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      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
 
 

 69. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 
101/2016 – др.закон), члана 20. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, брoj 26/2017) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи 
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац 
на седници одржаној 01. јуна 2018. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама и допунама Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне 

инфраструкруре 
 

Члан 1. 
    У члану 1. Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструктуре 

(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/18, 18/18), додаје се нови став 7. који гласи: 
  
- алинеја „ГУП (градска зона)“, средства у износу од 13.026.500,00 динара распоређује се на следећи 

начин: 
 
1) за изградњу улице Драгише Николића, износ од 13.026.500,00 динара. 

 
           

              Члан 2. 
 

 У осталом делу Решење о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне 
инфраструктуре („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/18, 18/18) остаје непомењено. 

 
                                                                                                      Члан 3. 

 
Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-54/2018 од 01. јуна 2018. године 

 
 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                    Дејан Ковачевић с.р. 

 

 

 

 70. 
 
 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2018. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 26/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 01. јуна 2018. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 26/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална 
класификација 133 – Остале опште услуге,  програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа 
буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
18.950,00 динара МЗ Доњи Бранетићи. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 0.3, 

функција 620 – Развој заједнице, Програм 0602 – Програм 15 - Локална  самоуправа, Програмска активност 0002 – 
Месне заједнице – МЗ Доњи Бранетићи, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање (4251). 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину, као и 

Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице , за 2018. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број. 3-06-54/2018 од 01. јуна 2018. године 

                                        
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

            71. 
 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015,99/2016 и 113/2017.), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2018. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 26/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 01. јуна 2018. 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 2018. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 26/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална 
класификација 133 – Остале опште услуге,  програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа 
буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
1.920.000,00 динара  за расписивање јавне набавке која се односи на реконстукцију улице Драгише Николића у 
Горњем Милановцу.  

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, функционална класификација 620 – развој заједнице, Програм 7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 – Одржавање саобраћајне ифраструктуре, економска 
класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти (алинеја „ГУП-реконструкција улице Драгише Николића“). 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. Годину. 
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4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 
администрацију. 
 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-54/2018 од 01. јуна 2018. године 
                                        

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 Дејан Ковачевић с.р. 

 

            72. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2018. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, брoj 26/2017) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 01. јуна 2018. 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 2018. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, брoj 26/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална 
класификација 133 – Остале опште услуге,  програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа 
буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
50.000,00 динара Удружењу пензионера Рудник. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 

функција 111 – Извршни и законодавни органи, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 – Функционисање извршних органа, економска класификација 481000 – Дотације невладиним 
организацијама (481900). 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Председника општине за 2018. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-54/2018 од 01. јуна 2018. године 

                                        
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 Дејан Ковачевић с.р. 
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            73. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015,99/2016 и 113/2017.), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2018. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 26/2017.) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 01. јуна 2018. 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 2018. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 26/2017.), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална 
класификација 133 – Остале опште услуге,  програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа 
буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
169.900 динара  на име учешћа на радничко спортским играма запослених у Општинској управи.  

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, функционална класификација 133 – остале опште услуге, Програм 15 – локална самоуправа, 
Програмска активност 0001 – функционисање локалне самоуправе, економска класификација 423000 – Услуге по 
уговору(4239 –остале опште услуге) 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину и 

финансијског плана директог буџетског корисника - Општинска управа општине Горњи Милановац. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 
администрацију. 
 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-54/2018 од 01. јуна 2018. године 

                                        
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

            74. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2018. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, брoj 26/2017) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 08. јуна 2018. 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 2018. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, брoj 26/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална 
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класификација 133 – Остале опште услуге,  програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа 
буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
840.000 динара,на име набавке и уградње опреме. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.1, 

функција 133 – Извршни и законодавни органи, Програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 512000 – Машине и опрема( 5129). 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинске управе  општине за 2018. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број : 3-06-56/2018 од 08.јуна 2018.године 

                                        
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 
 
 
 

            75. 
 
 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи 
Милановац за 2018. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, брoj 26/2017) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 08. јуна 2018. 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 2018. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, брoj 26/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална 
класификација 133 – Остале опште услуге,  програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа 
буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
275.000 динара Колу Српских сестара. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 

функција 111 – Извршни и законодавни органи, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 – Функционисање извршних органа, економска класификација 481000 – Дотације невладиним 
организацијама (481900). 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Председника општине за 2018. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-56/2018 од 08. јуна 2018. године 

                                        
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

            76. 
 
 

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. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 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 08. јуна 2018. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о увећању апропријације 

 
1. На основу уговора број 401-00-456/2018-18 од 18.05.2018. године који је Општина Горњи Милановац 

закључила са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, обезбеђена су средства, у износу од 
300.000,00 динара за финансирање пројекта „12.Љубичини дани у Враћевшници“ . 

2. На основу уговора број 401-00-115/1/2018-08 од 05.04.2018. године који је Општина Горњи Милановац 
закључила са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, обезбеђена су средства, у износу од 
700.000,00 динара за финансирање пројекта „Опремање туристичког инфо-центра Горњи Милановац“. 

3. Средства из тачке 1. ће бити уплаћена на уплатни рачун буџета општине 840-733154843-26, а средства 
из тачке 2. ће бити уплаћена на уплатни рачун буџета општине 840-733251843-26. 
 4. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 14, 
функција 473 – Туризам, Програм 4 – развој туризма - пројекат 1502-П2 – Манифестација Дани Књегиње Љубице, 
економска класификација 423000 – Услуге по уговору, а средства из тачке 2. овог решења распоређују се у оквиру 
раздела 4 – Општинска управа, глава 14, функција 473 – Туризам, Програм 4 – развој туризма,економска 
класификација 423 услуге по уговору, у износу од 104.000,00 динара, економска класификација 512 - машине и 
опрема у износу од 596.000,00 динара. 
 

5. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 
администрацију. 

 
6. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину, као и 

Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Туристичке организације општине за 2018. годину. 
 
           7. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-56/2018 од 08.јуна 2018.године 
 
 
                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                      Дејан Ковачевић с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 

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

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 

Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр. 840-742351843-94 

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 

Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број 651-01-255/2001-09 

      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
 
 

             34. 
 
 

На основу члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.2/2017) и члана 53. Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.23/2016), Председник Општине доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – Образује се Комисија која ће вршити оцену пројеката/програма удружења из области од јавног 

интереса (изузев културе и пројеката цркава и верских заједница) чије се суфинансирање обезбеђује на основу 
јавног конкурса из буџета општине Горњи Милановац у складу са Одлуком о условима и начину финансирања 
удружења из буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.2/2017)  у 
следећем саставу: 

1. Др Миро Лазаревић, члан Општинског већа Општине Горњи Милановац задужен за здравство за 
председника, а за чланове 

2. Др Владимир Миловановић, одборник Скупштине општине Горњи Милановац, 
3. Александра Милошевић, начелник Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију, 
4. Иван Антић, представник Канцеларије за локални економски развој, 
5. Софија Вучићевић, представник Центра за социјални рад Горњи Милановац, члан Интерресорне 

комисије. 
 

II – Именује се Слободанка Петровић, запослена у Одељењу за друштвене делатности, за секретара 
Комисије који ће пружати административно-техничку подршку члановима Комисије, водити и сачињавати 
записник о раду Комисије. 

 
III – Задатак Комисије је да, на основу Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета 

општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.2/2017) и услова и критеријума 
наведених у Конкурсу за финансирање програма/пројеката удружења из буџета општине Горњи Милановац у 
2018. години  и на интернет презентацији Општине Горњи Милановац, поштујући одредбе нове Уредбе о 
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за фиnансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018): 

- утврди листу вредовања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана 
од дана истека рока за подношење пријаве. 

- припреми за објаву листу вредновања на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу 
E–Управа (листе се достављају на објаву секретару Општинског већа) 

- одлучи о евентуалним приговорима учесника конкурса на листе, у року од 15 дана од дана њиховог 
пријема,  

- након истека рокова за приговор И одлуке о евентуалним приговорима, достави коначне листе 
Општинском већу, које у накнадном року од 30 дана, доноси одлуку о избору програма. 

  
 
IV – Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ и на интернет презентацији 

Општине Горњи Милановац. 
                                                                                      
                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                   Дејан Ковачевић с.р. 
 


