СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОДИНА MMXVII

БРОЈ 25

12. ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ

Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
133.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 92.000,00 динара МЗ Рудник
за исплату пореза и доприноса на зараде за Аџић Зорана за шест месеци 2007.године.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 0.3, функција
620 – Развој заједнице, Програм 0602 – Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице
– МЗ Рудник, економска класификација:
411100 = 54.000,00
412100 = 25.000,00
412200 = 11.000,00
412300 = 2.000,00
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице , за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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134.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара Виолети
Поповић из Горњег Милановца на име једнократне социјалне помоћи – набавка лекова.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција
090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – Социјалне помоћи,
економска класификација 472 900 – Остале накнаде из буџета.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

135.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 30.000,00 динара Љиљани
Перишић из Горњег Милановца на име једнократне социјалне помоћи – набавка лекова.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција
090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – Социјалне помоћи,
економска класификација 472 900 – Остале накнаде из буџета.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник општине за 2017. годину.

Број 25 /2017

Службени гласник општине Горњи Милановац

Страна 3

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

136.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара
Међуопштинској организацији слепих Чачак, за измирење текућих обавеза.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01, функција
090 – социјална заштита , Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0003 – подршка социјалнохуманитарним организацијама, економска класификација 481000 – дотације невладиним организацијама - Међуопштинска
организација слепих Чачак.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинске управе општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

137.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
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133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара МЗ
Брусница за организацију Бадње вечери.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 0.3, функција
620 – Развој заједнице, Програм 0602 – Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице
– МЗ Брусница, економска класификација 423-услуге по уговору(4239).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице , за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

138.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 22.000,00 динара МЗ
Враћевшница за прикључак електричне енергије.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 0.3, функција
620 – Развој заједнице, Програм 0602 – Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице
– МЗ Враћевшница, економска класификација 423-услуге по уговору(4239).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице , за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

139.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
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гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 103.810,00 динара
Општинском већу општине (за члана већа Јасмину Марић), на име учешћа на Копаоничкој школи туризма.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинско веће, глава 3.1, функција 111
– Извршни и законодавни органи, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002 –
функционисање извршних органа, економска класификација 423900 – услуге по уговору .
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинског већа, за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

140.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 31.972,00 динара Потпара
Даници из Г.Милановца на име једнократне социјалне помоћи – за исплату дуга за електричну енергију.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција
090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – Социјалне помоћи,
економска класификација 472 900 – Остале накнаде из буџета.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

141.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 500.000,00 динара Црквеној
општини Горњи Милановац, црква Св.Тројице, за завршетак нове продавнице свећа, икона и књига.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција
111 – Извршни и законодавни органи, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002 –
функционисање извршних органа, економска класификација 481900 – дотације невладиним организацијама – Верске
заједнице .
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

142.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 70.000,00 динара Општинској
управи општине за набавку административне опреме.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01, функција
133 – остале опште услуге , Програм 15 локална самоуправа, Програмска активност 0001 – функционисање локалне
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самоуправе, економска класификација 512 – машине и опрема( 5122).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинске управе општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

143.
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.108/2013 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на
седници одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017,20/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0010 – стална буџетска резерва,
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, одобравају се средства Драшку Марићу из Гојне Горе у износу
од 100.000 динара, за помоћ у вези накнаде материјалне штете настале услед пожара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111-извршни и законодавни органи, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 0001 - функционисање извршних органа, економска класификација 484-накнада штете за повреде
или штету насталу услед елементарних непогода.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стaраће се за Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију, Одсек за буџет, финансије и рачуноводство.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

144.
На основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 11.12.2017. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
о увећању апропријације
Члан 1.
Сагласно Одлуци Комисије о избору пројеката за финансирање уметничких дела у области визуелних уметности
за 2017.годину, број 451-04-5806/2017-03 и Решења о додели средстава за финансирање уметничких дела у области
визуелних уметности за 2017.годину број 401-01-359/2017-03, Музеју рудничко таковског краја из Горњег Милановца
додељена су бесповратна средства у износу од 57.000,00 динара.
Члан 2.
Средства из члана 1. су уплаћена на уплатни рачун јавних прихода 840-733154843-26 – Текући наменски
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина.
Члан 3.
Средства из члана 1. распоређују се у посебном делу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину
у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.12, Музеј рудничко таковског краја, функционална класификација 820 –
услуге културе, програм 13 – развој културе, програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе,
економска класификација 515 – нематеријална имовина.
Члан 4.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију.
Члан 5.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

145.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на
седници одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
o промени апропријације
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), у оквиру раздела 4 – Oпштинска управа, глава 05, функционална
класификација 912 – Основно образовање, програм 9 – Основно образовање, програмска активност 0001 – Функционисање
основних школа, у оквиру економске класификације 463000 – Трансфери осталим нивиома власти средства у износу од
18.200 динара, преусмеравају се са групе конта 423000 – Услуге по уговору (423 300 – Услуге образовања и усавршавања
запослених), на групу конта 422000 – Трошкови путовања (422 100 - Трошкови службених путовања у земљи) , основној
школи „Момчило Настасијевић“ за исплату трошкова везаних за обуку наставника.
2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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146.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на
седници одржаној 11.12. 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
o промени апропријације
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), у оквиру раздела 4 – Oпштинска управа, глава 05, функционална
класификација 912 – Основно образовање, програм 9 – Основно образовање, програмска активност 0001 – Функционисање
основних школа, у оквиру економске класификације 463000 – Трансфери осталим нивиома власти средства у износу од
60.000 динара, преусмеравају се са групе конта 421000 – Стални трошкови, на групу конта 425000 – Текуће поправке и
одржавање, (са економске класификације 421200 – Енергетске услуге, на економску класификацију 425100 – Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката) основној школи “Свети Сава“.
2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, Финансијског
плана основног образовања, као и финансијског плана ОШ “Свети Сава“ Горњи Милановац за 2017. годину.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

147.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на
седници одржаној 11.12.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
o промени апропријације
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), у оквиру раздела 4 – Oпштинска управа, глава 05, функционална
класификација 912 – Основно образовање, програм 9 – Основно образовање, програмска активност 0001 – Функционисање
основних школа, у оквиру економске класификације 463000 – Трансфери осталим нивиома власти средства у износу од
522.000 динара, преусмеравају се са групе конта 415100 – износ од 30.000 динара, 416100 – износ од 18.000 динара, 421200
– износ од 119.000 динара, 422900 – износ од 90.000 динара, 423200 – износ од 6.000 динара, 423300 – износ од 24.000
динара, 423500 – износ од 137.000 динара, 423700 – износ од 22.000 динара, 424600 – износ од 11.000 динара, 425200 –
износ од 15.000 динара, 426900 – износ од 30.000 динара, 482200 – износ од 20.000 динара, на економски конто 425100 –
Tекуће поправке и одржавање зграда и објеката по захтеву основне школе “Таковски устанак“ из Такова.
2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, Финансијског
плана основног образовања, као и финансијског плана основне школе “Таковски устанак“ из Такова за 2017. годину.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
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4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-114/2017 од 11.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
56.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-99/2017
08.12.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЛИМАНИЋИ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Калиманићи (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Калиманићи дана 16. децембра 2017. године са почетком у 14,00 часова у Дому културе.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Калиманићи.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Калиманићи завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

57.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-100/2017
08.12.2017. године
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На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУТОВНИЦА
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Љутовница (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Љутовница дана 16. децембра 2017. године са почетком у 16,00 часова у Дому културе.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Љутовница.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Љутовница завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

58.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-101/2017
08.12.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НАКУЧАНИ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Накучани (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Накучани дана 16. децембра 2017. године са почетком у 18,00 часова у Дому културе.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Накучани.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
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VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Накучани завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

59.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-96/2017
08.12.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАМЕНИЦА
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Каменица (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Каменица дана 17. децембра 2017. године са почетком у 10,00 часова у Дому културе у Каменици.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Каменице.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Каменице завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-97/2017
08.12.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КЛАТИЧЕВО
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Клатичево (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Клатичево дана 17. децембра 2017. године са почетком у 14,00 часова у школи у Клатичеву.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Клатичево.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Клатичево завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

61.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-98/2017
08.12.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САВИНАЦ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Савинац (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Савинац дана 17. децембра 2017. године са почетком у 16,00 часова у школи на Савинцу.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Савинац.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
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одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Савинац завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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