СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Аранђеловац, 12. децембар 2016. Година IX - број 82

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,69/08-др
закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Аранђеловац» број 27/11),
председник општине Аранђеловац је дана 12.12.2016. године уз сагласност Министарства пољопривреде и
заштитеживотнесрединеброј320-11-08428/2016-14од09.12.2016 ,донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУИ И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
и расписује

ОГ Л АС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
1 .Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Аранђеловац у следећим
катастарским општинама:

ко

Аранђеловац
Аранђеловац
Аранђеловац

Површина
(ха, ари, м2)

Број јавног
надметања
1

Почетна
цена
( дин / ха)

2
3
4

0.9843
0.9796
1.0458
1.7364

3928.15
5857.73
3959.60
3975.32

5

2.4579

8934.47

6
7
8

2.2723
1.0124
2.7856

9
10
11
12

0.6770
5.4158
1.6032
2.1582

10003.99
6854.64
12468.15
7650.24

13
14

2.2308
0.0788

10065.66
3384.34
10065.66

Буковик
Венчане
Венчане

15
16
17
18

0.4713
0.5101
0.0960
4.3594

5370.31
4518.68
3882.47
11084.57

Венчане
Венчане
Врбица
Врбица

19
20
21
22

0.9148
5.5017
0.4751

10065.66
10065.66
10039.08

Врбица

23
24

1.1265
0.4946
2.5374
0.5312

6708.68
10779.69

0.2654

6788.28

2.7160
0.6143
0.8207
1.1274

8915.30
8148.39
4706.74
6653.32

1.5306
0.4274

7197.29
3219.25
10154.44

Аранђеловац
Аранђеловац
Аранђеловац
Бања
Бања
Бања
Бања
Босута
Босута
Босута
Брезовац
Буковик

Врбица
Врбица
Горња
Трешњевица
Даросава
Даросава
Даросава

25
26
27
28
29

Даросава
Даросава
Даросава
Јеловик

30
31
32
34

Јеловик

35

0.4373
1.1067

3492.78
8776.90

11001.10
12735.56

10965.96

Депозит
(дин) 20%
773.30
1147.65
828.19
1431.03
4392.01
4546.41
1387.93
6946.25
1035.84
3783.24
2814.23
4344.74

Период
закупа
(год)

Степен
заштите
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1509.96
158.63
506.21

1
1
1

461.00
74.54
9664.41

1
1
1
1

1841.61
11075.65
953.91
1511.47
1066.33
5582.84
1353.03
360.32
4842.79
1001.11
772.57
1500.19
2203.24
275.18
888.11
2427.20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ко

Број јавног
надметања

Површина
(ха, ари, м2)

Копљаре
Копљаре

36
37

1.2232
1.6657

Копљаре
Копљаре
Мисача

38
39
40
41

3.1319
1.0429
1.0516

Мисача
Орашац

Почетна
цена
( дин / ха)

Депозит
(дин) 20%

Период
закупа
(год)

Степен
заштите

6610.42
12941.40
12302.17

1617.17
4311.30
7705.84

1
1
1

8039.62
5826.55

1676.90
1225.44
592.57

1
1
1

1582.53
948.22

1
1
1

42

0.2675
1.9350

11076.15
4089.23

Орашац
Орашац
Орашац

43
44
45

0.8969
0.3014
1.6627

5286.11
12389.09
12756.10

Орашац
Прогореоци
Прогореоци
Раниловић

46
47
48
49

0.8259
0.6657
0.9448

3410.45
10065.66
10478.01

Раниловић
Раниловић
Стојник

50
51
52

1.6760
1.1983
1.1888

9736.25
11503.61
9629.00

3263.59
2756.96
2289.39

Стојник
Стојник

53
54

1.7123
1.7457

9975.80
9910.24

3416.31
3460.06

Стојник
Тулеж
Тулеж

55
56
57

4.0000
2.4485
1.0647
1.3387

12941.56
10590.18
9246.67
5922.20

10353.25
5186.01
1968.99

746.81
4241.91
563.34
1340.14
1979.92

1585.61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

укупно
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 и на
коришћење, 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 дај е се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, кој е се дај е у закуп и на коришћење
можесе извршити: за све КО сваког радног дана до 21.12.2016 године у периоду од 7.30 до 15.30 часова.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи
поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену
површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљингга у државној
својини сноси лице које добије то земљипгге у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу,
не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и * * у табели
тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет
коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
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II. УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
1. Право учешћа ујавном надметању за давање у закуп пољопрнвредног земљишта у државној
својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу
најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској оппггини на којој се налази
земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу
најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне
самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини
које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу
најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини
у којој се налази земљипгге које је предмет закупа и има седипгге на територији јединице локалне
самоуправе којој припада та катастарска општина.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за
инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном
земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- доказ о месту пребивалипгга у последње три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да
има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се
налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног
земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не
старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног
земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не
старији од шест месеци).
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач
доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица,
односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве
јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року
од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите
животне средине;
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- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску
дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почеткајавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог
одељка на увид Комисији за спровођење поступкајавног надметања. Најповољнији понуђачје дужан да након
закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за
спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог
огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном
се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени
представник може заступати само једног понуђача најавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у
тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Аранђеловац
број: 840-589804-93
10. 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. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за
спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.
11. 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.
12. Јавно надметање ће се одржатиуколико буде благовремено достављенанајмање једнапријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка
лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава кој а:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања
пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказоуплатидепозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II
тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;
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 затвореној коверти на којој мора да пише:
Напредњој страни:
• Адреса: ОпштинаАранђеловацулицаиброј: ВенацСлободебр10.,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљиштаудржавној својини
• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
• Бројјавногнадметања
(навестииКО)
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На задњој страни:
• имеипрезиме/називиадресапонуђача
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 26.12.2016 .године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Аранђеловац
до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се
у згради Општине Аранђеловац, улица Венац Слободе и број 10, и то: за све КО дана 26.12.2016 са почетком у
13часова.
VL 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. УПЛАТА ЗАБСУПНИНЕ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности 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 и
заштите животне средине преко Општинске управе општине Аранђеловац.
Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до ЗО.септембра за сваку
нареднугодинузакупа, аузуплатницузапрвугодинузакупапотребноје доставитии:
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања
закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе « Сл. Лист општине
Аранђеловац », на огласној табли Општинске управе Аранђеловац и месним канцеларијама, и на веб страни, с
тим пгго ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне
самоуправе « Сл. Лист општине Аранђеловац ».
Број: 320-67/2016-02
Дана: 8.12.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
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), члана 25 и 31.
Правилника о финансирању/суфинансирању у
области спорта и физичке културе општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац", бр. 56/14),
Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Комисије за такмичарски спорт, на седници
одржаној 9.12.2016. године, донелоје
ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ о
РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ
ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА У 2016. ГОДИНИ
(РЕДОВНИ ПРОГРАМ)
Члан 1.
У Одлуци о расподели средстава за
спровођење активности у области такмичарског
спорта у 2016. години (редовни програм) бр. 06124/2016-01-3 од 11.02.2016. године, члан 1. мења се
тако шго се расподељена финансијска средства
спортским удружењима клубовима увећавају
односно додељују, и то:
1. ЖРК „Бекамент-Буковичка бања"
Аранђеловац, средства се увећавају за износ од
4.276.000,00 динара,
2. ОФК „Аранђеловац" Аранђеловац,
средства се увећавају за износ од 300.000,00 динара,
3. ФК „Пролетер 1976" Јеловик, средства се
увећавају за износ од 150.000,00 динара,
4. ОРК „Шамот 65" Аранђеловац, средства се
увећавају за износ од 555.000,00 динара.
УКУПНО

5.281.000,00 динар
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у
„Службеном гласнику општине Аранђеловац".
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Женски рукометни клуб "БекаментБуковичка бања" из Аранђеловца је Одлуком о
расподели средстава за спровођење активности у
области такмичарског спорта у 2016.години број 06124/2016-01-3 од 11.02.201б.године као и Одлуком о
измени и допуни одлуке о расподели средстава за
спровођење активности у области такмичарског
спорта у 2016.години број 06-539/2016-01-3 добио
укупно 16.000.000,00 динара
за потребе
финансирања редовних трошкова учешћа свих
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такмичарских селекција клуба који учествују у
Супер лиги,Првој лиги Запад,Лиги млађих
категорија Западне Србије за три узрасне категорије.
Женски рукометни клуб" Бекамент-Буковичка бања"
из Аранђеловцаје поднео ванредни захтев за додатна
средства број 01-3-400-1961 Комисији за
такмичарски спорт и Опнггинском већу општине
Аранђеловац са спецификацијом недостајућих
средстава достављеној уз захтев закључно са
31.12.2016.године у износу од 4.276.000,00
динара.Клуб је током 2016.године имао трошкове
учешћа у EHF купу Европе у износу од 5.812.592,53
динара који нису могли да се предвиде приликом
подношења апликације за средства на јавном
конкурсу расписаног од стране Комисије за
такмичарски спорт општине Аранђеловац за редовне
програмске активности у 2016.години што је
угрозило редовно функционисање клуба и
сервисирање обавеза према играчицама и стручном
штабу,службиним лицима,матичном савезу и
добављачима.
ОФК "Аранђеловац" из Аранђеловца је
Одлуком о расподели средстава за спровођење
активности у области такмичарског спорта у
201 б.години број 0 6 - 1 2 4 / 2 0 1 6 - 0 1 - 3 од
11.02.2016.године добио укупно 500.000,00 динара
за реализацију редовних активности и организацију
„Првомајског турнира" у малом фудбалу.Клуб је у
јесењем делу сезоне 2016./2017 у Шумадијској
окружној лиги исказао амбиције за улазак у виши
ранг такмичења и у том циљу ангажовао појачања
како би такмичарски циљ испунио, што изискује
додатна финансијска средства Током децембра
201 б.године клуб планира реконструкцију пословног
простора и домаће свлачионице.Клуб је дана
28.09.2016.године поднео захтев број 02-2532/2016
Комисији за такмичарски спорт захтев за доделу
додатних средстава у износу од 370.000,00 динара у
циљу реализације наведених активности које нису
биле предвиђене пројектом којим је клуб аплицирао
за средства за спровођење редовних активности у
2016-години .Комисија за такмичарски спорт,
р а з м а т р а ј у ћ и п р е д л о г ОФК А р а н ђ е л о в а ц
предложила Општинском већу општине
Аранђеловац које је сагласно да се клубу по наведном
захтеву додели 300.000,00 динара имајући у виду
значај ОФК Аранђеловац као једног од носилаца
развоја фудбалског спорта на територији општине
Аранђеловац.
ОРК „ШАМОТ" 1965 из Аранђеловца је
Одлуком о расподели средстава за спровођење
активности у области такмичарског спорта у
201 б.години број 0 6 - 1 2 4 / 2 0 1 6 - 0 1 - 3 од
11.02.201 б.године као и Одлуком о измени и допуни
одлуке о расподели средстава за спровођење
активности у области такмичарског спорта у
201 б.години број 0 6 - 5 3 9 / 2 0 1 6 - 0 1 - 3 од
26.02.201 б.године добио укупно 6.500.000,00
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динара.Клуб је дана 06.12.2016.године поднео
Комисији за такмичарски спорт и Општинском већу
општине Аранђеловац захтев за доделу додатних
средстава број 01-3-400-2200.у износу од 555.000,00
динара.ОРК Шамот 1965 је током 2016.године
остварио пласман у Супер А рукометну лигу у којој
током ј е с е њ е г дела остварује сјајне
резултате.Такмичење у Супер А рукометној лиги
изискује знатно веће трошкове који нису могли да се
предвиде приликом аплицирања за средства за
обављање редовних годишњих активносги стога је на
предлог Комисије за такмичарски спорт Општинско
веће општине Аранђеловац одлучило да додели
додатна финансијска средства у износу и структури
која је предвиђена наведеним захтевом и то за
плаћање стипендија и хранарина играча по
уговору,трошкове пореза,трошкови према матичном
савеза,банкарске и књиговодствене услуге.
ФК "Пролетер 1976" из Јеловика је Одлуком о
расподели средстава за спровођење активности у
области такмичарског спорта у 2016.години број 06124/2016-01-3 од 11.02.2016.године добио 150.000,00
динара.Клуб је поднео захтев за доделу додатних
средстава број 02-2528 од 27.09.2016.године
Комисији за такмичарски спорт и Општинском већу
општине Аранђеловац. Клуб је тренутно први на
табели Шумадијске окружне лиге и исказује
амбиције за улазак у виши ранг што изискује потребу
за већим обимом финансијских средстава како би се
реализовали прокламовани такмичарски циљеви.
Комисија за такмичарски спорт је предложила а
Општинско веће општине Аранђеловац одобрило да
се Фудбалском клубу „Пролетер 1976" из Јеловика
одобри 150.000,00 динара за плаћање обавеза према
службеним лицима и матичном савезу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-840/2016-01-3 од9.12.2016.године
ПРЕДСЕДНИК 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 предлог Одлуке Савета за безбедност
саобраћаја на седници одржаној 30. 11. 2016.године,
бр. 05-06-768-2/2016 , на седници одржаној 9. 12.
2016. године, донело је

ПРОГРАМ
ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У
2017. ГОДИНИ
1. Планирана средства за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима у
општини Аранђеловац у буџету општине
Аранђеловац за 2017. Године су 9.000.000,00 динара,
и то од наплаћених новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима.
2. Средства из тачке 1. овог Програма
користићесеза:
динара
2.1. За поправљање
саобраћајне инфраструктуре - по
посебним одлукама Савета за
безбедност саобраћаја
4.500.000,00
2.1.1 Израда пешачких
стаза - тротоара у зонама
предшколскихи школских
установа
4.500.000,00
2.2 Заосталенамена

4.500.000,00

2.2.1. за превентивно - промотивне
активности из области безбедности
саобраћаја (спровођење
кампање кроз медије, набавка
рекламног, промотивног и
едукативног материјала
исл.)
400.000,00
2.2.2. за рад Савета за безбедност
саобраћаја (саветовања, семинари,
дневнице и слично)
200.000,00
2.2.3. унапређење саобраћајног
васпитањаи образовања

300.000,00

2.2.4. затехничкоопремање
саобраћајне полиције у
ПС Аранђеловац

400.000,00

2.2.5 Пројектовање и набавка опреме
за осветљење пешачких прелаза
на улицама у граду у циљу
повећања безбедности
саобраћаја
3.200.000,00

СВЕГА:

9.000.000,00

3. Средства из програма под тачком 2.1 за
поправљање саобраћајне инфраструктуре ће
реализовати орган општинске Управе - Одељење за
инвестиције и јавне набавке по одлукама Савета за
безбедност саобраћаја Општине Аранђеловац.
4. Средства ће се користити, сразмерно
оствареним приходима на основу одлука Савета за
безбедност саобраћаја и решења председника
Општине о трансферу средстава.
5. Корисници средстава поднеће писани
извештај Савету за безбедност саобраћаја о
коришћењу добијених срестава, у року од 3 месеца од
добијања средстава.
6. Овај предлог Програма доставља се
Општинском већу на разматрање.
О

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПШТИНЕ АРАНЂЕЈ10ВАЦ
Бр. 06-839/2016-01-3 од 9.12.2016. шдине
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац ("Службени гласник
општине Аранђеловац", бр. 9/08),
Општинско веће оппггине Аранђеловац, на
седници одржаној 9.12.2016. године, донело је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЈ1АСНОСТИ НА УГОВОР О
КОРИШЋЕЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ИЈШЈА ГАРАШАНИН" У ГАРАШИМА БР.799
ОД 27.10. 2016.ГОДИНЕ
1. Општинско веће даје сагласност на Уговор
о коришћењу објекта ОШ "Илија Гарашанин" из
Гараша бр. 799 од 27. 10. 2016.године закључен
између ОШ "Илија Гарашанин" из Аранђеловца и
Одреда извиђача "Свети Сава" из Београда.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Аранђеловац".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-846/2016-01-2 од 9.12.2016.Г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Бојан Радовић,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број 82 - Аранђеловац, 12. децембар 2016.
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АД Р Ж А Ј

Одлука о расписивању Јавног огласа за
давање у закуп и на коришћење
пољопривредиог земљишта у државној
својини у општини Аранђеловац
Оглас за прикупљање писаних понуда за
давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
у општини Аранђеловац
Документација коју је потребно да достави
JJIC ради давања сагласности на Одлуку о
расписивању Јавног огласа за давање у закуп и
на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини:
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Одлука о другој измени и допуни Одлуке
о расподели средстава за спровођење активности у
области такмичарског спорта у 2016.
години (редовни програм)
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Програм финансирања унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у општини
Аранђеловац у 2017. години
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Одлука о давању сашасности на Уговор о
коришћењу објекта основне школе
"Илија Гарашанин" у гарашима
бр.799 од 27. 10. 2016.године
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