Општинско веће Општине Горњи Милановац, поступајући по основу члана 46. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 57.
Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац" број
23/2016) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени
гласник Општине Горњи Милановац“, број 24/08), у складу са Одлуком о условима и начину
финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине
Горњи Милановац“, бр.2/2017) на предлог Комисије за оцењивање пројеката/програма
удружења у области културе и пројеката заштите, очувања и управљања културно-историјским
наслеђем цркава и верских заједница чије се суфинансирање обезбеђује на основу јавних
конкурса из буџета општине Горњи Милановац, на седници одржаној 26. марта 2018. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
o расподели средстава за суфинансирање пројеката удружења из области културе на
територији општине Горњи Милановац у 2018. години
1. Средства у износу од 5.500.000,00 динара распоређују се за реализацију
пројеката/програма следећих удружења:
Ред.
Износ средства која
Назив удружења
Бр.
се додељују у дин.
1.
ПЕВАЧКА ГРУПА „ТАКОВСКИ ЕХО“
50.000,00
2.
НАСТЕАТАР „НЕДОЗВАНИ“
230.000,00
3.
УДРУЖЕЊЕ РАДНИКА УМЕТНИКА СРБИЈЕ
30.000,00
4.
КЊИЖЕВНО ДРУШТВО „ЗАПИС“
100.000,00
5.
КЊИЖЕВНИ КЛУБ „МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“
100.000,00
6.
МУДРИЈАДА
100.000,00
7.
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „СРПСКИ HOLYWOOD“
100.000,00
8.
УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИК И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНИКА
280.000,00
9.
ИЗВОРНА ГРУПА „ЦРНУЋАНКА“
50.000,00
10.
ПОРОДИЦА БИСТРИХ ПОТОКА
50.000,00
11.
КУД „БРЂАНИ“
100.000,00
12.
КУД „ТИПОПЛАСТИКА“
100.000,00
13.
СРПСКИ ФЕСТИВАЛ СВЕТСКЕ МУЗИКЕ
1.590.000,00
14.
УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА „ПЛИШАНИ МАЛИШАН“
30.000,00
15.
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „РЕКУЛТИВАТОР“
370.000,00
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ИНФОРМАТИЧКИХ
16.
50.000,00
ТЕХНОЛОГИЈА „РУДНЕТ“
УДРУЖЕЊЕ СТВАРАЛАЦА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ
17.
УМЕТНОСТИ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА
50.000,00
„РУДНИЧКИ ВИДИЦИ“
18.
МИЛАНОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
680.000,00
19.
УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА „ТАКОВО ПЕВА“ РУЧИЋИ
50.000,00
20.
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ОМНИМИ“
340.000,00
21.
КУД „ВИДОВДАН“ РУДНИК
50.000,00
22.
УДРУЖЕЊЕ РУДНИЧАНА „РУДНИЧКИ ЗАВИЧАЈ“
50.000,00
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРЕПОРОД НАРОДНОГ ЖИВОТА
23.
50.000,00
„РУДНИЧКА МОБА“
24.
КУД „ШУМАДИЈА“
900.000,00
2. Одобрена средства су наменска средства и могу да се користе искључиво за
реализацију одобреног програма и у складу са уговором који се закључује између Општине и
Удружења а који у име Општине, са удружењем - носиоцем програма закључује Председник
општине.

3. Позивају се овлашћена лица Удружења из става 1. да у року од 8 дана од дана пријема
овог решења приступе ради закључења уговора о финансирању са Општином Горњи
Милановац или ће се у противном сматрати да су одустали од одобрених средстава. Она
удружења која су одлуком добила мањи износ средстава од тражених у обавези су да, пре
закључења уговора о реализовању програма, ускладе буџет и план реализације програма са
висином додељених средстава и доставе га Општинској управи, у противном ће се сматрати да
су одустали од закључења уговора.
4. Ово Решење служиће као основ кориснику за отварање наменског подрачуна код
Управе за трезор, преко кога ће се, по закључењу уговора из тачке 3. овог Решења, на основу
ваљане рачуноводствене документације вршити трансфер средстава кориснику
Образложење
Општинска управа Општине Горњи Милановац је 13. фебруара 2018. године, на основу
Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.2/2017) – у даљем тексту Одлука,
расписала Јавни конкурс за финансирање за финансирање програма/пројеката удружења из
буџета општине Горњи Милановац у 2017. години који је истог дана објављен у листу
„Таковске новине“ и интернет презентацији општине Горњи Милановац.
Комисија за оцењивање пројеката/програма удружења у области културе и пројеката
заштите, очувања и управљања културно-историјским наслеђем цркава и верских заједница
чије се суфинансирање обезбеђује на основу јавних конкурса из буџета општине Горњи
Милановац, образована решењем Председника Општине Горњи Милановац бр. 1-401202/2017-1 од 03.04.2017. године утврдила је Листу предлога пројеката удружења из области
културе пристиглих на Јавном конкурсу за финансирање програма/пројеката удружења из
буџета општине Горњи Милановац у 2018. години који испуњавају формалне услове конкурса
Конкурса и исту објавила на интернет презентацији општине уз позив подносиоцима да
поднесу евентуалне приговоре на листу у року од 5 дана од дана доношења. Од пристиглих 29
пријаве Друштво Српско – руског пријатељства, Удружење македонаца „Даме груев“ Србија,
Удружење бораца „Сабор“ Горњи Милановац, Друштво учитеља и Удружење „Два бела
голуба“услове не испуњавају услове по јавном конкурсу из области културе.
Комисија је такође ценила, да ли је сваки појединачни програм усклађен са општим
интересом у култури, колики су квалитет и садржајна иновативност пројекта и капацитети
потребни за његову реализацију, како је планиран буџет пројекта са становишта разрађености,
усклађености са планом активности пројекта, економичности и укљученост више извора
финансирања и колики је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.
Како у остављеном року није било приговора, то је Комисија сачинила коначну Листу
предлога пројеката удружења из области културе и исту упутила Општинском Већу на
разматрање и усвајање у складу са Одлуком о условима и начину финансирања удружења из
буџета општине Горњи Милановац.
Општинско веће је уважавајући предлог Комисије донело одлуку о одобравању
програма и расподели средстава по Јавном конкурсу као у диспозитиву на основу члана 13.
Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.2/2017).
Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-23/2018 од 26. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић

