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ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ГГООРРЊЊИИ  ММИИЛЛААННООВВААЦЦ  

 

АКТА 
 ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 
 732. 

Република Србија  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-400-254/2014-17 
12.10. 2015. године 
Горњи Милановац 
 

На основу члана 50. 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 и 142/2014) и члана 2.  Правилника о доношењу финансијских планова 
директних и индиректних корисника буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), Председник 
општине Горњи Милановац доноси 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА  -  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

(седамнаеста измена) 
 

Члан 1. 
У Финансијском плану директног буџетског корисника – Председник општине за 2015. годину, број 1-400-

254/2014-16. члан 1. мења се и гласи: 
 

 У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац“, брoj 27/2014, 8/2015, 12/2015 и 18/2015), овим Финансијским планом распоређују се средства за 
финансирање директног буџетског корисника  –  Председник општине, раздео 2, глава 2.1, функционална 
класификација 111 – Извршни и законодавни органи, у износу од 52.710.167 динара, функционална класификација 170 – 
Трансакције јавног дуга, у износу од 18.000.000 динара, функционална класификација 220 – Цивилна одбрана у износу 
од 2.000.000 динара, функционална класификација 412 – Подршка запошљавању у износу од 10.000.000 динара и 
функционална класификација 090 – Социјална заштита, у износу од 31.134.440 динара. 
 

Члан 2. 
 

            Члан 2. Финансијског плана мења се и гласи: 
 Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин: 
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ОПИС Износ 

2        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 2.1 111      ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ  
   0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
    0001    ПА 0001 – Функционисање локалне  самоуправе  
      411  Плате, додаци и накнаде запослених 2.750.000 
       411 100 Плате, додаци и накнаде запослених 2.750.000 
      412  Социјални доприноси на терет послодавца 495.000 
       412 100 Допринос за ПИО 310.000 
       412 200 Допринос за здравствено осигурање 165.000 
       412 300 Допринос за незапосленост 20.000 
      421  Стални трошкови 300.000 
       421 400 Услуге комуникације 300.000 
      422  Трошкови путовања 300.000 
       422 100 Трошкови служб.  путовања у земљи 200.000 
       422 200 Трошкови службених путовања у иностранство 100.000 
      423  Услуге по уговору 21.990.000 
       423 400 Услуге информисања 4.730.000 
       423 500 Стручне услуге 1.080.000 
       423 600 Услуге за домаћинство и угоститељ. 2.700.000 
       423 700 Репрезентација 2.450.000 
       423 900 Остале опште услуге 2.030.000 

       423 900 Остале опште услуге 
- Историјски архив 

8.200.000 

       423 900 Остале опште услуге 
- Рег агенц за прост. и  екон. развој 

800.000 

      424  Специјализоване услуге 850.000 
       424 300 Медицинске услуге  800.000 
       424 900 Остале специјализоване услуге 50.000 
      464  Дотације организ.обав.соц.осигур. 150.000 
       464 100 Текуће дотације организ.обав.соц. осиг 150.000 
      465  Остале дотације и трансфери 872.000 
       465 100 Остале текуће дотације по закону 395.000 
       465 100 Остале текуће дотације по закону 227.000 
       465 200 Остале капиталне дотације и трансфер 250.000 
      481  Дотације невладиним организациј. 7.589.500 

       481 900 Дотације ост. непрофитним институц. 
-од тога за верске заједнице  1.642.000  

7.589.500 

      484  Накнада штете услед елементарних непогода и 
других природних узрока 

8.710.800 

       484 100 Накнада штете услед елем. непогода  5.210.800 
       484 200 Накнада штете од дивљачи 3.500.000 
      499  Средства резерве 1.216.800 
       499 111 Стална буџетска резерва 1.216.800 
      499  Средства резерве 986.067 
       499 121 Текућа буџетска резерва 986.067 
        Укупно за ПА 0602-0001 46.210.167 

   0602  1   Пројекат 1: Обележавање 200 године од II 
српског устанка  

      425  Текуће поправке и одржавање 3.500.000 
       425 100 Текуће попр. и одрж. зграда и објеката 3.500.000 
      512  Машине и опрема 3.000.000 
       512 600 Опрема за обр,  науку, културу и спорт 3.000.000 
        Укупно за 0602-П1: 6.500.000 
        Укупно за функцију 111: 52.710.167 
  170 0602 0003    ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА  
      441  Отплата домаћих камата 500.000 
       441 400 Отплата камата домаћим пословним банкама 500.000 
      444  Пратећи трошкови задуживања 4.500.000 
       444 100 Негативне курсне разлике 4.500.000 
      611  Отплата главнице домаћим кредиторима 13.000.000 
       611 400 Отплата главнице домаћим посл банк. 13.000.000 
        Укупно за функцију 170: 18.000.000 
  220 0602 0001    ЦИВИЛНА ОДБРАНА  
      423  Услуге по уговору 300.000 
       423 500 Стручне услуге 300.000 
      426  Материјал - 
       426 900 Материјал за посебне намене - 
      512  Машине и опрема 1.700.000 
       512 800 Опреме за јавну безбедност 1.700.000 
        Укупно за функцију 220: 2.000.000 
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  412      ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ  
   1501     ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМ. РАЗВОЈ  
    0001    ПА 0001 - Подршка постојећој привр.  
      464  Дотације организ. обав. соц.осигур. 10.000.000 
       464 100 Текуће дотац орг. обав. соц.осиг - НСЗ 10.000.000 
        Укупно за функцију 412: 10.000.000 
  090      СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

   0901 0001    ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И  ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА  

      472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 31.134.440 
       472 300 Накнаде из буџета за децу и породицу 22.600.000 
       472 600 Накнаде из буџета у случају смрти 100.000 

   

    

472 900 

Остале накнаде из буџета  
-Вантелесна оплодња             1.000.000 
-Учешће општ у прој за избег   275.000 
-Средст од Комесаријата      2.475.000 
-Остале накнаде                      4.684.440 

8.434.440 

        Укупно за функцију 090: 30.989.440 
        УКУПНО: 113.334.607 

 
Члан 3. 

Овај финансијски план ступа на снагу даном давања сагласности од стране Општинског већа и биће објављен у 
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 
 
 
 
                                                             

 
 733. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1-401- 433 
30.09.2015.год. 
Горњи Милановац 
 

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС", број  54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 
108/2013,142/2014) и члана 58. став 1. тачке 3. и 22. 
Статута општине Г. Милановац ("Сл.гласник општине 
Горњи Милановац“, бр 16/2013.-пречишћен текст), и 
члана 9. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац“, број 27/2014, 8/2015, 12/2015 и 18/2015) 
доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о распореду средстава од Министарства културе и 
информисања Републике Србије Културном центру 

Горњи Милановац 
 
              1. На основу Уговора о суфинансирању 
пројеката од Министарства културе и информисања 
Републике Србије, број 451-04-3069/2015-03, на 
уплатни рачун прихода буџета 733 154 - Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у  

корист нивоа општина, општини Горњи Милановац 
уплаћена су  средства у износу од 350.000,00 динара за 
суфинансирање пројеката Културног центра 
„Међународни фестивал кратког филма Кратка форма“.      
 
              2. На основу члана 5. став 6. Закона о 
буџетском систему ( „Сл.гласник РС“, број 54/2009,  

 

 

 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр. и 108/2013,142/2014.)),  средства из тачке 1. овог 
решења у износу од 350.000,00 динара распоређују се у 
оквиру раздела 4 - Општинска управа, глава 13,  
функција 820 – Културни центар, програм 1201- 
програм 13 - развој културе, програмска активност 
0001- функционисање локалних установа културе, 
Пројекат 3: Међународни фестивал кратког филма, и то 
на: 

-  екон. класификацију 423 – услуге по уговору , износ 
од    = 350.000,00 динара 

 
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

             
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
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 734. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-022-10/2015 
14.09.2015. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 На основу члана 58.став 1.тачка 5. и  22. 
Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 28/14-пречишћен 
текст), доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњој органиацији и систематизацији  послова у 
Библиотеци „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, 
који је донео директор Библиотеке, дана 1.09.2015. 
године, под бројем 107/15. 

  
 2. Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
    

Библиотека „Браћа Настасијевић“ Горњи 
Милановац, обратила се 2.09.2015. године Председнику 
општине Горњи Милановац, са захтевом за давање 
сагласности на Правилник о унутрашњој организацији  
и систематизацији послова у овој Установи. 

У захтеву се даље наводи да је разлог за 
доношење новог Правилника, обавеза усклађивања овог 
акта  са Законом о раду („Сл. гласник  РС“, број 24/05, 
61/05, 54/09, 23/13 и 75/14), са Законом о изменама и 
допунама Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 75/14) и 
Статутом установе („Сл.  гласник општине Горњи  
Милановац“, број 5/2015). 

Приступајући изради овог општег акта, 
истовремено је извршено усклађивање са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и то у 
погледу врсте и степена стручне спреме предвиђених 
за радна места са високом стручном спремом, као и 
усклађивање радних места сходно Уредби о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, број 
44/01, 15/02, ... 4/14 и 28/14). 

Овим Правилником утврђени су 
организациони делови у складу са Статутом  
Библиотеке назив и опис послова, врста и степен 
захтеване стручне спреме, односно образовања и други 
посебни услови за рад на тим пословима, као и број 
извршилаца. Испоштована је и одредба према којој за 
рад на одређеним пословима изузетно могу да се 
утврде највише две узастопне стручне спреме, односно 
образовања у складу са Законом. 

Чланом 34. став 1. тачка 2. Статута 
Библиотеке, прописано је да је директор установе 
овлашћен за доношење Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова, док је чланом 
29. став 2. Статута прописано да на наведени  

Правилник  сагласност даје  оснивач, односно 
Председник општине као извршни орган. 
  На основу напред наведеног а сходно члану 
58.став 1.тачка 5 Статута општине Горњи Милановац, 
предвиђено је да Председник општине даје сагласност 
на опште акте којима се уређују број и структура 
запослених у установама које се фиансирају из буџета 
Општине , одлучено је као у диспозитиву. 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је 
појединачни правни акт и против њега се не може 
изјавити жалба, већ незадовољна страна може 
покренути захтев за заштиту законитости  пред 
надлежним министарством. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Милисав Мирковић,с.р. 
 
                                                                                                  
     735. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-022-9/2015 
14.09.2015. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 На основу члана 58. став 1. тачка 5. и 22. 
Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 28/14-пречишћен 
текст), доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Установи за културу, уметност и ваншколско 
образовање  „Културни центар“, Горњи Милановац, 
који је донео директор Установе, дана 1.09.2015.  
године,  под бројем 316-1/15.  
 

 2.Ово решење објавити у „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Установа за културу, уметност и ваншколско 
образовање „Културни центар“, Горњи Милановац, 
обратила се 2.09.2015. године Председнику општине 
Горњи Милановац, са захтевом за давање сагласности на 
Правилник о унутрашњој организацији  и 
систематизацији послова у овој Установи. 

У захтеву се даље наводи да је разлог за 
доношење новог Правилника, обавеза усклађивањa овог 
акта  са Законом о раду („Сл.гласник РС“, број 24/05, 
61/05, 54/09, 23/13 и 75/14), са Законом о изменама и 
допунама Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 75/14) и 
Статутом установе („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац“, број 5/2015). 

Приступајући изради овог општег акта, 
истовремено је извршено усклађивање са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и то у погледу 



ББрроојј  1199//22001155                              ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  ооппшшттииннее  ГГооррњњии  ММииллаанноовваацц                                ССттррааннаа  55  

врсте и степена стручне спреме предвиђених за радна 
места са високом стручном спремом, као и усклађивање 
радних места сходно Уредби о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(„Сл. гласник РС“, број 44/01, 15/02, ... 4/14 и 28/14). 

Овим  Правилником утврђени су организациони 
делови у складу са Статутом Установе, назив и опис 
послова, врста и степен захтеване стручне спреме, 
односно образовања и други посебни услови за рад на 
тим пословима, као и број извршилаца. Испоштована је и 
одредба према којој за рад на одређеним пословима 
изузетно могу да се утврде највише две узастопне 
стручне спреме, односно образовања у складу са 
Законом. 

Чланом 32. став 1. тачка 2. Статута „Културног 
центра“, прописано је да је  директор установе овлашћен 
за доношење Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова, док је чланом 27. Статута 
прописано да на наведени Правилник  сагласност даје  
оснивач, односно Председник општине као извршни 
орган. 
 На основу  напред наведеног а сходно члану 58. 
став 1. тачка 5. Статута општине Горњи  Милановац,  
предвиђено је  да Председник  општине даје сагласност 
на опште акте  којима се уређују број и структура  
запослених у установама које се финансирају из буџета 
Општине,  одлучено  је као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово решење представља 
појединачни правни  акт и против њега се не може 
изјавити жалба, већ незадовољна страна може 
покренути захтев за заштиту законитости пред 
надлежним министарством. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Милисав Мирковић,с.р. 
                                                                            
                                                                                                    
     736. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОШТИНЕ 
Број:1-022-11/2015 
14.09.2015.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 На основу члана  58.став 1. тачка 5. и 22. Статута 
општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине 
Горњи Милановац“, број 28/14-пречишћен текст), 
доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацји послова у 
Музеју „Рудничко-таковског краја „ Горњи Милановац, 
који је донео директор Музеја, дана 1.09.2015.године, под 
бројм 304-1/15. 
 

 2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Музеј „Рудничко-таковског краја“ Горњи 
Милановац, обратио се 2.09.2015. године Председнику 
општине Горњи Милановац, са захтевом за давање 
сагласности на Правилник о унутрашњој организацији  и 
систематизацији послова у овој Установи. 

У захтеву се даље наводи да је разлог за 
доношење новог Правилника, обавеза усклађивања овог 
акта  са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 
61/05, 54/09, 23/13 и 75/14), са Законом о изменама и 
допунама Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 75/14) и 
Статутом установе („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац“, број  5/2012 и 5/2015). 

Приступајући изради овог општег акта, 
истовремено је извршено усклађивање са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и то у погледу врсте и 
степена стручне спреме предвиђених за радна места са 
високом стручном спремом, као и усклађивање радних 
места сходно Уредби о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата запослених у јавним службама („Сл. 
гласник РС“, број 44/01, 15/02, ... 4/14 и 28/14). 

Овим  Правилником утврђени су организациони 
делови у складу са Статутом  Музеја, назив и опис 
послова, врста и степен захтеване стручне спреме, 
односно образовања и други посебни услови за рад на 
тим пословима, као и број извршилаца. Испоштована је и 
одредба према којој за рад на одређеним пословима 
изузетно могу да се утврде највише две узастопне 
стручне спреме, односно образовања у складу са 
Законом. 

Чланом 35. став 1. тачка 2. и чланом 61. став 1. 
Статута Музеја, прописано је да је директор установе 
овлашћен за доношење Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова, док је чланом 
62. став 2. Статута прописано да на наведени  Правилник  
сагласност даје  оснивач, односно Председник општине 
као извршни орган. 
 На основу  напред наведеног а сходно члану 
58. став 1. тачка 5. Статута општине Горњи Милановац, 
предвиђено је да Председник општине даје сагласност 
на опште акте којима се уређују број и структура 
запосленох у установама које се финансирају из буџета 
Општине, одлученo је као у диспозитиву. 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је појединачни 
правни акт и против њега се не може изјавити жалба, 
већ незадовољна страна може покренуту захтев за 
заштиту законитости пред надлежним министарством. 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 
 737. 

 
Република Србија 
Општина Горњи Милановац  
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Председник општине 
Број:1-464-29/2015 
Датум: 13.10.2015. године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 6. Уредбе у условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник 
РС“, бр. 24/2012 и 48/2015) и чл. 58. Став 1. Тачка 17. 
Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 28/14-пречишћен 
текст), Председник Општине Горњи Милановац доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ПРИСТУПАЊУ РАСПИСИВАЊА ОГЛАСА 

 О ДАВАЊУ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

 
Члан 1. 

Приступа се расписивању огласа ради давања у закуп 
комерцијалне непокретности, путем јавног надметања, и 
то: 
- простора површине 55 м2, у објекту у  ул. Милоша 
Великог бр. 8, на кп.бр. 569 КО Горњи Милановац, 
-продајног простора површине 65 м2 са магацинским 
простором површине 78 м2 , укупно 143 м2 , у  у објекту у  
ул. Милоша Великог бр. 6, на кп.бр. 569 КО Горњи 
Милановац, 
-приземног простора  површине 160 м2 са магацинским 
простором на спрату површине 235 м2 , укупно 395 м2 , у  
у објекту у  ул. Милоша Великог бр. 4, на кп.бр. 569 КО 
Горњи Милановац. 
 

Члан 2. 
Поступак јавног оглашавања и поступак јавног 
надметања спровешће  Комисија за давање у закуп 
комерцијалнх непокретности Општине Горњи 
Милановац, образована решењем Председника општине 
бр.1-464-13/2014. 
 

Члан 3. 
Саставни део овога закључка је текст огласа за јавно 
надметање непокретности из члана 1. овог закључка.  
 

Члан 4. 
Закључак објавити у у Службеном гласнику општине 
Горњи Милановац. 
 
                                                                
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 

На основу члана 2. Закључка о приступању 
расписивања огласа о давању у закуп непокретности 
јавним надметањем Комисија за давање у закуп 
непокретности  Општне Горњи Милановац  образована 
решењем  председника општине Горњи Милановац бр.1-
464-13/2014, расписује  
 

ОГЛАС 
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАВНИМ 

НДМЕТАЊЕМ 

 
Општина Горњи  Милановац, даје у закуп путем 
јавног надметања и то : 

-простор површине 55 м2, у објекту у  ул. Милоша 
Великог бр. 8, за почетни износ месечне закупнине од 
150 евра месечно, лицитација ће бити одржана 27.10.2015 
године са почетком у 10.00 часова 
-продајни простор површине 65 м2 са магацинским 
простором површине 78 м2, укупно 143 м2, у  у објекту 
у  ул. Милоша Великог бр. 6, за почетни износ месечне 
закупнине од 300 евра месечно, лицитација ће бити 
одржана 27.10.2015 године са почетком у 10.30 часова. 
-приземи простор  површине 160 м2 са магацинским 
простором на спрату површине 235 м2 , укупно 395 м2 , 
у објекту у  ул. Милоша Великог бр. 4 за почетни износ 
месечне закупнине од 500 евра месечно, лицитација ће 
бити одржана 27.10.2015 године са почетком у 11.00 
часова. 
            Простор се налази у објектима на  кп.бр. 569 КО 
Горњи Милановац. 

Наведене непокретности погодне су за вршење 
услужних, продајних и занатских делатности. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА: 
1.Непокретност из огласа дају се у виђеном 

стању на период од две године. 
 
2.Заинтресовани могу разгледати наведене 

непокретности и извршити увид у документацију сваког 
радог дана у периоду од 8,00-14,00 часова до 
23.10.2015.године у договору на контакт телефон 
032/515-05-29.  
 

3. Право учешћа у поступку јавног надметања 
имају сва правна и физичка лица која понесу писане 
пријаве за јавно надметање и положе износ кауције у 
вредности од 50 евра у динараској противвредности по 
средњем званичном курсу НБС-а на дан уплате. Кауција 
се уплаћује у буџет Општине , на жиро рачун број  840-
742152-843-59  позив на број  72-041. 

 
4. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се 

Комисији у затвореним ковертима, са назнаком  „За 
Комисију за давање у закуп непокретности Општине 
Горњи  Милановац“, на адресу улица Таковска бр. 2 , 
Горњи Милановац.  

 
5. Пријава за учешће на јавном надметању 

физичког лица садржи назнаку  непокретности-
пословног простора за који се пријављује за надметање, 
доказ о уплати депозита, име и презиме, адресу, број 
личне карте, ЈМБГ, број рачуна на који би се извршио 
евентуални повраћај депозита, потпис, изјаву о 
прихватању свих услова из огласа. 

За предузетнике: назнаку  непокретности-
пословног простора за који се пријављује за надметање, 
доказ о уплати депозита, име и презиме предузетника, 
адресу, број личне карте, матични број, назив радње, број 
рачуна на који би се извршио евентуални повраћај 
депозита , матични број, потпис, изјаву о прихватању 
свих услова из огласа. 

За правна лица: назнаку  непокретности-
пословног простора за који се пријављује за надметање, 
доказ о уплати депозита, назив и седиште, копију 



ББрроојј  1199//22001155                              ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  ооппшшттииннее  ГГооррњњии  ММииллаанноовваацц                                ССттррааннаа  77  

решења о упису правог лица у регистар код надлежног 
органа, ПИБ, број рачуна на који би се извршио 
евентуални повраћај депозита, име и презиме директора 
и његов потпис, пуномоћје за лице које заступа правно 
лице и изјаву о прихватању свих услова из огласа. 
 

6. Писане пријаве ја јавно надметање подносе се  
до 23.10.2015. године. Јавно надметање ће се одржати 
дана 27.10.2015. године, пред  Комисијом за давање у 
закуп непкретности општине Горњи Милановац у згради 
у ул. Тихомира Матијевића бр.4, пети спрат, канцеларија 
бр.4. 

 
7.  Јавно надметање одржаће се и у случају 

достављања једне исправне пријаве за учешће којом се 
подносилац пријаве региструје и присуствује јавном 
надметању и проглашава закупцем ако прихвата почетну 
висину закупнине по којој се непокретност може дати у 
закуп. 

 
8. По истеку рока за подношење писаних пријава 

за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, 
нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.  
Пријаве које су поднете после одређеног рока  одбацују 
се као неблаговремене.  
 

9.Свака наредна понуда на јавном надметању 
мора бити увећана за најмање 30 евра. 

 
10. Учеснику јавног надметања који је понудио 

да плати највећи износ закупнине, који закључи  Уговор 
о закупу у року од пет (5) дана од дана одржавања јавног 
надметања, износ приложене кауције се урачунава у 
закупнину. 

 
11.Осталим учесницима кауција се враћа у року 

од 5 дана, од дана одржавања јавног надметања. 
 
12. Уколико учесник Огласа са утврђеном 

најповољнијом понудом у поступку јавног надметања 
одустане од закључења Уговора о закупу, уговор о 
закупу ће се закључити са другим  најповољнијим 
понуђачем. 

 
13.Уколико учесницик јавног надметања не 

прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за 
најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закуп, 
губи право на враћање депозита. 

 
14. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за 

текући месец у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу НБС-а на дан испостављања фактуре. 

 
15. Закупац не може закупљену непокретност 

или његов део да даје  у подзакуп. 
 
16. Закупац је у обавези да закупљену 

непокретност, користи у складу са прописима и наменом 
. 

 
17. Закупац, за време трајања закупа, не може да 

врши адаптацију закупљених непокретности без 
предходне сагласности закуподавца. Сви трошкови 
адаптације падају на терет заупца. 

Закупац  не може вршити инвестициона улгања 
без предходне сагласности закуподавца. 
 

18.  Сва ближа обавештења могу се добити на 
телефон 032/515-0529 

 
19.  Комисија за давање у закуп непокретности 

Општине Горњи  Милановац задржава право да оглас  
поништи. 

 
20. Оглас ће бити објављен на Огласној табли 

Општинске управе Општине Горњи Милановац и 
средствима јавног информисања. 

 
КОМИСИЈА 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ  
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
                                                                            
 

АКТА 
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

 
 822. 

На основу члана 61.  Статута општине Горњи 
Милановац ("Службени гласник општине Г. Милановац", 
број 28/2014 - пречишћен текст),  члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Г. Милановац“, број 
24/2008), члана 2. став 3. Одлуке о образовању Савета за 
запошљавање општине Горњи Милановац („Сл. гласник 
општине Г. Милановац“, број 18/2015), а у вези са чланом 
28. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 
88/2010),  Општинско веће општине  Горњи Милановац, 
на седници одржаној 13. октобра 2015. године , донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  

 
 I  ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за запошљавање општине 
Горњи Милановац као саветодавно радно тело за 
планирање и спровођење локалне политике запошљавања 
и јачање веза између различитих социјалних партнера и 
нивоа одлучивања у складу са националном стратегијом 
запошљавања, локалним стратешким документима и 
програмима запошљавања на локалном нивоу, у следећем 
саставу: 

1. Милисав Мирковић, Председник општине 
Горњи Милановац, за председника Савета; 

2. Љиљана Тешић, начелник Одељења за 
друштвене делатности Општинске управе 
општине Горњи Милановац,за члана; 

3. Драган Недељковић, шеф  Кабинета 
председника општине, за члана; 

4. Драган Марјановић, директор предузећа „ 
Dam 93“  Горњи Милановац, за члана; 

5. Станица Левајац, директор Компаније 
„Звезда Хелиос“ Горњи Милановац, за члана; 
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6. Мирослав Радовановић, директор предузећа  
„Фока“ Горњи Милановац, за члана; 

7. Раде Максимовић, председник општинског 
већа Савеза самосталних синдиката општине 
Горњи Милановац, за члана; 

8. Јелка Весковић, координатор Националне 
службе за запошљавање – Филијала Чачак – 
Испостава Горњи Милановац, за члана; 

9. Слађана Ђорђевић, саветник за запошљавање 
у Националној служби за запошљавање – 
Филијала Чачак – испостава Горњи 
Милановац, за члана; 

10. Јелена Јовановић, представник Канцеларије 
за младе општине Горњи Милановац, за 
члана, 

11. Теодора Тодовић, представник ђачког 
парламента, ученица IV разреда Гимназије 
„Таковски устанак“ Горњи Милановац, за 
члана, 

12. Бојан Миловановић, представник НВО  
сектора – удружења грађана „ГМ Оптимист“ 
Горњи Милановац, за члана; 

13. Тања Брковић, социјални радник Центра за 
социјални рад општине Горњи Милановац, за 
члана и 

14. Биљана Нишавић, директор Гимназије 
„Таковски устанак“ Горњи Милановац, за 
члана. 

 
 II  Задатак Савета је: 
1. Анализа развојних потенцијала и слабости у локалној 

заједници, анализа стања и потреба на тржишту рада, 
дефинисање развојних могућности за запошљавање 
на локалном нивоу, а на основу достављених 
извештаја стања и потреба локалног тржишта и оцене 
ефеката примењених мера активне политике 
запошљавања у претходном периоду, посебно 
узимајући у обзир  специфичне потребе група 
незапослених  лица.  

2. Активна сарадња са телом/службом/одељењем у 
локалној самоуправи које припрема предлог 
документа Локалног акционог плана запошљавања и 
активно учешће у његовој изради, кроз: дефинисање 
предлога циљева и приоритета политике 
запошљавања на локалном нивоу, утврђивање 
предлога мера и активности за остваривање 
постављених приоритета и циљева, утврђивање 
предлога људских и финансијских ресурса за њихову 
имплементацију, идентификацију носилаца 
активности, дистрибуцију одговорности и 
обезбеђивање механизама за праћење прогреса и 
утицаја мера. Посебна пажња приликом дефинисања 
приоритета и мера ће бити посвећена групама и 
лицима која имају већи ризик од дугорочне 
незапослености. 

3. Давање мишљења и препорука надлежним органима 
града/општине у вези са питањима од интереса за 
запошљавање и развој људских ресурса, на основу 
ширег дијалога и обављених консултација са 
локалним актерима, чије интересе заступа. 

4. Спровођење мониторинга и евалуације примене 
локалног акционог плана запошљавања, а посебно 
евалуације ефеката усвојених мера активне политике 
запошљавања у складу са постављеним 

индикаторима на основу тромесечних извештаја 
надлежних органа за имплементацију Локалног 
акционог плана запошљавања. 

5. Препознавање и интеграција иницијатива и програма 
за запошљавање на локалном нивоу укључујући и 
иницијативе у оквиру међународних пројеката, 

6. Континуирано прикупљање података о незапосленим 
младима и другим тешко запошљивим лицима кроз 
истраживања о положају и потребама младих и 
других тешко запошљивих лица, 

7. Давање мишљења и препорука о издвајању средстава 
из буџета локалне самоуправе за мере политике 
запошљавања које нису финансиране из других 
извора, укључујући и учешће у међународним 
пројектима и донацијама. 

8. Подношење извештаја о раду, по захтеву оснивача.  
9. Давање мишљења о годишњем извештају о 

реализацији локалног акционог плана за 
запошљавање који садржи индикаторе о извршеним 
мерама у претходном периоду. 

 
 III Обавезују се сви органи локалне самоуправе, 
сва јавна предузећа и установе као и други привредни 
субјекти да Савету ставе на располагање сву потребну 
документацију, као и своје програме развоја, да дају 
потребна објашњења, како би се омогућио ефикасан рад 
Савета. 
 
 IV Доношењем овог Решења, ставља се ван снаге 
Решење Председника општине о образовању Савета за 
запошљавање општине Горњи Милановац, број: 1-020-
3/2013 од 18.01.2013. године. 
 
 V Ово решење објавити у „ Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-128/2015 од 13. октобра 2015. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р. 

                                         
 823. 

На основу члана 46.Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/2007.), 
члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“,број  27/2014, 
8/2015, 12/2015 и 18/2015) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“,број 
24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на 
седници одржаној 13. октобра 2015. године донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о распореду дела средстава намењених за 

финансирање инвестиција 
 

         1. У члану 7. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015.годину („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“,број  27/2014, 8/2015, 12/2015 и 
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18/2015) – Раздео 4 - Општинска управа, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, програм 0602 - 
програм 15 - локална самоуправа, део средстава 
билансираних на економском конту 511 – Зграде и 
грађевински објекти, алинеја  - Остали објекти, у износу 
од 2.533.165,00 динара распоређује се за следеће намене : 

 
‐ Дом културе за израду пројекта 

прикључног гасовода, УГИ-а и ПП      
125.000,00 

‐ ОШ Семедраж - техички преглед 
изграђеног објекта                               
200.000,00  

 
               2. О  реализацији овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије. 
 
               3. Ово решење бићеобјављено у„Службеном 
гласнику општине Г. Милановац“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 
 824. 

На основу члана 46.Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/2007.), 
члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“,број  27/2014, 
8/2015, 12/2015 и 18/2015) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“,број 
24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на 
седници одржаној  13.октобра  2015. године донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о распореду дела средстава намењених за 
финансирање инвестиција 

 
1. У члану 7. Одлуке о буџету општине Горњи 

Милановац за 2015.годину („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“,број  27/2014, 8/2015, 12/2015 и 
18/2015) – Раздео 4 - Општинска управа, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, програм 0602 - 
програм 15 - локална самоуправа, део средстава 
билансираних на економском конту 511 – Зграде и 
грађевински објекти, алинеја  - Остали објекти, у износу 
од 2.208.165,00 динара распоређује се за следеће намене : 

 
‐ Дом културе JН за надзор над извођењем  

      грађ.-занатских радова  - 3.фаза               1.800.000,00 
 
                     2. О  реализацији овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије. 

 
                     3. Ово решење бићеобјављено у„Службеном 
гласнику општине Г. Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од  13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 825. 

На основу члана 46.Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/2007.), 
члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“,број  27/2014, 
8/2015, 12/2015 и 18/2015) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“,број 
24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на 
седници одржаној  13.октобра  2015. године донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о распореду дела средстава намењених за 
финансирање инвестиција 

 
1. У члану 7. Одлуке о буџету општине Горњи 

Милановац за 2015.годину („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“,број  27/2014, 8/2015, 12/2015 и 
18/2015) – Раздео 4 - Општинска управа, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, програм 0602 - 
програм 15 - локална самоуправа, део средстава 
билансираних на економском конту 511 – Зграде и 
грађевински објекти, алинеја  - Остали објекти, у износу 
од 348.165,00 динара распоређује се за следеће намене : 

 
Дом културе – пројекат прикључног цевовода кишне 
канализације                                                  50.000,00         
 
                   2. О  реализацији овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије. 
 
                   3. Ово решење бићеобјављено у„Службеном 
гласнику општине Г. Милановац“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од  13.октобра 2015.год. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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 826. 

 
На основу члана 46.Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“ број 129/2007.), 
члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“,број  27/2014, 
8/2015, 12/2015 и 18/2015) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“,број 
24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на 
седници одржаној 13.октобра  2015. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду дела средстава намењених за 
финансирање инвестиција 

 
                1. У члану 7. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015.годину („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“,број  27/2014, 8/2015, 12/2015 и 
18/2015) – Раздео 4 - Општинска управа, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, програм 0602 - 
програм 15 - локална самоуправа, део средстава 
билансираних на економском конту 511 – Зграде и 
грађевински објекти, алинеја  - Остали објекти, у износу 
од 408.165,00 динара распоређује се за следеће намене : 

 
-ОШ Семедраж – допуна пројекта изградње септичке 
јаме                                                                       60.000,00 
 
                2. О  реализацији овог решења стараће се 
Одељење за привреду и финансије. 
 
                 3. Ово решење бићеобјављено у„Службеном 
гласнику општине Г. Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од  13.октобра 2015.год. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 
 827. 

 
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.), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007.), члана 13. 
Одлуке о буџету општине Горњи  Милановац за 2015. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014, 8/2015, 12/2015,18/2015.) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

промени апропријације 

 
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине 

Г. Милановац за 2015. годину („Сл.гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014, 8/2015, 12/2015, 
18/2015.) у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
4.03 Месне заједнице, функционална класификација 620 - 
развој заједнице - Месне заједнице - МЗ Семердаж, 
програм 0602 – програм 15 - локална самоуправа, 
програмска активност 0002 - месне заједнице, 
преусмеравају се са економске класификације 425 – 
текуће поправке и одржавање, износ од 87.600,00 динара, 
на економску класификацију 423-услуге по уговору. 

 
2. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
               3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од  13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 
 828. 

 
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.), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007.), члана 13. 
Одлуке о буџету општине Горњи  Милановац за 2015. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014, 8/2015, 12/2015,18/2015.) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

промени апропријације 

1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине 
Г. Милановац за 2015. годину („Сл.гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014, 8/2015, 12/2015, 
18/2015.) у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
4.03 Месне заједнице, функционална класификација 620 - 
развој заједнице - Месне заједнице - МЗ Гојна Гора, 
програм 0602 – програм 15 - локална самоуправа, 
програмска активност 0002 - месне заједнице, 



ББрроојј  1199//22001155                              ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  ооппшшттииннее  ГГооррњњии  ММииллаанноовваацц                                ССттррааннаа  
1111  

преусмеравају се са економске класификације 511 – 
зграде и грађевински објекти, износ од 26.000,00 динара, 
на економску класификацију 423-услуге по уговору. 

 
2. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
             3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 829. 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“, број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/20
13,108/2013,142/2014.), члана 46. Закона о локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2015. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014, 8/2015, 12/2015 и 18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015 и 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 160.000,00 динара, МЗ Горњи 
Милановац за текуће поправке. 

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 03, 
функција 620 – Месне заједнице, програм 0602, програм 
15 – локална самоуправа, програмска активност 0002 – 
месне заједнице – МЗ Горњи Милановац,  економска 
класификација 425-услуге по уговору. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 830. 

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.),члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015 и 18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015 и 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 170.000,00 динара, Спортском 
савезу општине Горњи Милановац. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 04 - Општинска управа, глава 16, 
функција 810 - Спортски савез општине ГМ, програм 
1301, програм 14 - развој спорта и омладине, програмска 
активност 0001 – подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, економска 
класификација 481 - дотације невладиним 
организацијама - услуге по уговору. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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 831. 

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.),чла
на 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014,8/2015,12/2015,18/2015) 
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 13.октобра  
2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 50.000,00 динара, ОШ 
„Таковски устанак“ из Такова за финансијску помоћ 
око радова на водоводу и канализацији, за мокар чвор у 
ИО Бољковцима. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 05, 
функција 912 – основно образовање, програм 2002, 
програм 9 - основно образовање, програмска активност 
0001 - функционисање основних школа, економска 
класификација 463 - трансфери осталим нивоима власти  
(425). 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 832. 

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.),члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету 

општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 20.000,00 динара, Душану 
Лазаревић, Господара Јеврема Обреновића 60, Горњи 
Милановац, студент је на мастер студијама на 
Политехници у Милану, на име помоћи око трошкова 
везаних за школовање.  
 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција 090 – социјална заштита, програм 0901 – 
програм 11-социјална и дечја заштита, програмска 
активност 0001 – социјална заштита, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-остале накнаде из буџета. 

 
3. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 

текући рачун број: 170001028929700071, који се води код 
Уникредит банке. 

 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 833. 

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.),чла
на 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015,18/2015) и члана 4. и 26. Одлуке о 
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Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 20.000,00 динара, Ивани и 
Невени Илић, које су учествовале на бројним 
такмичењима и освојиле 38 медаља, за набавку 
шпринтерица. 

    
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција 090 – социјална заштита, програм 0901 – 
програм 11-социјална и дечја заштита, програмска 
активност 0001 – социјална заштита, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-остале накнаде из буџета. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 834. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/20
13,108/2013,142/2014.),члана 46. Закона о локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2015. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014, 8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 20.000,00 динара, Удружењу 
Слоу Фуд Мрежа младих у Србији, чији је представник 
Ивана Радић, за учешће на међународној конференцији 
за младе у прољопривреди „Ми хранимо планету“ у 
оквиру EXPO2015 у Милану, Италија у периоду од 03-
06.октобра 2015.године. 
  

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција 090 – социјална заштита, програм 0901 – 
програм 11-социјална и дечја заштита, програмска 
активност 0001 – социјална заштита, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-остале накнаде из буџета. 

 
3. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 

текући рачун број: 160-391040-74, који се води код Банке 
Интесе.   

 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 835. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/20
13,108/2013,142/2014.),члана 46. Закона о локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2015. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014, 8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
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гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 50.000,00 динара, Koлу српских 
сестара на име додатне ночане помоћи за лечење 
болесног детета које је смештено у бању. 

    
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 4.12, 
функција 090 – друштвене и хуманитарне организације, 
програм 0901 – програм 11-социјална и дечја заштита, 
програмска активност 0003 – подршка социо-
хуманитарним организацијама, економска класификација 
481 – дотација невладиним организацијама - Коло 
Српских сестара- месни одбор ГМ. 
 

3. О реализацији овог решења стaраће се 
Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 836. 

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.),чла
на 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014, 8/2015, 12/2015 и 
18/2015) 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 
13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015 и 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 100.000,00 динара, Куглашком 
клубу „Металац“. 

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 16, 
функција 810 - Спортски савез општине ГМ, програм 
1301, програм 14 – развој спорта и омладине, програмска 
активност 0001 – подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, економска 
класификација 481 - дотације невладиним 
организацијама –средства за спортске клубове –
Куглашки клуб „Металац“. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 837. 

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.),чла
на 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014,8/2015,12/2015,18/2015) 
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 13.октобра  
2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 63.190,00 динара, ОШ „Иво 
Андрић“ на име солидарне помоћи поводом смрти 
запосленог радника. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 05, 
функција 912 – основно образовање, програм 2002, 
програм 9 - основно образовање, програмска активност 
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0001 - функционисање основних школа, економска 
класификација 463 - трансфери осталим нивоима власти  
(414314). 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 838. 

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.),чла
на 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 30.000,00 динара, Милијани 
Радовановић, Курсулина 49/1, из Горњег Милановца за 
доделу новчане помоћи за школовање сина.  

    
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција 090 – социјална заштита, програм 0901 – 
програм 11-социјална и дечја заштита, програмска 
активност 0001 – социјална заштита, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-остале накнаде из буџета. 

 
3. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 

текући рачун број : 155-4100180146198-84 који се води 
код Чачанске банке. 

     

4. О реализацији овог решења стaраће се 
Одељење за привреду и финансије. 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 839. 

 
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.),чла
на 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 45.000,00 динара, Данијела 
Минић, наша суграђанка, учествовала је на летњим 
играма специјалне Олимпијаде у Лос Анђелесу, за 
постигнут спортски резултат. 

    
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција 090 – социјална заштита, програм 0901 – 
програм 11-социјална и дечја заштита, програмска 
активност 0001 – социјална заштита, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-остале накнаде из буџета. 

 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 840. 

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.),члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 10.000,00 динара, Тамари 
Бјелогрлић, Младена Жујовића број 8, Горњи 
Милановац, студент 4. године Географског факултета, 
треба да учествује на 4. Срспском конгресу географа у 
периоду од 07-09.октобра 2015.године, за новчану помоћ 
одласка и боравка на конгресу. 
  

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција 090 – социјална заштита, програм 0901 – 
програм 11-социјална и дечја заштита, програмска 
активност 0001 – социјална заштита, економска 
класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-остале накнаде из буџета. 

 
3. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 

текући рачун број: 170001028854400038, који се води код 
Уникредит банке. 

     
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 841. 

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.),члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 30.000,00 динара, Ски удружењу 
„Рудник 1132“ са Рудника, на име сређивање терена 
скијашке стазе на Руднику. 
  

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција 111 – извршни и законодавни органи, програм 
0602 – програм 15 – локална самоуправа, програмска 
активност 0001 – функционисање локалне самоуправе, 
економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама – Ски удружење „Рудник 1132“. 

 
3. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 

текући рачун број: 160-431076-52, који се води код Банке 
Интесе.   

 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
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 842. 

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.),члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015,18/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015, 12/2015, 18/2015), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе,  економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у износу од 15.000,00 динара, Удружењу 
Рома Горњи Милановац, за набавку огревног дрвета. 

    
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 

се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 4.12, 
функција 090 – друштвене и хуманитарне организације, 
програм 0901 – програм 11- социјална и дечја заштита, 
програмска активност 0003 – подршка социо-
хуманитарним организацијама, економска класификација 
481 – дотација невладиним организацијама – Удружење 
Рома Горњи Милановац. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
  4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 843. 

 
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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 

општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Јовановић Стојану из Доње 
Црнуће у укупном износу од 26.000,00 динара, за помоћ 
у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
елементарном непогодом. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 844. 

 
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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
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Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Радослав Јевремовић из 
Грабовице у укупном износу од 16.000,00 динара, за 
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
појавом клизишта. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 845. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Оташевић Милошу, из 
Љутовнице у укупном износу од 50.000,00 динара, за 
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
ударом грома. 

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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 846. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
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класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Мира Дестановић из Горњег 
Милановца у укупном износу од 15.000,00 динара, за 
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
елементарним непогодама. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 847. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Тешић Мирослав из Брђана у 
укупном износу од 29.000,00 динара, за помоћ у вези 
накнаде материјалне штете проузроковане елементарном 
непогодом. 

 

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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 848. 

 
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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Светислав Арсић из Горњег 
Милановца у укупном износу од 15.000,00 динара, за 
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
елементарним непогодама. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 



ББрроојј  1199//22001155                              ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  ооппшшттииннее  ГГооррњњии  ММииллаанноовваацц                                ССттррааннаа  
2200  

класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 849. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Петровић Велинка из Горњег 
Милановца у укупном износу од 15.000,00 динара, за 
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
елементарном непогодом. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

 
 850. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015) 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 13.октобра  2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Јевтовић Живорад из Доње 
Црнуће у укупном износу од 14.000,00 динара, за помоћ 
у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
елементарном непогодом. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 851. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015,18/2015.) 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 13.октобра 2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015, 18/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Јанковић Софији са Рудника, у 
укупном износу од 300.000,00 динара, за помоћ у вези 
накнаде материјалне штете проузроковане елементарном 
непогодом-клизиштем, ради куповине парцеле за 
изградњу куће. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3. Средства из тачке 1 овог решења пренети на 

текући рачун број : 
    200-37586242-13 код Поштанске штедионице. 
 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 
 852. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015,18/2015.) 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 13.октобра 2015. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015, 18/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Ђорђевић Мирославу из 
Бољковаца, у укупном износу од 300.000,00 динара, за 
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
елементарном непогодом-клизиштем,за трошкове око 
уређења парцеле,комуналних прикључака и осталих 
питања неопходних за изградњу куће. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3.Средства из тачке 1 овог решења пренети на 

текући рачун број : 
    165000700619574609 код Хипо Алфе Адриа 

банке. 
 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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Милисав Мирковић,с.р. 
 
 853. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015,18/2015.) 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 13.октобра 2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015, 18/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 
15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Јоцовић Милошу са Рудника, у 
укупном износу од 300.000,00 динара, за помоћ у вези 
накнаде материјалне штете проузроковане елементарном 
непогодом-клизиштем, за трошкове довођења воде са 
градског водовода. 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3.Средства из тачке 1 овог решења пренети на 

текући рачун број : 
    155-4110780247228-66 код Чачанске банке. 
 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 
 

 854. 

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 и 
142/2014.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 
27/2014,8/2015,12/2015,18/2015.) 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 13.октобра 2015. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 27/2014, 
8/2015,12/2015, 18/2015.), раздео 2 – Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм  

15 - локална самоуправа, програмска активност 
0001 - функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Миломиру Јанковићу са Рудника, 
у укупном износу од 300.000,00 динара, за помоћ у вези 
накнаде материјалне штете проузроковане елементарном 
непогодом-клизиштем, за решавање осталих питања 
неопходних за изградњу објекта (трошкове око уређења 
парцеле, комуналних прикључака и осталих питања 
неопходних за изградњу куће). 

 
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 0602 - програм 15 - локална 
самоуправа, програмска активност 0001 - 
функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 484-накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода. 

 
3.Средства из тачке 1 овог решења пренети на 

текући рачун број : 
    355000000507120105 код Војвођанске банке. 
 
4. О реализацији овог решења стaраће се 

Одељење за привреду и финансије. 
 
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Горњи Милановац“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број :3-06-128/2015 од 13.октобра 2015.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р.
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АКТА 

  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 

   47. 

Република Србија  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 4-400-257/2014-17 
12.10. 2015. године 
Горњи Милановац 
 

На основу члана 50. 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 и 142/2014) и члана 2.  Правилника о доношењу финансијских планова 
директних и индиректних корисника буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), Начелник 
Општинске управе општине Горњи Милановац доноси 

 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА  -  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

(седамнаеста измена) 
 

Члан 1. 
У Финансијском плану директног буџетског корисника – Општинске управе за 2015. годину, број 4-400-257/2014-

15 члан 1. мења се и гласи: 
У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине Горњи 

Милановац“, број 27/2014, 8/2015, 12/2015 и 18/2015), овим Финансијским планом распоређују се средства за финансирање 
директног буџетског корисника – Општинске управе, функционална класификација 133 – Опште услуге, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, и функционална класификација 421 – Пољопривреда, у укупном износу од 
613.594.947 динара, као и средства за финансирање индиректног буџетског корисника – Фонд за заштиту животне средине, 
функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, у износу од 13.900.000 
динара. 

 
Члан 2. 

Члан 2. Финансијског плана мења се и гласи: 
            „Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин: 
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4        ОПШТИНСКА УПРАВА  
 01 133      ОПШТЕ УСЛУГЕ  

   060
2     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА  

    0001    ПА 0001 – Функционисање локалне  
самоуправе  

      411  Плате, додаци и накнаде запослен.  81.050.000 
       411 100 Плате, додаци и накнаде запослених  81.050.000 
      412  Социјални доприн. на терет послод. 14.550.000 
       412 100 Допринос за ПИО 9.100.000 
       412 200 Допринос за здравствено осигурање 4.830.000 
       412 300 Допринос за незапосленост 620.000 
      414  Социјална давања запосленима 8.600.000 
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       414 100 Исплата накнада за време одс.с посла на 
терет фонд. 3.000.000 

       414 300 Отпремнине и помоћи 5.400.000 

       414 400 Помоћ у медиц. лечењу запосл. или члана 
уже пород. 

200.000 

      415  Накнаде трошкова за запослене 2.200.000 
       415 100 Накнаде трошкова за запослене 2.200.000 

      416  Награде запосленима и остали посебни 
расходи 707.000 

       416 100 Награде запосленима и ост пос. расходи 707.000 
      421  Стални трошкови 23.750.000 

       421 100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 1.400.000 

       421 200 Енергетске услуге 6.800.000 
       421 300 Комуналне услуге 9.400.000 
       421 400 Услуге комуникације 4.200.000 
       421 500 Трошкови осигурања 600.000 
       421 600 Закуп имовине и опреме 1.300.000 
       421 900 Остали трошкови 50.000 
      422  Трошкови путовања 1.200.000 
       422 100 Трошкови службених путовања у земљи 1.050.000 
       422 200 Трошкови службених путовања у иност 150.000 
      423  Услуге по уговору 28.969.000 
       423 100 Административне услуге 200.000 
       423 300 Услуге образовања и усавршавања зап. 200.000 
       423 400 Услуге информисања 790.000 
       423 500 Стручне услуге 18.380.000 
       423 600 Услуге за домаћинство и угоститељство 400.000 
       423 700 Репрезентација 600.000 

       423 900 Остале опште услуге 
-Унапр саобр образ и васп деце   500.000 

8.399.000 

      424  Специјализоване услуге 2.170.000 

       424 600 Услуге очувања жив.средине, науке и 
геодет. услуге 1.470.000 

       424 900 Остале специјализоване услуге 700.000 
      425  Текуће поправке и одржавање 3.100.000 

       425 100 Текуће поправке и одрж зграда и објек. 
- Од тога за  Музеју у  Такову  1.000.000      1.600.000 

       425 200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.500.000 
      426  Материјал 8.890.082 
       426 100 Административни материјал 2.200.000 

       426 300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 800.000 

       426 400 Материјали за саобраћај 2.000.000 
       426 800 Мат. за одржавање хигијене и угостит. 730.000 
       426 900 Материјали за посебне намене 3.160.082 
      465  Остале дотације и трансфери 700.000 

       465 112 Остале текуће дотације по закону- 
Фонд за запошљавање инвалида 700.000 

      465  Остале дотације и трансфери 10.200.000 
       465 112 Остале текуће дотације по закону 10.200.000 
      482  Порези, обавезне таксе и казне 780.000 
       482 100 Остали порези 303.000 
       482 200 Обавезне таксе 477.000 
      483  Новч казне и пенали по решењу суда 4.000.000 
       483 100 Новч. казне и пенали по решењу судова 4.000.000 
      512  Машине и опрема 7.809.700 
       512 100 Опрема за саобраћај 1.800.000 
       512 200  Административна опрема 2.575.700 
       512 400 Опрема за заштиту животне средине 270.000 
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       512 800 Опрема за јавну безбедност                           2.744.000 

       512 900 Опрема за произ моторна, непокретна  
-Аутобуска стајалишта 

420.000 

      515  Нематеријална имовина 300.000 
       515 100 Нематеријална имовина 300.000 
        Укупно за функцију 133: 198.975.782 

  620 060
2 0001    РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ  

      511  Зграде и грађевински објекти 367.419.165 
       511 100 Куповина зграда и објекта- Тешића кућа 10.000.000 

      

 511 200 Изградња зграда и објекта 
– Изгр.  школе у Семедражи  16.400.000      
– Дом културе                        257.600.000      
–Уређење Брда мира               18.000.000      
–Изградња гасне мреже                         -       
-Кишна кан. за Дом здравља     1.700.000 
-Kишна канал у Војводе Мишић  400.000 
- Постав шахти у Таковској       400.000 
-Асфалт и 2.рампе за Дом здр  1.170.000 
-Бетонски бедем на Деспот.    1.200.000 
-Санација тротоара у ул. 
 Хероја Дражевића                    1.300.000 
-Дренажа и септ јама Музеј    2.700.000 
-Постављање шахти за  
 оптичке каблове                          385.000 
-Изгр дела ул Вука Караџића    5.000.000 
- Остали објекти                          298.165     

307.694.165 

      

 511 300 Капитално одржавање зграда и објеката  
–Реконстр.у згради Општине 
 ул.Т.Матијевића и Таковској                 - 
– Рекон одмарал у Буљарици  30.000.000      
– Партерно уређење око  
  Цркве брвнаре у Такову           1.000.000 
-Бехатон плоче око Дома здр      400.000 
- МК у Калиманићима               1.500.000 

32.900.000 

      

 511 400 Пројектно планирање 
- Дом културе                             5.810.000 
- Буљарице                                     150.000 
-Израда елабората Д.Културе   474.000 
-Прој кишна канал Дом здравља 100.000 
-Пројекат „Попис имовине“       400.000 -
Индустријска зона                   2.500.000  -
Прој. доградње зград вртића  1.000.000 
-Прој докум за Дом Здравља       800.000 
-Прист саобраћ Ауто-путу     5.000.000 
- Мост у Јабланици- пројектна 
документација                                36.000 
-Техничка контрола прој док.  
  за  мостове                                  120.000 
-Дом културе –прој.прик.             175.000 
цевовода и гасовода са ПП 
-ОШ Семедраж-допуна прој.     260.000  
И технички пријем 

16.825.000 

      541  Земљиште 12.000.000 
       541 100 Земљиште 12.000.000 
        Укупно за функцију 620: 379.419.165 
  421      ПОЉОПРИВРЕДА  

   010
1     ПРОГРАМ 5 –РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР.   

    0001    ПА 0001 – Унапређење услова за 
пољопривредну делатност  
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      423  Услуге по уговору 1.950.000 

      
 423 900 Остале опште услуге 

– Накнада противгр стрел       1.750.000 
- Трошкови пољопр сајма            200.000 

1.950.000 

      426  Материјал 2.100.000 
       426 800 Мат. за угостит. – пољопривредни сајам 50.000 

      
 426 900 Остали материјали за посебне намене 

- пољопривредни сајам                 50.000 
- противградне ракете           2.000.000 

2.050.000 

      454  Субвенције пољопр. газдинствима 
– Калцификација земљишта 

2.000.000 

       454 100 Текуће субвенције пољоп. газдинствима 2.000.000 
        Укупно за ПА-0001 5.850.000 
    0002    ПА 0002 –Подстицаји пољоп. произв.  
      454  Субвенције пољопр. газдинствима 28.950.000 
       454 100 Текуће субвенције пољоп. газдинствима 28.950.000 
      481  Дотације невладиним организацијама 200.000 
       481 900 Дотације осталим непрофитним инстит. 200.000 
        Укупно за ПА-0002 29.150.000 
        Укупно за функцију 421: 35.200.000 
        УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01: 613.594.947 

 02 560      ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  

   040
1     ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

    0002    ПА 0002 - Управљање комуналним 
отпадом  

      421  Стални трошкови 9.000.000 

       421 300 Комуналне услуге  
– Одношење смећа из сеоских месн зајед 

9.000.000 

      424  Специјализоване услуге 3.450.000 

       424 900 Остале специјализоване услуге  
-Израда елабор сан зашт Рајца   

1.400.000 

       424 600 Услуге очувања животне средине  
– Чишћ и санац тзв. „дивљих депонија“ 

2.050.000 

        Укупно за  ПА 0401 - 0002  11.950.000 

    0003    ПА 0003 - Праћење квалитета 
елемената животне средине 

 

      424  Специјализоване услуге 1.450.000 

       424 300 Медицинске услуге 
– Контрола квалит ваздуха, воде и буке 

1.450.000 

        Укупно за ПА 0401 - 0003 1.450.000 
        Укупно за функцију 560: 13.900.000 
        УКУПНО ЗА ГЛАВУ 02: 13.900.000 

         
Члан 3. 

 
Овај финансијски план ступа на снагу даном давања сагласности од Општинског већа и биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

                                                    
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
У складу са Решењима Општинског већа Општине Горњи Милановац о распореду средстава намењених за 

финансирање инвестиција Раздео 4 - Општинска управа, функционална класификација 620 – Развој заједнице, програм 
0602 - програм 15 - локална самоуправа, део средстава билансираних на економском конту 511 – Зграде и грађевински 
објекти, алинеја  - Остали објекти, у износу од 2.533.165 динара распоређује се за конкретне намене  

 
У складу са напред наведеним, извршене су измене Финансијског плана директног буџетског корисника – 

Општинске управе за 2015. годину, број 4-400-257/2014-16.  
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