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  АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
 
 
 38. 
 

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,оо динара распоређују се за реализацију пројеката/програма следећих 

удружења: 
Ред. 
Бр. Назив удружења Износ средства која се 

додељују у динарима 
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 
16.  УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА „РУДНЕТ“ 50.000,00 

17.  УДРУЖЕЊЕ СТВАРАЛАЦА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И 
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА „РУДНИЧКИ ВИДИЦИ“ 50.000,00 

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 
23.  УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРЕПОРОД НАРОДНОГ ЖИВОТА „РУДНИЧКА МОБА“ 50.000,00 
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 



Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 3 

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. 1-401-202/2017-1 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 с.р. 

 
 39. 
 

На основу члана 46. ст.1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07 , 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) члана 57. ст. 1. тачка 2. Статута општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 23/2016), члану 4. став 1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008) и члана 13. став 1. 
Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 24/2017), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Горњи Милановац, 
Општинско веће општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана 26. марта 2018. године, донело је  

РЕШЕЊЕ  
О ОДОБРАВАЊУ РЕЗЕРВАЦИЈЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

 
I Овим решењем одобрава се, у складу са чланом 13. став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 

општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2017) резервација паркинг 
места на општим паркиралиштима у Горњем Милановцу, следећим корисницима: 

1. Општинској управи општине Горњи Милановац, 8 паркинг места на локацији у улици Таковској, 
преко пута зграде Општине, Таковска 2 и 2 места у улици Тихомира Матијевића бр. 4; 

2. Служби за катастар непокретности Горњи Милановац, 1 паркинг место на локацији у улици 
Таковској, преко пута зграде Општине, Таковска 2; 
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3. Пореској управи, Филијали Горњи Милановац, 2 паркинг места на локацији у улици Таковској, 
преко пута зграде Општине, Таковска 2; 

4. Полицијској станици Горњи Милановац, 10 паркинг места на локацији у улици Кнеза Александра 
Карађорђевића испред зграде Полицијске станице; 

5. Основном суду у Горњем Милановцу, 2 паркинг места на локацији у улици Кнеза Александра 
Карађорђевића испред зграде Основног суда; 

6. Прекршајном суду у Горњем Милановцу, 2 паркинг места на локацији у улици Кнеза Александра 
Карађорђевића испред зграде Основног суда; 

7. Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу, 2 паркинг места на локацији у улици Кнеза 
Александра Карађорђевића испред зграде Основног суда; 

 
II Решење доставити Јавном предузећу за изградњу општине Горњи Милановац, ради спровођења. 
 
III Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-23/2018 од 26. марта 2018. године 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 
 40. 
 

Општинско веће Општине Горњи Милановац, на основу члана 9. Одлуке о условима и начину финансирања 
удружења из буџета Општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 2/2017), Закона о 
црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2006) и члана 57. Статута општине Горњи Милановац 
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 23/2016), на седници одржаној 26.03.2018. године, расписује: 

 
ЈАВНИ КОНКУРС  

за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у 2018. 
години 

 
I - ОБИМ СРЕДСТАВА - Средства намењена за расподелу на основу овог јавног конкурса опредељена су 

Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину („Службени гласник општине Горњи Милановац“, 
бр.26/2017) и износе 2.500.000,оо динара  

Средства могу се користити искључиво за финансирање стварних трошкова неопходних за реализацију 
пројеката који су проверљиви, подржани оригиналном документацијом на основу чијих оверених копија се 
правдају. 

 
II –УСЛОВИ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: 
Право учешћа имају цркве и верске заједнице чије се седиште налазе на територији општине Горњи 

Милановац, за реализацију пројеката који за циљ имају заштиту, очување и управљање културно-историјским 
наслеђем, посебно непокретним културним добрима сакралног карактера, заштиту или изградњу, одржавање и 
обнову верских објеката, која се налазе на територији општине Горњи Милановац, под условом да имају шири 
друштвени значај за локалну заједницу. 
 

III- САДРЖИНА И ТРАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
Пројекат подносиоца нарочито садржи назив и опис пројекта, територију на којој би се реализовао, време 

и дужину трајања, врсту и обим активности који би се вршили у току реализације и укупан број лица који је 
потребан за његово спровођење. 

Подносилац може учествовати са више пројеката на конкурсу, а средства из буџета општине Горњи 
Милановац додељују се за финансирање само једног пројекта. 
 Прихватиће се само они пројекти чија реализација је остварива у текућој години, закључно са 01.12.2018. 
године. 
 

IV – БЛИЖА МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ: 
− референце: број лица која се укључују у пројекат, могућност развијања и одрживост; (предност имају пројекти 

који укључују већи број лица, односно чија реализација користи већем броју корисника и чије трајање и 
одрживост нису апсолутно условљени доделом тражених средстава ) 

− циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се 
програм спроводи, утицај на остварење потреба локалне заједнице (предност имају они пројекти чији циљеви 



Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 5 

се могу извесније реализовати, односно којима се у већој мери унапређује стање у области од интереса, 
посебно квалитет живота локалне заједнице) 

− суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике, фондова Европске 
уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање 
програма (предност имају одрживи програми у којима је обезбеђено финансирање и из других извора изузев 
средстава која се потражују на конкурсу) 

− законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније 
коришћена средства Општине и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе (овај критеријум се цени према 
извештајима о досадашњем коришћењу средстава из буџета Општине) 

 
V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОК ЗА ПРИЈАВУ: 

− попуњен образац за подношење пројекта са припадајућим прилозима, 
Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: "Пријава за Јавни конкурс за финансирање 

пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у 2018. години- НЕ ОТВАРАТИ!". 
Пријаве се достављају на писарницу општине Горњи Милановац или поштом на адресу: Општина Горњи 

Милановац - Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање пројеката цркава и верских 
заједница, 32300 Горњи Милановац, Ул. Таковска број 2. 

Рок за подношење пријава је најкасније до_13.04.2018. године. 
Заинтересовани подносиоци могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет презентације 

општине www.gornjimilanovac.rs 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће 

бити разматране. 
 

VI – О предлозима пројеката одлучује посебна Комисија коју решењем именује председник општине у року 
од 60 дана од дана затварања Конкурса и утврђује: 

1. листу предлога пројеката који не испуњавају формалне или друге услове јавног позива, 
2. листе предлога пројеката који испуњавају услове јавног позива, по областима од јавног интереса. 
Листе се објављују на интернет страници Општине www.gornjimilanovac.rs и на њих учесници Конкурса 

имају право приговорa у року од 5 дана од дана објављивања листе.  
Одлуку о приговору доноси Конкурсна комисија у року од 15 дана од дана пријема, а потом доставља 

Општинском већу коначне листе пријављених програма, које у накнадном року од 30 дана, доноси одлуку о избору 
програма. 

Средства која се одобре у складу са овом Конкурсом су наменска и могу да се користе искључиво за 
реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором између Општине и корисника.  

Корисник је дужан да достави комплетну документацију потребну за одобравање преноса средстава за 
реализацију пројекта, најкасније до 15. децембра у години у којој се реализује програм.  

Корисник подноси годишњи извештај о реализацији пројекта и утрошку одобрених средстава, најкасније 
до 31. јануара наредне године, у односу на годину у којој се програм реализује. 

Контакт особа је Слободанка Петровић, број телефона 032/515-0062, е-маил адреса: 
slobodanka.petrovic@gornjimilanovac.rs 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-23/2018 од 26. марта 2018. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 41. 
 

На основу чл. 17. - 19. ст. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 49/09, 53/10 и 101/11, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС), чл. 4. и 
26. Одлуке о општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ 
бр.24/08) и чл. 57. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 
23/2016), Општинско веће Општине Горњи Милановац на седници одржаној 26.марта 2018. године, донело је: 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2018.ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Средства остварена по основу чланова 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима намењених 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја (30% од наплаћених казни за прекршаје предвиђеним 

http://www.gornjimilanovac.rs/
mailto:slobodanka.petrovic@gornjimilanovac.rs


Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 6 

прописима о безбедности саобраћаја која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој је територији 
прекршај учињен) у 2018.години, распоређују се на следећи начин: 

Мера Износ планираних 
средстава 

Израда Саобраћајне студије за насељено место Горњи Милановац и 
приступну саобраћајницу  

1.000.000,00 динара 

Набавка саобраћајне сигнализације   
(доплер радари и „пера пешак“)   

1.200.000,00 динара 

Побољшање и модернизација саобраћајне сигнализације     5.700.000,00 динара 
Текуће одржавање семафора   1.200.000,00 динара 
Одржавање и поправка хоризонталне сигнализације  2.500.000,00 динара 
Одржавање и поправка вертикалне сигнализације     3.500.000,00 динара 
Санација улица 500.000,00 динара 

Укупно: 15.600.000,00 динара 
 

Члан 2. 
О реализацији овог Програма стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију Општинске управе општине Горњи Милановац. 
 

Члан 3. 
Овај програм објавити у „Службеном гласнику Општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-23/2018 од 26. марта 2018. Године 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 42. 
 

На основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
23/16), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника 
буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 26. марта 2018. године, донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“за 2018. годину, 

усвојену на Школском одбор43у ОШ „Десанка Максимовић“ дана 06.03.2018. године под бројем 243/2018. 
 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На седници Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“, одржаној дана 06.03.2018. године под бројем 

243/2018 , усвојена је Прва измена финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ за 2018. годину и достављена 
Општинском већу општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Прва измена финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ за 2018. годину усклађена је са са Решењем о 
промени апропријације,које је донето 02.03.2018. под бројем 3-06-17/2018 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-23/2018 од 26. марта 2018. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 
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  АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
 
 
 32. 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-401-172/2018 
Датум: 19.03.2018. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

На основу члана 53. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС”, бр. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Решења 
o квотама потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.-30.06.2018. године, члана 53. став 1. тачка 22. Статута 
општине Горњи Милановац (”Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 23/2016”) Председник општине Горњи 
Милановац доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 06, ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 9. ШИФРА 2002, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 ПО 

РЕШЕЊУ О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНУ  
 

Члан 1. 
Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћања до висине расхода који 

су одређени за тромесечни или неки други период, при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду средства 
планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета. 

Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период јануар –јун 2018. године утврђен је у 
следећим износима: 

Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација Квота потрошње за период 
 01.01.-30.06.2018. 

 ОШ “ Краља Александра I “ 16.011.000,00 7.780.000,00 
 ОШ “ Момчило Настасијевић” 10.017.322,00 4.870.000,00 
 ОШ “ Свети Сава” 7.300.000,00 3.550.000,00 
 ОШ “ Десанка Максимовић” 14.629.000,00 7.120.000,00 
 ОШ “ Иво Андрић” Прањани 16.270.000,00 7.910.000,00 
 ОШ “ Арсеније Лома” Рудник 14.320.000,00 6.960.000,00 
 ОШ “ Таковски устанак” Таково 15.650.000,00 7.610.000,00 
 УКУПНО: 94.197.322,00 45.800.000,00 
А    
 ОСТАЛИ РАСХОДИ   
472 Накнада за заштиту из буџета 2.320.000,00 1.200.000,00 
Б УКУПНО: 2.320.000,00 1.200.000,00 
 УКУПНО (А+Б): 96.517.322,00 47.000.000,00 

 
Члан 2. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима 
буџета. Уколико се у периоду 01.01.-30.06.2018. године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати 
према приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника. 

 
Члан 3. 

О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности и биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 
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 33. 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-401-173/2018 
Датум: 19.03.2018. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

На основу члана 53. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Решења 
о квотама потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.-30.06.2018. године, члана 53. став 1. тачка 22. Статута 
општине Горњи Милановац (”Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 23/2016”) Председник општине Горњи 
Милановац доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 07, ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 10. ШИФРА 2003, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 ПО 

РЕШЕЊУ О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћања до висине расхода који 

су одређени за тромесечни или неки други период, при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду средства 
планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета. 

Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период јануар –јун 2018. године утврђен је у 
следећим износима: 

Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација Квота потрошње за период 
 01.01.-30.06.2018. 

1. ТШ „Јован Жујовић“ 14.120.000,00 6.330.000,00 
2. Гимназија „Таковскиустанак“ 9.160.000,00 4.120.000,00 
3. ЕТШ „Књаз Милош“ 6.530.000,00 2.950.000,00 

 УКУПНО: 29.810.000,00 13.400.000,00 
А    
 ОСТАЛИ РАСХОДИ   
472 Накнада за заштиту из буџета 2.190.000,00 1.100.000,00 
Б УКУПНО: 2.190.000,00 1.100.000,00 
 УКУПНО (А+Б): 32.000.000,00 14.500.000,00 

 
Члан 2. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима 
буџета. Уколико се у периоду 01.01.-30.06.2018. године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати 
према приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника. 

 
Члан 3. 

О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности и биће објављено у “Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 
Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, 

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 
Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр. 840-742351843-94 

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 
Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број 651-01-255/2001-09 


