободно кретати мора постојати довољан број кућица за псе у које се они
могу безбедно склонити у случају невремена. У ту сврху треба да буде изграђен и известан број боксова од којих су
неопходни боксови за: новопридошле псе (карантин), женке са кучићима, агресивне животиње и болесне животиње. Псе у
Прихватилиште доносе радници који редовно и плански обилазе територију Општине, барем два пута недељно, али и
излазе у акције хватања по позиву грађана, инспекције и полиције. Врло често напуштене псе у Прихватилиште доносе и
сами грађани.Уколико капацитет Прихватилишта дозвољава прихват паса из домаћинства се врши уз одговарајућу
накнаду. Ако је капацитет Прихватилишта попуњен прихват паса из домаћинстава се врши по принципу листе чекања.
По доласку у Прихватилиште пас треба да буде прегледан од стране ветеринара, обележен, вакцинисан, очишћен од
паразита у року од 72 сата. Такође, пас треба да буде административно заведен: фотографисан, добија свој картон у коме су
убележни основни подаци о месту са којег је пас доспео у Прихватилиште, подаци о његовим личним особинама и број
чипа. Ако се након неколико дана не уоче сметње у понашању новопридошлог пса исти се пушта из карантина у велико
двориште заједно са осталим псима. У случају да се нико од грађана није јавио у Законом предвиђеном року пас се
стерилише/кастрира како не би дошло до неконтролисаног размножавања у самом Прихватилишту.
Боравак, односно задржавање паса у Прихватилишту је веома различито. Неки пси остају у Прихватилишту годину дана
или дуже, док се за већину налази нови власник у краћем временском року. Одрасли пси се у Прихватилишту хране два
пута дневно, а штенци у зависности од узраста и до четири пута дневно. Прихватилиште мора бити под сталним надзором
свих 24 сата!
Удомљавање здравих, обележених, вакцинисаних и стерилисаних паса из Прихватилишта је веома важна мера смањења
популације напуштених животиња и обезбеђује потребан простор у Прихватилишту за нове напуштене псе. С тога,
сарадња са Друштвима за заштиту животиња мора бити на највишем нивоу како би информисање грађана о могућностима
удомљавања паса из Прихватилишта дало очекивани ефекат.
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6.2 Оснивање службе за рад у прихватилишту и зоохигијенске службе
Члан 46. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05 и 30/10) предвиђа обавезу локалне самоуправе да на својој
територији организује службу која обавља послове хватања и збрињавања напуштених животиња у прихватилиште за
животиње.
Да би ова служба ефикасно функционисала, потребно је обезбедити
следеће:
· Запослити довољан број радника у прихватилишту за животиње.
· Обезбедити потребну опрему за хватање животиња која би се састојала од:
- возила специјалне намене за превоз ухваћених животиња,
- кавеза који се монтирају у возило за хватање паса приликом транспорта
- возила за превоз угинулих животиња,
- вучене приколице за алат и опрему за хватање,
- хватаљке за псе (сајле за хватање1.5цм са покретном омчом и полуге са покретном омчом металне дужине од 1 до 3 м и
пречника 3цм),
- корпе за агресивне псе,
- оковратника и поводца,
- мреже за хватање паса 10м x 1.5м,
- мередова за хватање паса,
- кожне рукавице са заштитним навлакама,__
-заштитног одела отпорног на ујед, појачаног на подлактицама и потколеницама,
- замке за псе,
- батеријске лампе,
- акумулаторског рефлектора,
- колица за превоз угинулих животиња –посебна,
- прскалице за дезинфекцију,
- фрижидера за патолошки материјал,
- стерилизатора за инструменте,
- читача чипова,
- клешта за еутаназију,
- омамљивача и мамаца,
- заштитне маске,
-фармацеутских средстава за хватање паса (евентуално пушке за успављивање животиња),
- рачунара са пратећом опремом,
- фотоапарата,
- фотокопира,
- стандардне радне обуће и одеће за запослене раднике (зимска и летња) и
- гумене чизме.
• Када се грађанима враћају њихове ухваћене животиње у случају наплате трошкова хватања и боравка у прихватилишту,
потребно је обезбедити фискалну касу са пратећом опремом.• Обука и заштита - Лица која раде са животињама у
прихватилишту, морају бити обучена за добробит животиња.
За решавање овог проблема у Општини Аранђеловац треба формирати службу при ЈКП „Букуља''. Поменута служба треба
да обавља све потребне послове око хватања и збрињавања напуштених животиња у Прихватилишту, а на основу уговора
закљученог између Општине Аранђеловац и ЈКП „Букуља''.
За опремање службе Општина Аранђеловац мора обезбедити потребна средства, како би иста могла да ефикасно
функционише.
Инфо служба
Рад Прихватилишта је јаван и представља део јавног сервиса грађана. Унутар правног лица које управља
Прихватилиштем потребно је организовати сервис за комуникацију са грађанима - Инфо службу. Инфо служба је
неопходна јер је у пракси утврђено да дневно постоји више десетина позива грађана за проблеме напуштених животиња,
држања кућних љубимаца или држања домаћих животиња. Инфо служба треба редовно да информише грађане о раду
Прихватилишта и резултатима који су постигнути у смањењу броја напуштених животиња. Такође треба да информише
запослене у Прихватилишту о проблемима грађана у вези са овом темом. Инфо служба треба да води редовну евиденцију о
броју позива, о решеним, односно, нерешеним случајевима збрињавања напуштених животиња. Координатор ове службе,
у мањим местима, треба да буде руководилац Прихватилишта, док је у већим општинама односно градовима потребно
запослити лице које врши само комуникацију са грађанима. Сарадња правног лица које управља Прихватилиштем са
Друштвом за заштиту животиња треба да буде најинтензивнија управо на пословима који су везани за рад ове службе.
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Задаци Инфо службе :
Основни задатак Инфо службе је евидентирање пристиглих пријава од стране грађана и прослеђивање пријава надлежним
органима. У циљу провере података наведених у пријави лице које је примило пријаву исту прослеђује радницима у
Прихватилишту и Друштву за заштиту животиња како би се изашло на лице места и утврдила веродостајност изнетих
података у пријави. Уколико се установи да је дошло до противзаконитих радњи у вези са добробити животиња
обавештава се ветеринарска инспекција, полиција, тужилаштво и Друштво.
Пријаве или дојаве грађана најчешће се односе на убијање животиња, злостављање и напуштање животиња од стране
познатог власника, односно држаоца, проблеме у вези са држањем животиња, занемаривање животиња, положај или
стање напуштених животиња, неправилности у раду надлежних органа... итд.
Могући проблеми у комуникацији са грађанима се односе на недовољну прецизност изнетих података у пријави, као и на
страх од реакције лица против кога се пријава подноси и сл.
Најчешће теме које се односе на рад инфо служби су:
- „Поклањање'' паса,
- Удомљавање паса и
- Изгубљено-нађено.
Потребно је информисати грађане да услуге Инфо службе (сервис удомљавања, сервис изгубљених животиња и сл.)
постоје у Прихватилишту и да се грађани увек могу обратити Инфо служби Прихватилишта када имају проблем са својим
напуштеним или нађеним кућним љубимцем, која их даље усмерава одговарајућим институцијама (ветеринарима,
инспекцијама, Друштву за заштиту животиња...).
6.3 Пројекат информисања и едукације грађана
Циљеви образовања и информисања су упознавање власника животиња, као и грађана са особинама и потребама
животиња, сопственим мотивима држања животиња, законским обавезама власника животиња. Поред тога грађанство се
мора упознати са елементима Програма контроле и смањења популације напуштених животиња у циљу бољег
разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника односно
држаоца животиње. Медији имају важну улогу у едукацији и подизању свести грађана о проблему напуштених животиња,
редовном истинитом иформисању и промоцији хуманијег односа према животињама.
Проблеми који се јављају су:
- недовољан ниво знања и информисаности самих медија о правим узроцима настанка проблема напуштених животиња
као и о хуманим начинима његовог решавања и
- недовољна заинтересованост медија.
У циљу решења наведених проблема потребно је:
- информисање и едукација запослених у медијима о узроцима настанка проблема напуштених животиња и о хуманим
решењима,
- подстицање заинтересованости медија повећаним активизмом удружења грађана,
- утицање на медије да не злоупотребљавају проблем напуштених животиња у друге сврхе и
- придобијање медија за партнерски однос у хуманом решавању проблема напуштених животиња.
Поред објективног информисања, медији треба да преузму улогу едукатора јавности, како би се помогло грађанима и
државним службама да се једном проблем реши.
Унапређење јавне свести кроз едукацију и подизање нивоа информисања шире јавности путем сталне медијске кампање
чији је акценат на принципима заштите добробити животиња, гарантује да ће многе генерације у Аранђеловцу имати
другачији однос према овом проблему. Кроз образовне програме и јавне кампање потребно је упознати јавност са
начинима и условима држања кућних љубимаца, њиховим биолошким особинама, понашањем и потребама, користима
које човек има од њих као и са обавезама и одговорностима које човек има према њима, другим људима и животном
средином.
6.4 Пројекат масовног третмана паса и мачака луталица
6.4.1 Идентификација
Регистрација и обележавање свих кућних љубимаца је кључна превентивна мера, којом је олакшан надзор над њиховим
кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца. На тај начин
сваки пас би био евидентиран и знао би се његов власник.
Пракса је показала да су у Републици Србији ушни тетовни бројеви, често делимично видљиви услед неквалитетне или
неадекватне опреме за тетовирање, а неретко, код веома малих јединки, не постоји могућност да идентификациони број

Broj 53 - Aran|elovac, 12. decembar 2013.

23

стане на малу површину ушне шкољке. Потребно је набавити модернију опрему за квалитетније обележавање животиња,
кућних љубимаца.
Као обавезу увести микрочипове с обзиром да је ЕУ дала рок до 2012. године да електронски идентификациони систем
(микрочипови) постану обавеза. Такође, неопходно је означавање оковратном плочицом са идентификационим бројем и
то са предње стране који води ка подацима о власнику, а са задње стране са годином вакцинације јединке и слово „С'', ако је
јединка стерилисана и словом „Ц'' ако је чипована. Препорука је да плочица буде од тврде пластике како не би кородирала и
како би се врелим жигом на плочицу утискивали подаци(у зависности од понуде на тржишту).
Наиме, тиме би се избегле многе непријатности приликом идентификације јединке и власника. У инцидентним
ситуацијама, пружила би се могућност визуелне процене које јединке су вакцинисане, дехелметизоване и стерилисане, а
које то нису.
Таквом методом би се подигла свест власника о одговорном односу према животињи, јер би овлашћено лице у сваком
тренутку могло да изврши контролу. Исто тако, потребно је да се подаци о власницима и јединкама евидентирају у
националну базу података. Наиме, у Републици Србији већ постоје две комерцијалне базе података, али њихов рад није
законом регулисан, па су тиме уношени подаци без контроле органа.
Приступ националној бази преко интернета, уз аутентификацију корисника при приступу, требали би имати:
1) овлашћени обележивач;
2) ветеринарски инспектор;
3) овлашћена лица из зоохигијеничарске службе.
6.4.2 Стерилизација
Метод стерилизације представља најефикаснију меру којом се смањује број луталица, регулише бројност популације у
прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција напуштених паса. Обавеза је да свака јединка у прихватилиштима
мора бити стерилисана, као и свака јединка која напушта прихватилиште. Јединке могу бити стерилисане у било којој
адекватној установи, чиме би се изазвала здрава тржишна конкуренција и спустила цена услуга. Овом мером би се
предупредио рад Прихватилишта, јер се при прихватилишту неретко врши неконтролисано размножавање, чиме се слаби
њихова функција. Стерилизација је рутинска хирушка интервенција која траје само 15 минута и пас је способан да се
врати кући већ после сат времена. Потпуни опоравак траје од 7-10 дана код женке односно од 3-5 дана код мужјака. Поред
стерилизације напуштених животиња пожељно је промовисати и стерилизацију паса и мачака познатих власника. Иако
најефикаснија метода у сузбијању популације напуштених животиња - стерилизација није довољно прихваћен
метод од стране грађана због недовољне информисаности и предрасуда.
Континуираном едукацијом и бољим информисањем грађана повећава се свест о значају и улози стерилизације у
решавању овог проблема. На овај начин се стичу услови да се проблем смањења бројности популације напуштених
животиња на најхуманији начин реши.
Спречавање размножавања животиња смањује проблеме рађања, здравствене проблеме и еколошке проблеме – смањује
трошкове контроле прекобројности у будућности.
Стерилизација и кастрација су темељ сваког ефикасног програма контроле прекобројности.
ПРИМЕР:
Нестерилисани пси ће скоро три пута чешће ујести од стерилисаних паса.
Нестерилисани пси извршили су 95% тешких повреда.
Женка окоти 2 до 8 штенаца или мачића, 2 пута годишње, (на улици од тога преживе прву годину само 2.8 јединки по
окоту), што код кућних јединки чини:
1 године: 12 јединки
2 године: 67 јединки
3 године: 367 јединки
4 године: 2 107 јединки
5 године: 12 288 јединки
6 године: 67 000 јединки.
Нискобуџетним стерилизацијама удвостручава се број власника који стерилишу животиње.
Број јединки које пристижу у прихватилишта се преполовљава. Ако ветеринари наплате 80% од регуларне цене и ако се
годишње стерилише 25 000 јединки и ако програм траје 6 година, однос новца је:
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Неплодни, неуједљиви, не у чопорима, вакцинисани, познати свима, шансе да се удоме, конкуренција за храну
нестерилисаним псима. 3 од 5 домаћинстава имају кућног љубимца. Студије показују да 30-60% нестерилисаних
љубимаца бива напуштено или се изгуби.
Нестерилисане јединке беже из домаћинства на улицу да би се париле.
Нестерилисане јединке беже када осете мирисе женки у полном циклусу.
6.4.3 Удомљавање, поклањање и проналажење изгубљених животиња
Удомљавање, поклањање и проналажење изгубљених животиња представља најхуманији начин збрињавања напуштених
животиња. Све животиње које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене.
Из искуства је познато да велики број грађена контактира запослене у Прихватилишту и активне чланове Друштва како би
„поклонио'' једног, два или више кућних љубимаца Прихватилишту. Разлози за такву одлуку грађани могу бити
објективни (пресељење из
куће у стан, промена места пребивалишта, болест, смрт власника односно држаоца,...и сл.) и субјективна жеља власника,
односно држаоца да се ослободи животиње, дојучерашњег кућног љубимца, наводећи личне, углавном, субјективне
разлоге.
Удомљавање је поступак проналажења новог власника за пса који се налази у Прихватилишту. Позивом Инфо службе
грађани могу добити информацију уколико су заинтересовани да удоме пса из Прихватилишта. Посао удомљавања
углавном врши Друштво за заштиту животиња. Након одабирања пса, попуњава се уговор о удомљавању, који је потписан
од стране новог власника и одговорног лица Друштва или одговорног правног лица које управља Прихватилиштем, а
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Друштво задржава право контроле удомљене животиње. Пси из Прихватилишта се удомљавају очишћени од паразита,
вакцинисани, обележени и стерилисани, како би се смањила могућност даљег неконтролисаног размножавања паса у
домаћинству.
Акције удомљавања коју спроводи зоохигијенска служба треба да буду континуиране и у сарадњи са удружењима за
заштиту животиња. Грађани који су изгубили своје кућне љубимце могу се јавити Инфо служби која ову информацију
прослеђује радницима у Прихватилишту и Друштву за заштиту животиња. Веома често изгубљена животиња се пронађе и
уколико су грађани пријавили нестанак у законском року Инфо служби, иста их обавештава да га могу преузети у
Прихватилишту. Тада власник потпусује Изјаву о враћеној животињи. У колико се случај понавља сматра се да власник
изгубљене животиње не води бригу о свом кућном љубимцу и пријављује се надлежним инспекцијама ради даље обраде.
6.4.4. ЦНР Програм (ухвати, стерилиши, пусти)
У срединама у којима је број паса луталица велики, неопходно је применити твз. ЦНР програм – „Catch, Neuter, Release''
(„ухвати, стерилиши, пусти''). У срединама као што је Аранђеловац, једноставно уклањање животиња са улица не
представља ефикасан начин смањења њиховог броја. На локалитетима са којих су уклоњени пси досељавају се нови, јер су
за уклоњеним животињама остали слободни извори хране. На тај начин, веома брзо, већ после три месеца, локалитет са
којег су уклоњене луталице насељава исти број животиња. Насупрот томе, ЦНР програмом прво се стабилизује бројност
луталица, а потом постепено долази до смањења њиховог броја путем смањења капацитета станишта, а и спречавањем
настанка нове генерације луталица.
ЦНР програм се укратко своди на хватање луталица, стерилизацију, вакцинацију против беснила, третман против
ендопаразита и ектопаразита, обележавање и враћање здравих, неагресивних и неуједљивих животиња на подручје на
којем су ухваћени, осим на локације дечијих вртића, школских дворишта и болница. Повратак животиња мора бити
спроведен најдаље у року 10 – 15 дана од дана хватања. О овим псима се на улици брину грађани – старатељи. Старатељи
су дужни да на одређеним местима хране и напајају псе, као и да надзиру њихово понашање, здравствено стање и кретање.
У случају да се пас изгуби они су дужни да обавесте одговарајућу институцију у чијој је надлежности евиденција о псима
луталицама.
ЦНР програм је ефикасна прелазна мера чији је циљ да заустави даљи пораст популације, као и долазак нових луталица на
слободне изворе хране. С обзиром да се ове животиње не могу размножавати, њихова популација се постепено смањује.
6.4.5. Сарадња
За све учеснике у ланцу решавања проблематике паса луталица, и преузимање одговорнисти за свој део извршења
програма потребна је добра комуникација.
У циљу што боље координације и сарадње свих служби на локалном нивоу, потребно је извршити умрежавање, односно
информативно повезивање свих месних заједница, школа, јавних предузећа, кинолошких друштава, ветеринарских
станица, инспекцијских служби, полиције, Друштва за заштиту животиња са Прихватилиштем, односно Инфо службом
која у њему професионално ради на информисању јавности.
6.4.6. Еутаназија
Еутаназија је најнеефикаснија мера контроле. Спроводи је искључиво ветеринар над агресивним и неизлечиво болесним
животињама у складу са Законом о добробити животиња.
По Закону о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), животиња се може лишити живота на хуман начин, ако:
1) је повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки онеспособљена тако да
опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес;
2) је достигла старост па јој отказују основне животне функције;
3) се користи за исхрану људи;
4) се користи у начуноистраживачке и биомедицинске сврхе, у складу са овим законом;
5) се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују заразне болести, у складу са законом
којим се уређује ветеринарство;
6) животиња не може да се прилагоди условима смештаја, а њено пуштање на слободу представља опасност за људе, друге
животиње и животну средину;
7) је у питању уништавање штетних глодара;
8) је неопходно контролисати бројност популације одређене врсте дивљих животиња, у складу са посебним прописима;
9) је лишавање животиње живота од веће користи за њену добробит него што су патње од даљег живота, у складу са
мишљењем ветеринара.
Животиња се не може лишити живота на јавним местима, осим:
1) у ловиштима, у складу са законом којим се уређује ловство;
2) у случају када је неопходно лишити животињу непотребног бола и патње, ако њен опоравак није могућ, на основу
мишљења ветеринара, у складу са процедуром еутаназије;
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3) ради спречавања ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.
Лишавање животиње живота обавља се на хуман начин који проузрокује
тренутну и сигурну смрт. Лишавање животиње живота на хуман начин мора се обављати уз претходно омамљивање
животиње, осим код принудног лишавања живота ради прекида патње и бола насталог услед патолошког стања, повреде
или заразне
болести.
Животињу може лишити живота само ветеринар или ветеринарски техничар под надзором ветеринара или друго обучено
лице под надзором ветеринара, осим у случајевима када је угрожена безбедност људи и животиња, ако овим законом није
друкчије прописано. Лица која врше еутаназију дужна су да после спроведеног поступка лишавања живота провере да ли
је наступила смрт животиње.
6.5. Санкционисање неодговорних грађана
Потребно је санкционисати нарочито оне власнике, односно држаоце животиња који не вакцинишу своје псе и мачке и не
изврше њихово трајно обележавање, ако напусте, односно одбаце животињу чији опстанак зависи непосредно од њих,
када без надзора пусте животиње на површине јавне намене, као и у другим законом и другим прописима предвиђеним
случајевима. Захтеве за покретање прекршајног поступка против неодговорних грађана подносе Прекршајном суду
надлежне инспекцијске службе које врше надзор над применом закона и подзаконских аката из ове области, као и
комунална полиција, ако им се таква овлашћења пропишу одлукама Скупштине општине.
6.6. Доношење нових општинских прописа који регулишу ову правну Област
Одредбом члана 20. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) прописано је да општина
односно град уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих животиња.
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Да би програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити финансијска средства за рад служби и
функционисање прихватилишта, као и за превентивне мере (обележавање, вакцинација и стерилизација) из Буџета
локалне самоуправе, из средстава добијених од Министарства, од донација...
Потребна финасијска средства:
1. Средства за изградњу Прихватилишта, прибављање неопходне пројектно техничке документације.
2. Средства за набавку опреме за рад радника у Прихватилишту.- једнократно,
3. Трошкови зарада и накнада за запослене раднике - управник прихватилишта и четири радника (2 за прву смену,1 за
другу и 1 ноћни чувар).
4. Трошкови обуке, као и здравствене заштите запослених (превентивно вакцинисање),
5. Трошкови исхране животиња у прихватилишту,
6. Материјални трошкови у прихватилишту (гориво, регистрација возила, струја, вода, комунална такса, телефон…),
7. Трошкови стерилизације, кастрације и еутаназије,
8. Одржавање опреме у прихватилишту (текуће и ванредно одржавање),
9. Набавка дезинфекционих средстава,
10. Трошкови за одржавање објекта,
11. Трошкови превоза и нешкодљивог уклањања животињских лешева.
12. Набавка возила за рад.
Приходи за финансијска средства:
1. Буџет Општине Аранђеловац (евентуално средства из Републике),
2. из делатности Прихватилишта,
3. средства из донација.
8. ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
У циљу што хуманијег решавања проблема напуштених животиња у Општини Аранђеловац неопходно је предузети
следеће активности:
· Изградити објекат Прихватилишта,
· Упис Прихватилишта у регистар објеката код надлежног министарства,
· Обезбедити средства за израду пројектно-техничке документације за изградњу Прихватилишта,
· Прибављање документације за изградњу,
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· Обезбедити средства и услове за рад која су предвиђена важећом законском регулативом,
· Иницирати кампању обележавања свих паса и мачака на територији Општине Аранђеловац.
9. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На територији Општине Аранђеловац проблем паса луталица представља тему о којој се расправља више година, а која је
дошла до изражаја последњих година повећањем броја повређених грађана као и захтева грађана за одштету на рачун
Општинског буџета. Најизраженији проблем је у самом граду, али присутан је и у осталим насељеним местима(сеоске
месне заједнице),где имамо велики број напада на домаће животиње.
У току 2012 године стигло је 25 захтева од стране оштећених грађана исто толико исплаћено од стране Општине
Аранђеловац у износу 575.000.00 динара.
У току 2013 године стигло је до сада 28 захтева који су исплаћени од стране Општине Аранђеловац у износу од 531.000.00
динара.
У току 2103 године до месеца новембра је плаћено служби зоохигијене са Уба прко 1200000,00 динара на рачун хуманог
хватања,превоза и целокупног третмана паса луталица у прихватилишту за псе на убу.
Изградњом Прихватилишта решиће се велики део проблема, али је поред изградње Прихватилишта потребно спровести и
Програм контроле и смањења популације напуштених животиња у Општини Аранђеловац који подразумева:
стерилизацију, обележавање свих паса на територији Општине, удомљавање ухваћених животиња, едукацију
становништва путем средстава јавног информисања, предшколских и школских установа, сарадњу са вертеринарским
службама и инспекцијама, друштвима за заштиту животиња, еколошким организацијама и кинолошким друштвима.
Сваки неевидентирани пас и мачка којег власник избаци на улицу постаје луталица и представља опасност за грађане, а
одговорност за последице његових напада на грађане и имовину пада на терет локалне самоуправе. Обележавањем паса и
мачака увећава се одговорност власника, који своје љубимце не могу олако избацити на улицу (зна се чија је животиња).
Неодговорни власници ће сносити све материјалне трошкове за последице дела које направи пас (нападне особу, друге
животиње…), као и трошкове хватања и збрињавања животиња у Прихватилиште. Пракса у нашем окружењу је показала
да се применом мера: обележавања паса и мачака, кастрацијом и стерилизацијом, удомљавањем, применом твз. ЦНР
програма, едукацијом грађана, драстично смањује број животиња луталица. Применом свих ових мера из Програма
капацитет изграђеног Прихватилишта ће бити довољан за територију Општине Аранђеловац. Први значајнији дугорочни
резултати се могу очекивати крајем 2014.и почетком 2015. године. Све горе наведене мере предвиђене Програмом су
неопходне како би се кроз време и едукацију подигла свест о схватању одговорности (личне и материјалне) власника сваке
животиње и тиме отклонио узрок проблема.
У реализацији овог Програма учествоваће Општинска управа општине Аранђеловац, ЈКП „Букуља, ветеринарска
инспекција, ветеринарска служба, комунална инспекција, медији, и друштва за заштиту животиња, као и сами грађани.
10. ЗАКЉУЧАК
Новоизграђено Прихватилиште треба да почне са радом у току 2014. године до ког времена је потребно обезбедити
недостајућу опрему те запослити или преквалификовати одређен број лица, како би се Програм смањења броја
напуштених животиња почео спроводити у пракси.
На овај начин:
1. Хватањем напуштених паса и мачака, њиховим уклањањем са јавних површина и смештајем у Прихватилиште
отклониће се опасност од уједа паса луталица а самим тим ће се избећи плаћање накнаде штете оштећеним грађанима,
што ће довести до смањења буджетских издатака по овом основу.
2. Стерилизацијом – се бројност популације паса и мачака ставља под контролу, на хуман начин, а истовремено се утиче и
на стварање здраве популације, с обзиром да се стерилизацијом значајно смањује ризик полно преносивих и опасних
болести животиња.
3. Микрочиповањем свих паса и мачака постиже се устројавање евиденције њихових власника, што за последицу има
повећање одговорности истих према њиховим кућним љубимцима, али и преношење одговорности за штету услед уједа
паса са Града на евидентираног власника животиње.
4. Антирабичном вакцинацијом свих паса и мачака – нестаје опасност од ширења рабиеса, 100% смртоносне
антропозоонозе.
5. Едукација грађана свих узраста усмерена је на ширење свести и информисање јавности о добробити животиња, у циљу
правилног односа према животињама који искључује било какав вид агресивног понашања.

28

Broj 53 - Aran|elovac, 12. decembar 2013.

6. Спровођењем ЦНР програма (ухвати, стерилиши, пусти) доћи ће до заустављања даљег пораста популације паса на
јавним површинама, стабилизације броја паса луталица односно спречавања њиховог неконтролисаног размножавања.
Сматрамо да би усвајање и реализација овог Програма допринело да се на прогресиван, али пре свега хуман начин
промени наш однос према напуштеним животињама, а самим тим и слика о нама самима коју шаљемо у јавност.
Др.вет.мед.Миладин Јаковљевић
Члан општинског већа

На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралног развоја (''Службени гласник
РС'', бр. 10/2013) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/2008'')
Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 03. 12. 2013. године, донела је
О Д Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА
2013. ГОДИНУ

изградњу нових објеката за држање и узгајање животиња
од 500.000,00 рсд се мења на 100.000,00 рсд.
У тачки 8.7.:
- Укупан износ за процес сертификовања органске
биљне производње, едукацију пољопривредних
п р о и з в о ђ ач а , п о с е ту с а ј м о в и м а , уд руж и ва њ у
пољопривредних произвођача и раду комисије за
расподелу мера подршке од 900.000,00 рсд се мења на
950.000,00 рсд.
Члан 2
Остали чланови Програма остају непромењени.

Члан 1

Члан 3

У Програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији општине Аранђеловац за 2013. годину
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 49/2013) у
члану 8. се мењају износи средстава и то:

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

У тачки 8.1.:
- укупан износ за набавку уматичених грла говеда
од 3.200.000,00рсд се мења на 8.200.000,00 рсд,
укупан износ за набавку уматичених оваца од 1.000.000.,00
рсд се мења на 200.000.,00 рсд,
- укупан износ за набавку расних уматичених
овнова од 400.000,00 рсд се мења на 100.000,00 рсд,
- укупан изно с за набавку уматичених
приплодних назимица и крмача од 500.000,00 рсд мења се
на 50.000,00 рсд ,
А укупна средства за сточарство од 5.100.000,00
рсд се мењају на 8.550.000,00 рсд.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-709/2013-01-2 од 03. 12. 2013.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 5. Закона о порезима на имовину
( „Службени гласник РС'' бр.26/2001, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) и
члана 22 Статута општине Аранђеловац ( „Службени
гласник општине Аранђеловац“ бр. 8/2008),
Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 03. 12. 2013.године, донела је

У тачки 8.2. :
- укупан износ за набавку садног материјала од
3.000.000,00 рсд се мења на 400.000,00 рсд.
У тачки 8.4.:
- укупан износ за набавку нове пољопривредне
механизације од 1.300.000,00 рсд се мења на 800.000,00
рсд.
У тачки 8.6.
- укупан износ за адаптацију постојећих и

О Д Л У К У
О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком у складу са Законом о порезима на
имовину утврђује се стопа амортизације за непокретности
која ће се примењивати у поступку утврђивања пореза на
имовину на непокретностима које се налазе на територији
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о п ш т и н е А р а н ђ е л о ва ц , о с и м з а г р а ђ е в и н с ко ,
пољопривредно и шумско земљиште.

п о с ту п ку у т в р ђ и ва њ а п о р е з а н а и м о в и н у н а
непокретностима на територији општине Аранђеловац.

Члан 2.

Члан 2.

Утврђује се стопа амортизације у износу од
0,8% на годишњем нивоу, применом пропорцијалне
методе, за следеће непокретности и то:
(1) станове
(2) куће за становање
(3) пословне зграде и просторије и друге
(надземне и подземне) грађевинске објекте које служе за
обављање делатности
(4) гараже
Члан 3.

Одређује се пет зона на територији општине
Аранђеловац и то зона 1, зона 2, зона 3, зона 4 и зона 5.
Утврђује се да је ЗОНА 1 најопремљенија зона у
смислу комуналне опремљености и опремљености јавним
објектима.

Висину вредности непокретности коју Одељење
за пореске послове Управе општине Аранђеловац утврди
сагласно одредби члана 6 Закона о порезима на имовину ,
умањиће истеком сваке календарске године у односу на
годину у којој је извршена изградња непокретности,
односно у односу на годину у којој је извршена последња
реконструкција објекта , за прописану стопу амортизације
из члана 2 ове Одлуке, стим што се максимално може
утврдити амортизација до 40% и утврђена вредности
непокретности умањити по основу амортизације највише
до 40%.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а објавиће се и на званичној интернет
презентацији општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-710/2013-01-2 од 03. 12. 2013 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

Члан 3.
Утврђује се да ЗОНА 1
обухвата
све
непокретности које се налазе у улици Књаза Милоша у
Аранђеловцу ( сви парни и сви непарни кућни бројеви као
и сви подбројеви који се воде у овој улици).
Члан 4.
Утврђује се да
ЗОНА
2 обухвата све
непокретности које се налазе у улицама Кнеза Михајла,
улица Илије Гарашанина од раскрснице са улицом Књаза
Милоша – „Шарена капија“ до раскрснице са улицом
Кнеза Михаила – „Ликинац“ (лева страна од броја 1 – 3 и
десна страна од броја 2 – 38), Краља Петра Првог, Краља
Александра од кружног тока до раскрснице са улицом
Краља Петра Првог (лева страна од броја 1 – 23 и десна
страна од броја 2 – 14А), улица Занатлијска од кружног
тока до раскрснице са улицом Кнеза Михајла (лева страна
од броја 1 – 61 и десна страна од броја 2 – 82) и све улице
које повезују улице Кнеза Михајла и Краља Петра Првог са
улицом Кнеза Милоша.
Члан 5.
Утврђује с е да ЗОНА 3 обухват а све
непокретности које су изграђене на парцелама које не
припадају ЗОНИ 1. и ЗОНИ 2. се налазе на било ком
подручју града Аранђеловца.
Члан 6.

На основу члана 6 Закона о порезима на имовину (
„Службени гласник РС'' бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) и
члана 22 Статута општине Аранђеловац ( „Службени
гласник општине Аранђеловац“ бр. 8/2008),
Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 03. 12. 2013.године, донела је

Утврђује се да ЗОНА 4 обухвата подручје месних
заједница Буковик, Даросава, Прогореоци, Венчане,
Тулеж, Раниловић, Мисача, Орашац, Стојник, Копљаре,
Бања и Врбица.
Члан 7.
Утврђује се да ЗОНА 5 обухвата подручје осталих
месних заједница на територији општине Аранђеловац.

О Д Л У К У
Члан 8.
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се зоне са назнаком
најопремљеније зоне као делови територије општине
Аранђеловац јединствено за територији насеља и изван
насеља према комуналној опремљености и опремљености
јавним објектима, а у циљу дефинисања свих потребних
параметара за утврђивање вредности непокретности у

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а објавиће се и на званичној интернет
презентацији општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-711/2013-01-2 од 03. 12. 2013 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.
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На основу члана 4. став 5. Закона о изменама и
допунама Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС'' бр. 47/2013) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац ( „Службени гласник општине Аранђеловац“
бр. 8/2008),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 03. 12. 2013. године, донела је

Члан 1.
Овом Одлуком, сагласно Закону о порезма на
имовину, одређују се просечне цене квадратног метра
непокретности за сваку од зона посебно, а ради
одређивања
вредности непокретности у поступку
утврђивања пореза на имовину пореским обвезницима
који не воде пословне књиге за пореску 2014. годину.

О Д Л У К У

Члан 2.

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ
МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Утврђују се просечна цена непокретности по
зонама на територији општине Аранђеловац и то :

1) ЗОНА 1 – најопремљенија зона

Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру
непокретности у динарима
744,77
64.938
37.500
101.500
9.316,13

(2) ЗОНА 2

Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру
непокретности у динарима
744,77
64.000
38.000
42.000
9.316,13

( 3) ЗОНА 3

Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратномметру
непокретности у динарима
744,77
48.500
29.000
42.000
9316,13

( 4) ЗОНА 4

Врста непокретности
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру
непокретности у динарима
49.16
40.90
48.500
19.000
42.000
9.316,13

Broj 53 - Aran|elovac, 12. decembar 2013.

31

( 5) ЗОНА 5

Врста непокретности
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру
непокретности у динарима
28.70
23.33
48.500
19.000
42.000
9.316,13

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 1. јануара
2014.године.
Одлука ће се објавити и на званичној интернет
презентацији општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-712/2013-01-2 од 03. 12. 2013 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с. р.

На основу члана 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06,
47/11 и 93/12) и члана 11 Закона о порезима на имовину (
„Службени гласник РС'' бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) и
члана 22 Статута општине Аранђеловац ( „Службени
гласник општине Аранђеловац“ број 8/2008),
Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 03. 12. 2013. донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се стопа пореза на
имовину на непокретностима које се налазе на територији
општине Аранђеловац,
осим
пореза на пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника
који води пословне књиге – 0,4%
2) на права на земљишту код пореског обвезника

који не води пословне књиге – 0,3%
3) на права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге, осим на земљишту

На пореску основицу
До 10.000.000,00 динара
Од 10.000.000,00
до 25.000.000,00 динара
Од 25.000.000,00
до 50.000.000,00 динара
На износ основице преко
50.000.000,00 дин.

Плаћа се на име пореза
0,25%
25.000,00 дин. +0,5% на
основицу преко 10.000.000,00 дин
100.000,00 дин.+0,8% на
основицу преко 25.000.000,00 дин.
300.000,00 дин + 0,1% на
основицу преко 50.000.000,00 дин.
Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању стопе на имовину
(
„Службени гласник општине Аранђеловац“ бр. 27/2011)
Члан 4 .
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а објавиће се и на званичној интернет
презентацији општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-713/2013-01-2 од 03. 12. 2013 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На основу члана 8 Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 26/06 и 47/2011)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“ број 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаноj
03. 12. 2013. године, донела је

Т А Р И Ф А
ЗА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Тарифни број 1.
О Д Л У К У
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Обвезници плаћања пореза на имовину за
пољопривредно и шумско земљиште ослобађају се
плаћања пореза за 2014. годину.
Члан 2.
У складу са чланом 1. ове Одлуке неће се вршити
утврђивање пореза на имовину за пољопривредно и
шумско земљиште за 2014. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-714/2013-01-2 од 03. 12. 2013.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.62/06,
47/11 и 93/12) и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној
03. 12. 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Bа захтев, молбу и други поднесак
којим се покреће поступак

У Одлуци о општинским административним
таксама (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.
35/11), Таксена тарифа мења се и гласи :

120

Тарифни број 2.
За решење, ако овом Тарифом
није друкчије прописано

240

Тарифни број 3.
За жалбу на решење

240

Тарифни број 4.
1. За издавање уверења или потврде о
подацима за које постоји евиденција
у Општинској управи

240

2. за издавање уверења или потврде о
подацима за које не постоји евиденција
у Општинској управи

800

Тарифни број 5.
1. За потврђивање пријаве радова за
изградњу помоћних објеката и радова
на инвестиционом одржавању,
адаптацији и санацији објеката

800

2. За потврђивање пријаве радова
текућег одржавања и промене намене
објекта без извођења радова

400

3. За издавање потврде усаглашености
изграђености темеља са главним пројектом

800

Тарифни број 6.
1. За одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину

550

2. За одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја

600

3. За оцену студије о процени утицаја
4. За ажурирање студије о процени утицаја

Члан 1.

динара

1.200
550

Тарифни број 7.
За оверу пројекта да је урађен у складу
са изводом из плана односно
локацијском дозволом

600
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Тарифни број 8.
За сачињавање уговорa о откупу стана

530

Тарифни број 9.
1. За решење којим се утврђује
испуњеност услова пословних просторија
у погледу заштите животне средине
2. За решење којим се утврђује испуњеност
услова за упис ауто-такси превозника
у регистар надлежног органа

3.200

На основу члана 11. став 1. и члана 7. став 3.
Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/01 и 93/12) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 03. 12. 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

3.200
Члан 1.

Тарифни број 10.
1. За обраду захтева за регистрацију
радње у привредном регистру

800

2. За обраду захтева за промену података
у привредном регистру

400

У Одлуци о комуналним таксама (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 46/12), у Таксеној
тарифи, у Тарифном броју 4. у Одељку :
''делатност трговине'' под редним бројем 16 В износ :
''92.000,00 динара'' замењује се износом : ''48.000,00
динара'', а под редним бројем 16 Г износ : ''48.000,00
динара'' замењује се износом : ''24.000,00 динара''.

Тарифни број 11.
Члан 2.
За закључење брака:
1. у сaлaма црквених домова

2.200

2 . у осталим објектима

6.000

Тарифни број 12.
За издавање извода и уверења на
вишејезичним обрасцима

450

Тарифни број 13.
За решење о промени имена

500

Тарифни број 14.
1. За накнадни упис у матичну књигу
рођених или умрлих

450

Тарифни број 15.
За разгледање и коришћење
предмета из архиве
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-715/2013-01-2 од 03. 12. 2013.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

350

Тарифни број 5. мења се и гласи :
ТАРИФНИ БРОЈ 5.
1) за теретна возила
- за камионе до 2 t носивости
- за камионе од 2 t до 5 t носивости
- за камионе од 5 t до 12 t носивости
- за камионе преко 12 t носивости
2) за теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле)
3) за путничка возила
- до 1.150 cm³
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³
- преко 3.000 cm³
4) за мотоцикле - до 125 cm³
- преко 125 cm³ до 250 cm³
- преко 250 cm³ до 500 cm³
- преко 500 cm³ до 1.200 cm³
- преко 1.200 cm³
5) за аутобусе и комби бусеве по
регистрованом седишту
6) за прикључна возила: теретне
приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета
- 1 t носивости
- од 1 t до 5 t носивости
- од 5 t до 10 t носивости
- од 10 t до 12 t носивости
- носивости преко 12 t2.
7) за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1.570
2.100
3.670
5.240
520
520
1.050
1.570
2.100
3.150
5.240
420
630
1.050
1.260
1.570
50

420
730
1.000
1.360
100
1.570
2.100
2.620
3.150
4.200
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8) за радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована
возила за превоз пчела

1.050

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац, а примењиваће се од 1.1.2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-716/2013-01-2 од 03. 12. 2013 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с. р.

На основу члана 4. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС''. бр. 88/11) и члана
22. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 03. 12. 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И
КАНАЛИЗАЦИЈИ

На основу члана 48. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13) и члана 22 . Статута општине
А р а н ђ е л о ва ц
( ' ' С л ужбе н и гл а с н и к о п ш т и н е
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 03. 12. 2013. године, донела је
РЕ Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ДОМ ЗДРАВЉА АРАНЂЕЛОВАЦ
I Именују се за председника и чланове
Привременог управног одбора Установе Дом здравља
Аранђеловац :
- др ПРЕДРАГ ВОЈИНОВИЋ, представник
оснивача, председник
- др НЕБОЈША МРЉЕШ, представник оснивача,
члан
- МИОМИР ЛАЗОВИЋ, дипл.ек. представник
оснивача, члан
- др ДАНИЈЕЛА ВАСИЋ - ВУЛАНОВИЋ, из реда
запослених у Установи, члан
- СЛ О Б ОД А Н Р И С Т И Ћ , д и п л . и н ж .
информатичког менаџмента, из реда запослених у
Установи,члан
II Maндат председника и чланова Привременог
управног одбора Установе Дом здравља Аранђеловац,
траје до уписа Установе Дом здравља Аранђеловац у
судски регистар.

Члан 1.
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
У Одлуци о водоводу и канализацији (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 27/11), члан 7. став 1.
мења се и гласи:
Члан 7.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-719/2013-01-2 од 03. 12. 2013. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

Комунално предузеће управља објектима јавног
водовода и канализације и стара се о њиховој изградњи,
реконструкцији и одржавању''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-717/2013-01-2 од 03. 12. 2013 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 48. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13) и члана 22 . Статута општине
А р а н ђ е л о ва ц
( ' ' С л ужбе н и гл а с н и к о п ш т и н е
Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 03. 12. 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ДОМ ЗДРАВЉА АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Именује се за вршиоца дужности директора
Установе Дом здравља
Аранђеловац др ГОРДАНА
ГАЈОВИЋ, до избора директора путем конкурса, а
најдуже на период до годину дана.
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2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-720/2013-01-2 од 03. 12. 2013. г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев ФК ''Брезовац'' из Брезовца, на
седници одржаној 10. 10. 2013. године, донело је
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2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-578/2013-01-3 од 10. 10. 2013. г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Центра за културу и образовање
општине Аранђеловац, на седници одржаној 14. 11. 2013.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 40.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 51, дотација Спортском савезу општине
Аранђеловац, економска класификација 03945-48191100-01-840, за помоћ у организацији турнира у МЗ
Брезовац.
2. Ово Решење ће реализовати Одељење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр . 06-577/2013-01-3 од 10. 10. 2013. г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Боди билдинг клуба из Аранђеловца,
на седници одржаној 10. 10. 2013. године, донело је

Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 500.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција број 270 Центар за културу и
образовање општине Аранђеловац, економска
класификација 03975-424221-00-01-820, услуге културе –
програмске активности.
Ово решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-650/2013-01-3 од 14. 11. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев КУД ''Шамот'' из Аранђеловца, на
седници одржаној 14. 11. 2013. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
1. Да се умањи позиција бр. 27, текуће буџетска
резерва, економска класификација 03945-499121-00-01130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти износ
увећа позиција 51, дотација Спортском савезу општине
Аранђеловац, економска класификација 03945-48191100-01-840, за
Боди билдинг клуб ''Big man'' из
Аранђеловца, за организовање првенства у Боди билдингу
који ће се одржати 12. 10. 2013.године.

Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 140.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција број 54, КУД ''Шамот'', друштво
народне традиције, економска класификација 03945481941-00-01-840, на име помоћи за одлазак у Словачку,
општина Турчијанске Теплице.
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Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-651/2013-01-3 од 14. 11. 2013.г.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Ризнић Зорана из Аранђеловца, на
седници одржаној 14. 11. 2013. године, донело је

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев МЗ ''Центар''
Аранђеловац, на
седници одржаној 14. 11. 2013. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција број 143, МЗ ''Центар'',
репрезентација, економска класификација 03945-42371100-01-160, на име помоћи за прославу дана МЗ ''Центар''.
Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-649/2013-01-3 од 14. 11. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
на
седници одржаној 14. 11. 2013. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 100.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција број 60, МЗ дотација осталим
категоријама становништва 03945-481991-00-01-840.
Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-636-1/2013-01-3 од 14. 11. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

Да се умањи позиција број 26. издвајање у сталну
буџетску резерву, економска класификација 03945-49911100-01-130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти
износ увећа позиција број 60, дотације посебним
категоријама становништва, економска класификација
03945-481991-00-01-840, на име помоћи Ризнић Зорану,
ЈМБГ 2103961721815, на текући рачун бр. 1555500180405314-78 Чачанска банка, за санацију последица
пожара.
Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-654/2013-01-3 од 14. 11. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Вукадиновић Стевана
из
Аранђеловца, на седници одржаној 14. 11. 2013. године,
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
Да се умањи позиција број 26. издвајање у сталну
буџетску резерву, економска класификација 03945-49911100-01-130 за износ од 50.000,00 динара, а да се за исти
износ увећа позиција број 60, дотације посебним
категоријама становништва, економска класификација
03945-481991-00-01-840, на име помоћи Вукадиновић
Стевану, ЈМБГ 0211989721829, на текући рачун бр. 275001022 2243679-07 Societe cenerale banka, за санацију
последица пожара.
Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-653/2013-01-3 од 14. 11. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
на
седници одржаној 18. 11. 2013. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 4.000.000,00 динара, а да се
за исти износ увећа позиција број 82, текуће субвенције
ЈКП ''Букуља'', економска класификација 03945-45113100-01-510.
Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-669/2013-01-3 од 18. 11. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев Удружења Рома ''Напредак'' из
Аранђеловца, на седници одржаној 26. 11. 2013. године,
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 30.000,00 динара, а да се за
исти износ увећа позиција број 46, дотација Удружења
мањина, економска класификација 03945-481941-00-01840, Удружењу Рома ''Напредак'' за опремање канцеларије
и куповину народне ношње за Културно уметничко
друштво.
Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-700/2013-01-3 од 26. 11. 2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
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На основу Акционог плана за борбу против
болести зависности у општини Аранђеловац до
2014.године (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 48/13) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
на
седници одржаној 09.12. 2013. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
O OБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ
1. За чланове Савета за болести зависности
именују се и то :
- др АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНИЋ, заменик
председника Општине
- МАРИЈА ЕЛЕЗ, заменица председника
Скупштине општине Аранђеловац , координаторка
- СВЕТЛАНА РАНКОВИЋ, представница
основних школа на територији општине Аранђеловац,
- ЗОРИЦА ЋИРАКОВИЋ, представница средњих
школа на територији општине Аранђеловац,
- ЂОРЂЕ МИХАЈЛОВИЋ, директор Високе
школе струковних студија
- др ГОРДАНА ГАЈОВИЋ, в.д.директорка Дома
здравља
- ЈЕЛЕНА РИСТИЋ, координаторка за
образовање
- ЂОРЂЕ ПРОКИЋ, координатор за младе
- НАДА ТАНАСИЈЕВИЋ, директорка Центра за
социјални рад
- ГОРАН ДЕЛИЋ, шеф одсека за сузбијање
наркотика
- др БОЈАНА РАДОВАНОВИЋ, психолог.
2.Задатак Савета за болести зависности је да
прати спровођење мера и активности утврђених
Акционим планом за борбу против болести зависности у
општини Аранђеловац за 2014.годину (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 48/13).
3.Стручне и административне послове Савета за
болести зависности обављаће Одељење за привреду и
друштвене делатности.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-738/2013-01-3 од 09.12.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући захтев ЈП за планирање и изградњу општине
Аранђеловац, на седници одржаној 09.12. 2013. године,
донело је

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 09.12. 2013.г.,разматрајући захтев ЈП за
информисање „Шумадија“ донело је
ОД ЛУКУ

Р Е Ш Е Њ Е
Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 4.100.000,00 динара, а да се
за исти износ увећа позиција број 337 ЈП за планирање и
изградњу општине Аранђеловац, трошкови електричне
енергије, економска класификација 03975-421211-00-01640, за трошкове јавне расветe.
Ово решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.

Да се умањи позиција број 27. издвајање у текућу
буџетску резерву, економска класификација 03945499121-00-01-130 за износ од 1.664.000,00 динара, а да се
за исти износ увећа позиција број 83, дотације ЈП за
информисање „Шумадија“, економска класификација
03945-451191-00-01-830, за исплату трошкова зарада, дуга
пореској управи и судске пресуде.
Ово Решење ће реализовати Оделење за
финансије и рачуноводство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-739/2013-01-3 од 09.12.2013.г.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-743/2013-01-3 од 09. 12.2013.г.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и
члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини («Сл.гласник општине Аранђеловац» број 27/11, председник општине Аранђеловац је дана 09.12.2013.
године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
и расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини у Општини Аранђеловац у следећим катастарским општинама:
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела
по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради
Општине Аранђеловац , у канцеларији бр 2 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
Контакт особа Дејан Росић, тел. 0648669222.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:
за КО Врбица, Г.Трешњевица,Брезовац, Бања, Буковик дана 16.12.2013 год од 8.30 часова
за КО Орашац, Копљаре, Стојник дана 16.12.2013 од 11.30 часова
за КО Јеловик , Босута, Гараши дана 17.12.2013 од 8.30 часова
за КО Даросава ,Прогореоци, Венчане, Тулеж, Мисача, Раниловић дана 17.12.2013 од11.30 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног
земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице
које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у
друге сврхе.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.
2 Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно
овереним фотокопијама и то:
- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) за правна лица
- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном
динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Аранђеловац број: 840-589804-93.
4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.
Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од
своје понуде депозит се не враћа.
5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након
отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и
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другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта
или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног
земљишта у државној својини у закуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
• доказ о уплати депозита
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) за правна лица
• важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети
сваког радног дана на писарници Општине Аранђеловац. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем
формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Адреса: Општина Аранђеловац, улица и број: Венац Слободе бр10., Комисији за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
• Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 23.12.2013. године. Благовременим ће се
сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Oпштине Аранђеловац до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Аранђеловац,
улица Венац Слободе број:10 бр у малој сали, и то:
За све К.О. обухваћене огласом дана 23.12.2013 године са почетком у 12.30 часова
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
VII
– Средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати
закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
преко Општинске управе Општине Аранђеловац.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку
наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
• решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа
пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који
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ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена
из средстава обезбеђења наплате.
Ову одлуку објавити у « Сл.гласник општине Аранђеловац », на огласној табли Општинске управе Аранђеловац
и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у «
Сл.гласник општине Аранђеловац ».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-459
Дана: 06.12.2013.године
Бојан Радовић,с.р.
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