
G GO OD DI IN NA A  X X X XI II I  B BR RO OJ J  5 5  1 11 1. . М МА АР РТ Т  2 20 01 13 3. . G GO OD DI IN NE E 
C Ce en na a o ov vo og g b br ro oj ja a j je e 5 50 0 d di in na ar ra a 
G Go od di i{ {w wa a p pr re et tp pl la at ta a j je e 1 1. .0 00 00 0 

d di in na ar ra a 

S SL LU U@ @B BE EN NI I G GL LA AS SN NI IK K 
O OP P[ [T TI IN NE E G GO OR RW WI I M MI IL LA AN NO OV VA AC C 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

169. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр.102016/2013 
22.02.2013. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/07), 
члана  2.,  3.  и  5.  Правилника  о  начину  утврђивања 
предлога  кандидата  и  предлагања  члана  комисије  за 
именовања  јединице  локалне  самоуправе  који  мора 
бити  именован  на  предлог  Сталне  конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина Србије 
број: 83/1 од 6. фебруара 2013. године и  члана 58. став 
1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
20/08, 3/11 и 29/12), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I За кандидата за члана Комисије за именовања 
јединице  локалне  самоуправе  у  Сталној  конференцији 
градова и општина предлаже се: 

  Славица  Чолић,  дипломирани  правник, 
начелник  Одељења  за  имовинскоправне  послове 
Општинске управе Општине Горњи Милановац 

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

О б р а з л о ж е њ е 

У  вези  са  чланом  26.  став  3.  Закона  о  јавним 
предузећима  („Службени  гласник  РС“,  број:  119/2012) 
председништво  Сталне  конференције  градова  и 
општина  –  Савеза  градова  и  општина  Србије  на 
седници  одржаној  6.  фебруара  2013.  године  донело  је 
Правилник о начину утврђивања предлога кандидата и 
предлагања  члана  комисије  за  именовања  јединице 

локалне  самоуправе  који  мора  бити  именован  на 
предлог  Сталне  конференције  градова  и  општина  – 
Савеза  градова  и  општина  Србије  број:  83/1.  Овим 
Правилником између  осталог  уређује  се  начин на  који 
се у Сталној конференцији градова и општина утврђује 
предлог  кандидата  за  члана  комисија  за  именовања 
јединица  локалне  самоуправе.  Чланом  2.  напред 
наведеног  Правилника  прописано  је  да  кандидата  за 
члана  комисије  за  именовања  јединица  локалне 
самоуправе предлажу чланице СКГО – градови, градске 
општине и општине, а чланом 3. истог да кандидате за 
члана  комисија  за  именовања  јединица  локалне 
самоуправе  предлажу  све  чланице  СКГО,  на  основу 
позива СКГО за подношење предлога у року од 15 дана 
од  дана  објављивања  истог  у  дневном  листу  који  се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије. 

Имајући  у  виду  да  је  Општина  Горњи 
Милановац  чланица  Сталне  конференције  градова  и 
општина  –  Савеза  градова  и  општина  Србије,  да  је 
Стална  конференција  градова  и  општина  –  Савез 
градова  и  општина  Србије  објавила  јавни  позив  за 
подношење предлога кандидата за чланове комисија за 
именовања  јединица  локалне  самоуправе  у  дневном 
листу  „Политика“  8.  фебруара  2013.  године  као  и  да 
лице из тачке I овог Решења нема сметњи из члана 27. 
став 4. Закона о  јавним предузећима одлучено  је као  у 
диспозитиву овог Решења. 

ПОУКА О  ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Ово  решење  је 
коначно  и  против  њега  није  допуштена  жалба  већ  се 
може покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду,  одељење у Крагујевцу,  у року  од 30 дана од 
дана достављања Решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕНИК ОПШТИНЕ 
Број:134482/2013 
04.03.2013. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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На  основу  члана  44.  став  1.  тачка  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС”,  број 
129/07)  и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине 
Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи 
Милановац”, број 20/08, 3/11 и 29/12) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  преглед  и 
примопредају  јавних  путева  на  територији  Општине 
Горњи Милановац који су изгубили статус регионалних 
путева  односно  бивших  државних  путева  II  реда  у 
саставу, и то: 

1.  Мирослав Миловановић,  заменик Председника 
Општине  Горњи  Милановац,  за  председника 
Комисије, 

2.  Јовица  Царевић,  директор  Јавног  предузећа  за 
путеве општине Горњи Милановац, за члана 

3.  Владан Ж. Ненадовић, радник Јавног предузећа 
за путеве општине Горњи Милановац, за члана 

4.  Трифун Пауновић, начелник Одељења за месне 
заједнице, друштвене организације и удружења 
грађана  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, за члана 

5.  Милорад  Солујић,  начелник  Одељења  за 
инспекцијске  послове  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

6.  Марко  Џелетовић,  дипломирани  правник, 
радник  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, за члана 

II  Задатак Комисије  је  да  са  представником из 
Јавног  предузећа  „Путеви  Србије“  визуелно  изврши 
преглед  постојећег  стања  јавних  путева  на  територији 
Општине  Горњи  Милановац  који  су  изгубили  статус 
регионалних путева односно бивших државних путева II 
реда  и  о  томе  сачини  Записник  о  прегледу  и 
примопредаји  који  ће  даље  бити  коришћен  за 
преузимање  важеће  пројектнотехничке  документације 
из  техничке  архиве  у  Јавном  предузећу  „Путеви 
Србије“. 

III  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику Општине Горњи Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401114/2013 
28. фебруар 2013. године 
Горњи Милановац 

На  основу члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010  и 
101/2011,93/2012.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16. 

Статута општине Г. Милановац ("Сл. гласник Општине 
Г.  Милановац"  бр.  20/08  и  3/11),  Одлуке  о  буџету 
општине Г.Милановац за 2013. годину („Сл.гл.општине 
Г.Милановац“ бр. 30/12), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  30/12),  раздео  04  Општинска  управа, 
глава 04, функција 620 –Месне заједнице, са економске 
класификације  425  текуће  поправке  и  одржавање  у 
износу    од  166.000,00  дин.  преносе  се  на  раздео  04 
Општинска  управа,  глава  04,  функција  620  –  Месне 
заједнице економска класификација: 
 421 – стални трошкови, износ од 54.000,00 динара и 
то: 
МЗ  Ручићи  износ  од  15.000,00  динара,МЗ  Липовац 
износ  од  24.000,00  динара,МЗ  Горња Црнућа  износ  од 
15.000,00 динара, 
426 материјал, износ од 112.000,00 динара и то : 
МЗ Трудељ износ од 15.000,00 динара,МЗ Доња Црнућа 
износ од 15.000,00 динара,МЗ Таково износ од 46.000,00 
динара,МЗ  Липовац  износ  од  16.000,00  динара,МЗ 
Горња Црнућа износ од 20.000,00 динара. 

2.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу  до  5%  вредности  апропријације  за  расход,  чији 
се  износ  умањује. С  обзиром да су  се Месне заједнице 
обратиле  захтевима  којима  траже  преусмеравање 
апропријације  са  425  на  421  и  426,  а  што  се  уклапа  у 
дозвољени оквир, промена апропријације је извршена у 
складу са законским прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 140193 
04. март  2013.године 
Горњи Милановац 

На  основу члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010 
,101/2011,93/2012.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16.
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Статута општине Г. Милановац ("Сл. гласник Општине 
Г.  Милановац"  бр.  20/08.и  03/11.),  Одлуке  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2013.годину  («Сл.гл.општине 
Г.Милановац» бр.30/2012.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  30/2012.),  Раздео  04Општинска 
управа,  глава  15,  функција  810  –  Спортски  савез 
општине, у оквиру економске  класификације: 
  481/10  дотације  невладиним  организацијама 
средства  за  спортске  клубове,  износ    од  600.000,00 
динара,  преноси  се  на  раздео  04  Општинска  управа, 
глава  15,  функција  810  –  Спортски  савез  општине, 
економска класификација: 
  481/6  –  трошкови  путовања,  износ  од  100.000,00 
динара, 
481/7 – услуге по уговору, износ од 300.000,00 динара 
481/9 – материјал, износ од 200.000,00 динара 

2.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу  до  5%  вредности  апропријације  за  расход,  чији 
се износ умањује. С обзиром да се горе наведени износи 
уклапају  у  дозвољени  оквир,  промена  апропријације  је 
извршена у складу са законским прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

162. 

Општинско веће општине Горњи Милановац на 
основу  члана  5.  Одлуке  о  финансирању  спорта  и 
физичке  културе  из  буџета  општине  Г.Милановац 
(„Сл.гласник општине Г.М.“,бр.30/2012)  и  чланова 4.  и 
26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,  бр.24/08),  на 
седници одржаној 7.марта 2013.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ СЕ сагласност Спортском савезу општине 
Горњи  Милановац  на  Правилник  о  финансирању  у 
области  спорта  и  физичке  културе  у  општини  Горњи 

Милановац,  кога  је  донео  Управни  одбор  Спортског 
савеза  на  седници  од  14.02.2013.године,  под  бројем 
55/2013. 

Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

На  основу  Члана  137.  и  138.    Закона  о  спорту 
(Службени  гласник  РС  бр  24/2011)Члана  5  Одлуке  о 
финансирању  спорта  и  физичке  културе  из  буџета 
општине  Горњи  Милановац  (Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац  бр.  30/2012)  и    Члана  35. 
Статута  Спортског  савеза  општине  Горњи Милановац, 
Управни  одбор  Спортског  савеза  општине  Горњи 
Милановац  на  својој  седници  од  14.  фебруара 
2013.године доноси следећи: 

ПРАВИЛНИК 
О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА И 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Овим  Правилником  утрврђују  се  основни 

критеријуми  и  мерила  за  финансирање  активности  у 
области  спорта  и  физичке  културе  средствима  буџета 
општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Општина) 

Критеријуми  и  мерила  из  става  1  овог  Члана 
утврђују  се  у  циљу  објективног  вредновања  програма 
редовних  и  посебних  активности  спортских 
организација којима се задовољавају потребе грађана  у 
области  спорта  (првенствено  дечијег  и  омладинског), 
подстиче  развој,  унапређење  и  афирмацију 
такмичарског  и  рекреативног  спорта  на  територији 
Општине. 

Члан 2. 
Финансирање  редовних  програма  реализује  се 

преко Спортског савеза општине Горњи Милановац а на 
предлог  Комисије  за  израду  нормативних  аката  који 
регулишу област спорта у општини Горњи Милановац 
( у даљем тексту: Комисија). 

Посебни програми финансирају се преко јавних 
конкурса  који  расписује  Спортски  савез  а  програме 
обрађује,  одабира  и  предлог  за  финансирање  даје 
Комисија.  Све  одлуке  о  финансирању  редовних  и 
посебних  програма  доноси  Управни  одбор  Спортског 
савеза а  сагласност на одлуке даје Општинско Веће. 

Члан 3. 
Право на финансирање редовних програма могу 

остварити спортске организације које испуњавају седеће 
услове:
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§  Да  је  спортска  организација  уредно 
регистрована  код  Агенције  за  привредне 
регистре 

§  Да  је  седиште  на  територији  општине  Горњи 
Милановац 

§  Да  је  члан  Спортског  савеза  општине  Горњи 
Милановац 

§  Да  је  члан  Гранског,  Републичког  Спортског 
савеза преко кога се остварује општи интерес у 
области спорта у Републици Србији 

§  Да  учествује  у  редовном  систему  такмичења  у 
оквиру гранског савеза 

§  Да  није  у  последње  две  године  правоснажном 
одлуком  кажњена  за  прекршај  или  привредни 
преступ везан за њену делатност 

§  Да  је  оправдао  наменски  одобрена  средства  за 
претходни период (годину) 

§  Да  нема  блокаду  рачуна,  пореске  дугове  или 
дугове према другим организацијама 

§  Да  испуњава  права  и  обавезе  према Савезу  на 
основу  Члана  19.  Статута  Спортског  савеза 
општине  Горњи Милановац 

§  Да  у  року  доставља  податке  и  тражену 
документацију  (  документација  се  доставља  у 
облику обрасцаупитника чији садржај одређује 
Комисија). 
Посебни програми морају садржати: 

§  Елаборат  о  организацији  и  значају  спортске 
активности 

§  Циљ и време одржавања 
§  Финансијски план о исплативости (ефектима за 

развој спортске активности) 

Одлуку  о  финансирању  посебних  програма 
који  се  одобравају  путем  јавног  конкурса  доноси 
Управни одбор Спортског савеза на предлог Комисије  а 
сагласност даје Општинско Веће 

Члан 4. 
Прецизни  критеријуми,  као  основ  за 

финансирање,  по  овом  Правилнику  дати  су  у 
Правилнику  о  категоризацији  спортских  удружења 
(клубова)  општине  Горњи  Милановац  а  он  је 
нераздвојни део овог Правилника. 

Члан 5. 
Спортске  организације  које  се  финансирају  из 

редовног  програма  у  обавези  су  да  средства  користе 
искључиво за намене за која су додељена а у складу са 
одобреним  програмом.  Спортске  организације, 
корисници средстава из редовног програма у обавези су 
да  Управном  одбору  спортског  савеза  општине 
достављају: 
§  Шестомесечни  извештај  о  реализацији 

програма рада (Финансијске и Наративне) 
§  Деветомесечне  извештаје  о  реализацији 

програма рада (Финансијске и Наративне) 
§  Годишње  извештаје  о  реализацији  програма 

рада (Финансијске и Наративне) 
Спортске  организације које су добиле средства 

за реализацију посебних програма дужне су  да доставе 
Извештаје  о  реализацији  пројеката    (Финансијске  и 
Наративне) у року од 30 дана од завршетка пројекта. 

Ненаменско  трошење  буџетских  средстава  и 
непоштовање  утврђених  рокова  може  имати  за 
последицу: обуставу даљег преноса средстава, повраћај 
средстава, неодобравање средстава у наредној години и 
сл. 

Члан 6. 
Пренос  средстава  корисницима  за  намене 

прописане  овом  одлуком  вршиће  се  сразмерно  у 
зависности  од  остваривања  буџета  општине  Горњи 
Милановац у текућој години сразмерно и финансирању 
Спортског савеза општине.

Члан 7. 
Спортски  савез  општине  обезбеђује  бесплатне 

термине  за  тренинге  и  такмичења  категорисаним 
спортским  организацијама  у  дворанским  спортовима  и 
категорисаним  спортским  организацијама  у  ван 
дворанским  спортовима  у  периоду  од  15.јанурара  до 
01.марта текуће године. 

Распоред  коришћења  спортских  хала  и  сала  и 
посебан распоред за период  15. јануар 01. март ближе 
ће  бити  регулисан  Правилником  о  коришћењу 
спортских  објеката  који  је  нераздвојни  део  овог 
Правилника. 

Спортске  организације  које  своје  активности, 
тренинге и такмичења обављају на отвореном простору 
што  изискује  додатне  трошкове  –  текуће  одржавање 
(струја,  вода,  грејање,  одржавање  терена)  добиће 
посебан коефицијент приликом категоризације. 

Висину  коефицијента  одређује  Управни  одбор 
Спортског  савеза  на  предлог  Комисије  сразмерно 
учешћу  наведених  трошкова  у  реализацији  програма  и 
активности наведених спортских организација. 

Члан 8. 
Овај  Правилник  ступа  на  снагу  датумом 

добијања  сагласности  од  Општинског  већа  општине 
Горњи Милановац. 

Члан 9. 
Овај Правилник ће бити објављен у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 55/2013 

Председник 
Спортског савеза 

Србољуб Нешовић,с.р. 

163. 

Општинско веће општине Горњи Милановац на 
основу  члана  5.  Одлуке  о  финансирању  спорта  и 
физичке  културе  из  буџета  општине  Г.Милановац 
(„Сл.гласник општине Г.М.“,бр.30/2012)  и  чланова 4.  и 
26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,  бр.24/08),  на 
седници одржаној 7.марта 2013.године, донело је
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Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ СЕ сагласност Спортском савезу општине 
Горњи  Милановац  на  Правилник  о  категоризацији 
спортских организација (клубова и удружења) општине 
Горњи  Милановац,  кога  је  донео  Управни  одбор 
Спортског савеза на седници од 14.02.2013.године. под 
бројем 56/2013. 

Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

На основу члана 137. и 138.  Закона о спорту (Службени гласник РС бр 24/2011) члана 5 Одлуке о финансирању 
спорта  и  физичке  културе  из  буџета  општине  Горњи Милановац  (Службени  гласник  општине  Горњи Милановац  бр. 
30/2012) и  члана 35. Статута Спортског савеза општине Горњи Милановац, Управни одбор Спортског савеза општине 
Горњи Милановац на својој седници од 14. фебруара 2013.године доноси следећи: 

ПРАВИЛНИК 
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА) 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Правилник  о  категоризацији  спортских  организација  општине  Горњи  Милановац  (  у  даљем  тексту: 

Правилник) утврђује категоризацију грана спорта. 

ОПШТА ПРАВИЛА 
Члан 2. 

  Категоризација се ради за гране спорта преко којих  се  остварује  општи интерес на територији  општине 
Горњи Милановац у складу са правилником о гранама спорта Министарства омладине и спорта Србије 

  Категоризација се ради за гране спорта чија се делатност обавља преко клубова који су редовни чланови 
гранских    спортских  републичких  савеза  преко  којих  се  остварује  општи  интерес  у  области  спорта  у 
Републици  Србији  и  који  су  у  систему  такмичења  наведених  савеза  а    који  су  реднови  чланови 
Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије 

Члан 3. 
На основу права из категоризације клубови из Члана 2. овог Правилника стичу право финансирања из буџета 

општине Горњи Милановац намењеног за редовне програме. 
Остала спортска удружења се не категоришу и имају право коришћења буџетских средстава само по основу 

подношења пројеката за посебне програме. 

Члан 4. 
Основни критеријуми за Категоризацију грана спорта сходно Члану 2. овог Правилника су: 

1.  Прилагођеност  националне  категоризације  општини  Горњи  Милановац  у  складу  са    развијеношћу  грана 
спорта на територији општине 

2.  Традиција гране спорта у општини 
3.  Ранг такмичења 
4.  Постигнути резултати у последњем такмичарском циклусу 
5.  Број  регистрованих  спортиста  за  претходни  такмичарски  циклус  у  редовном  систему  такмичења,  односно 

спортиста у појединачним гранама спорта  (одвојено мушке и женске категорије) 
6.  Број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом гранског савеза преко ког се остварује општи интерес 

у области спорта у општини Горњи Милановац 

1.  Прилагођеност националне категоризације општини Горњи Милановац у складу са  развијеношћу грана 
спорта на територији општине
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Правилником о Националној категоризацији спортова Министарства омладине и спорта на коју је сагласност 
дао Министар омладине и спорта Републике Србије 28.децембра 2012. године, Спортски савез Србије (за неолимпијске 
спортове)  односно  Олимпијски  комитет  Србије  (за  олимијске  спортове)  извршили  су  категоризацију  грана  спорта  за 
период две године. 

На  освнову тог Правилника спортске гране су разврстане  у пет категорија. Прилагођавањем овог Правилника 
општини Горњи Милановац а на основу равијености спортске гране на нивоу општине, спортских резултата клубова и 
спортиста,  масовности  спортске  гране,  стручног  рада  као  и  спортских  грана  од  посебног  значаја  за  општину  Горњи 
Милановац спортске гране су разврстане у следеће категорије које носе одговарајући број бодова: 

v  ПРВА КАТЕГОРИЈА (50 бодова) 
  Фудбал 
  Одбојка 
  Стрељаштво 
  Атлетика 
  Рукомет 
  Кошарка 
  Тенис 

v  ДРУГА КАТЕГОРИЈА (40 бодова) 
  Куглање 
  Шах 
  Карате 
  Мали фудбал 
  Теквондо 
  Кик бокс 
  Спорт особа са инвалидитетом 

v  ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА (35 бодова) 
  Мото спорт 
  Пливање 
  Гимнастика 
  Спортски аутомото 
  Стони тенис 
  Скијање 
  Плес 

v  ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА (28 бодова) 
  Бициклизам 
  Спортски риболов 
  Аикидо 
  Боди билдинг 
  Пикадо 
  Екстремни спортовиж 
  Спортско пењање 

v  ПЕТА КАТЕГОРИЈА (18 бодова) 
  Билијар 
  Боћање 
  Практично стрељаштво 
  Летеће мете 
  Електронски пикадо 
 

2.  Традиција спорта у општини 

Редни број  Критеријум  Максималан број бодова 

1.  Клубови основани пре 50 и више година  10 
2.  Клубови од 25 до 50 година традиције  8 
3.  Клубови од 10 до 25 година традиције  6 
4.  Клубови од 5 до 10 година традиције  3 

3.  Ранг такмичења 
У екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:
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I.  Општинске лиге 
II.  Међуопштинске лиге (окружне) 
III.  Регионалне (покрајинске,  међуокружне, III лиге) 
IV.  II лиге 
I лиге 
V.  Националне лиге највишег ранга ( Супер лиге, „А“ лиге „ 
VI. 

* Напомена: У екипним спортовима где нема „Супер лиге“ и „Алиге“, као највиши ранг се признаје I лига 
Србије (V ниво) 

У појединачним спортовима постоје следећи ниови (рангови) такмичења: 
I.  Градско/општинско (међуопштинско) првенство 
II.  Окружно/ регионално покрајинско првенство 
III.  Државно првенство 

Број бодова 
Екипни спортови  Сениори  Јуниори 

(70%) 
Кадети 
(60%) 

Пионири 
(50%) 

VI ниво  30  21  18  15 
V  ниво  24  18  15  12 
IV ниво  18  12  12  9 
III ниво  12  9  9  6 
II  ниво  9  6  6  5 
I  ниво  6  5  4  3 

Појединачни спортови  Сениори  Јуниори 
(70%) 

Кадети 
(60%) 

Пионири 
(50%) 

III ниво  30  21  18  15 
II  ниво  20  14  12  10 
I  ниво  10  7  6  5 

*Напомена: Бодује се посебно мушки а посебно женски нивои такмичења. 

4.  Постигнути резултати у последњем такмичарском циклусу 

РБ 
ЕКИПН 

И 
СПОРТ 
ОВИ 

Сениори  Јуниори 
(70%) 

Кадети 
(60 %) 

Пионири 
(50 %) 

I м
ес
то
 

II
 м
ес
то
 

II
Iм

ес
то
 

I м
ес
то
 

II
 м
ес
то
 

II
Iм

ес
то
 

I м
ес
то
 

II
 м
ес
то
 

II
Iм

ес
то
 

I м
ес
то
 

II
 м
ес
то
 

II
Iм

ес
то
 

1.  VI ниво  40  35  30  30  24  20  25  21  18  20  17  15 
2.  V  ниво  30  26  22  22  18  15  20  17  15  15  13  11 
3.  IV ниво  25  20  17  18  14  12  15  12  10  12  10  7 
4.  III ниво  20  17  14  14  12  9  12  10  8  10  8  6 
5.  II  ниво  15  12  10  10  8  6  9  7  5  8  6  4 
6.  I  ниво  10  8  6  8  6  4  7  5  3  6  4  3 

ПОЈЕДНИ 
НАЧНИ  Сениори  Јуниори 

(70%) 
Кадети 
(60 %) 

Пионири 
(50 %)
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РБ 

СПОРТОВИ 

3 
и 
ви
ш
е 
ме
да
аљ

а 

2 
ме
да
љ
е 

1м
ед
аљ

a 

3 
и 
ви
ш
е 
ме
да
аљ

а 

2 
ме
да
љ
е 

1 
ме
да
љ
a 

3 
и 
ви
ш
е 
ме
да
аљ

а 

2 
ме
да
љ
е 

1 
ме
да
љ
a 

3 
и 
ви
ш
е 
ме
да
аљ

а 

2 
ме
да
љ
е 

1 
ме
да
љ
a 

1.  III ниво  30  25  20  21  16  14  18  15  12  15  12  10 
2.  II  ниво  20  15  10  14  11  7  12  9  6  10  8  5 
3.  I ниво  10  7  4  7  5  3  6  4  2  5  3  4 

*Напомена: Бодује се посебно мушки а посебно женски резултати 

5.  Број регистрованих спортиста за претходни такмичарски циклус у редновном систему такмичења, 
односно спортиста у појединачним гранама спорта (одвојено мушке и женске категорије) 

СЕНИОРИ   15 и мање такмичара 10 бодова, 16 и више 20 бодова 

ЈУНИОРИ 10 и мање такмичара 10 бодова, 11 и више 20 бодова 

КАДЕТИ 10 и мање такмичара 10 бодова, 11 и више 20 бодова 

ПИОНИРИ 20 и мање такмичара 10 бодова, 21 и више 20 бодова 

*Напомена: Посебно се бодује школа спорта 

20 и мање полазника 10 бодова 
20 до 40 полазника 15 бодова 
Преко 40 полазника 20 бодова 

6.  Број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом гранског савеза преко ког се остварује општи 
интерес у области спорта у општини Горњи Милановац 

Варијанта 1: 

Рб.  Број стручњака  Бодови 
1.  3 и више стручњака  15 
2.  2 стручњака  10 
3.  1 стручњак  5 

Члан 5. 
Рангирањем  грана  спортова  остварује  се  право  на  финансирање  програма  за  наредне  две  године  (два 

такмичарска циклуса). 
На основу овог правилника рангирање грана спорта врши се  сваке две године на основу достављених захтева 

спортских организација и документације, у складу са правилником. 

Члан 6. 
Измене и допуне Правилника вршесе сваке 2 године на захтев корисника  о чему одлуку доноси одговарајући 

орган Спортског  савеза  општине  Горњи Милановац  имајући  за  основ Правилник Министарства  омладине  и  спорта  о 
Националној категоирзацији  као и настале промене. 

Члан 7. 
Овај Правилник ступа на снагу датумом добијања сагласности од Општинског већа општине Горњи Милановац.



B Br ro oj j 5 5/ /2 20 01 13 3  S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 9 9 

Члан 8. 
Овај Правилник ће бити објављен у Службеном гласнику општине Горњи Миланоац. 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 56/2013 

Председник Спортског савеза 
Србољуб Нешовић,с.р. 

164. 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. 
гласник  РС“,  број  51/2009  и  99/2011  –  др.  закон), 
Правилника  о  начину,  поступку  и  критеријумима  за 
избор  пројеката  у  култури  који  се  финансирају  и 
суфинансирају  из  буџета  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
18/2012),  и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу 
(„Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2008),  Општинско веће општине Горњи Милановац, 
на седници одржаној 7.марта 2013.године,  донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду средстава за изградњу, одржавање и 
обнову верских објеката 

Члан 1. 
За  пројекте/програме  изградње,  одржавање  и 

обнове  верских  објеката  који  се  финансирају  или 
суфинансирају из буџета општине Горњи Милановац за 
2013.  годину,  опредељују  се  следећи  износи 
финансијских средстава: 

1.  Грађевински  одбор  за  обнову  цркве  Св.  Николе  у 
Шилопају, 100.000 динара, 

2.  СПЦО  у  Враћевшници  –  Изградња  цркве  у  Доњој 
Врбави, 150.000 динара, 

3.  Црквена  општина  Горњи  Милановац,  Црква  Свете 
Тројице, 500.000 динара, 

4. Грађевински одбор за изградњу цркве Светог Ђорђа, 
Рудник, 300.000 динара, 

5.  Црквена  општина  Горњи  Милановац,  Црква  у 
Велеречи, 350.000 динара, 

6.  Црквена  општина  Горњи  Милановац,  Црква  у 
Јабланици, 100.000 динара,

Члан 2. 

Средства  за  намене  из  члана  1.  овог  решења 
предвиђена  су  Одлуком  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, број 30/2012) у  оквиру раздела 2 – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110,  економска  класификација  481  – 
Дотације невладиним организацијама. 

Члан 3. 
Пренос  средстава  ће  се  извршити  на  основу 

приложене рачуноводствене документације. 

Пренос  средстава  вршиће  се  сразмерно 
оствареним примањима буџета. 

Члан 4. 
Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

165. 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. 
гласник  РС“,  број  51/2009  и  99/2011  –  др.  закон), 
Правилника  о  начину,  поступку  и  критеријумима  за 
избор  пројеката  у  култури  који  се  финансирају  и 
суфинансирају  из  буџета  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
18/2012),    и  члана  4.  и  26. Одлуке  о Општинском већу 
(„Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2008),   Општинско веће општине Горњи Милановац 
на седници одржаној 7.марта 2013.године,  донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду средстава за пројекте/програме рада од 
јавног интереса у култури које реализују удружења 

грађана 

Члан 1.
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За пројекте/програме рада од јавног интереса  у 
култури  које  реализују  удружења  грађана,  а  који  се 
финансирају  или  суфинансирају  из  буџета  општине 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  опредељују  се 
следећи износи финансијских средстава: 

1.  Удружење  радника  уметника  Србије,  Горњи 
Милановац, 80.000 динара, 

2.  Милановачко  аматерско  позориште  Горњи 
Милановац, 140.000 динара, 

3. Изворна група „Црнућанка, Горњи Милановац, 65.000 
динара, 

4. Друштво  српскоруског пријатељства Таково,  50.000 
динара, 

5.  „Породица  бистрих  потока“,  Брезовица    Рудник, 
75.000 динара, 

6.  Удружење  Македонаца„Даме  Груев“,Горњи 
Милановац, 50.000 динара, 

7. КУД „Видовдан“ Рудник, 80.000 динара, 

8.  Књижевно  друштво  „Запис“  Горњи  Милановац, 
80.000 динара, 

9. УЛПУ Горњи Милановац, 90.000 динара, 

10.  КУД  „Шумадија“  Горњи  Милановац,  400.000 
динара, 

11.  Књижевни  клуб  „Момчило  Настасијевић“  Горњи 
Милановац, 85.000 динара, 

12. „ГМ оптимист“ 50.000 динара, 

13. ДФК „Типопластика“, 240.000 динара, 

14.  Удружење  грађана  „Руднички  врх“  Рудник,  50.000 
динара, 

15. КУД „Брђани“, 70.000 динара. 

Члан 2. 
Средства  за  намене  из  члана  1.  овог  решења 

предвиђена  су  Одлуком  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, број 30/2012) у  оквиру раздела 2 – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110,  економска  класификација  481  – 
Дотације невладиним организацијама. 

Члан 3. 
Пренос  средстава  ће  се  извршити  на  основу 

приложене рачуноводствене документације. 
Пренос  средстава  вршиће  се  сразмерно 

оствареним примањима буџета. 

Члан 4. 
Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милисав Мирковић,с.р. 

166. 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. 
гласник  РС“,  број  51/2009  и  99/2011  –  др.  закон), 
Правилника  о  начину,  поступку  и  критеријумима  за 
остваривање  права  на  доделу  средстава  из  буџета 
општине  Горњи  Милановац  за  реализацију  програма 
рада  и  пројеката  удружења  у  области  социјалне  и 
здравствене  заштите    („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  18/2012),    и  члана  4.  и  26. Одлуке  о 
Општинском  већу  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),    Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  7.марта 
2013.године,  донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду средстава за програме рада и пројекте од 
јавног интереса у области социјалне и здравствене 

заштите 

Члан 1. 
За програме рада и пројекте од јавног интереса 

у  области  социјалне  и  здравствене  заштите  који  се 
финансирају  или  суфинансирају  из  буџета  општине 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  опредељују  се 
следећи износи финансијских средстава: 

1. Друштво за церебралну парализу Моравичког округа, 
Чачак, 50.000 динара, 

2. Удружење дистрофичара, Краљево, 50.000 динара, 

3.  Друштво  дијабетичара  Горњи  Милановац,  40.000 
динара, 

4. Удружење  мултиплекс  склерозе Моравичког  округа, 
Горњи Милановац 60.000 динара, 

5. Међуопштинско удружење глувих и наглувих, Чачак, 
50.000 динара, 

6. КК „Икар“ Горњи Милановац, 60.000 динара, 

7.  Удружење  родитеља  деце  са  сметњама  у  развоју 
општине Горњи Милановац, 130.000 динара, 

8. Удружење параплегичара Чачак, 50.000 динара, 

9.  Међуопштинска  организација  слепих,  Чачак,  50.000 
динара, 

10. Удружење дистрофичара Чачак, 50.000 динара, 

11.  Удружење  РВИ  и  породица  погинулих  бораца 
Горњи Милановац, 60.000 динара, 

12. Фонд за слабовиду и слепу децу Горњи Милановац, 
70.000 динара, 

13. Удружење Рома Горњи Милановац, 40.000 динара 

14.  Удружење    „Два  бела  голуба“  Горњи  Милановац, 
40.000 динара 

15.  Коло  српских  сестара  Горњи  Милановац,  70.000 
динара,
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16.  Друштво  за  неговање  традиције  ослободилачких 
ратова  Србије  до  1918.  године,  подружница  Горњи 
Милановац, 75.000 динара, 

17.  Општински  одбор  Савеза  бораца  НОРа,  Горњи 
Милановац, 50.000 динара.

Члан 2. 
Средства за намене из члана 1. овог решења од 

тачке  1.  до  тачке  14.  предвиђена  су Одлуком о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012)  у 
оквиру  раздела  4  –Општинска  управа,  глава  11, 
функционална  класификација  090,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама – Остале организације. 

Средства за намене из члана 1. овог решења од 
тачке 15. до тачке 17. предвиђена су Одлуком о буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012)  у 
оквиру  раздела  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама. 

Члан 3. 
Пренос  средстава  ће  се  извршити  на  основу 

приложене рачуноводствене документације. 
Пренос  средстава  вршиће  се  сразмерно 

оствареним примањима буџета. 

Члан 4. 
Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

167. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 7.03.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000,00  динара  вокално  инструменталном 
саставу  „Плишани  малишан“,  на  име  финансијске 
помоћи објављивања албума. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине, глава 2.1 , функционална класификација 110 
извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  дотације  невладиним 
организацијама  Остало  Вокално  инструментални 
састав „Плишани малишан“. 

3.Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући  рачун  Уникредит  банке,  број:  170 
001018280600079. 

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: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

168. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 7.03.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  10.000,00  динара  Mилици  Михаиловић, 
Рудничка  7 из Г.Милановца и  10.000,00  динара Вељку 
Јовановић, Вука Караџића  55 из Г.Милановца,  на име 
усавршавања у Истраживачкој станици „Петница“.
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2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине,  глава  2.1, функционална  класификација  090 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  једнократне 
помоћи. 

3.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  исплатити 
готовински, преко благајне. 

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: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

169. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 7.03.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  64.830,00  динара  Техничкој школи  „Јован 
Жујовић“,  на  име  исплате  солидарне  помоћи 
запосленом. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  08,  функционална  класификација  920 
средње  образовање,  економска  класификација 
463111/414(трансфер/соц.давања запосленима). 

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: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

170. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011,93/2012  ),  члана  46.  Закона  о 
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2013.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  30/2012.)  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 7.03.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/12), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Mишковић  Драгослав  из  Г.Милановца  у  укупном 
износу  од  20.000,00  динара,  за  помоћ  у  вези  накнаде 
материјалне штете проузроковане пожаром. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине,  глава  2.1, функционална  класификација  110 
извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних узрока. 

3. Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
готовински, преко благајне. 

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: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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Милисав Мирковић,с.р. 

171. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 7.03.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000,00  динара  Миљковић  Косанка  из 
Љутовнице, на име помоћи за одржавање куће од блата 
и  трске  тзв.  чатмаре,  у  којој  живи,  а  на  основу 
Записника  општинске  управе  Горњи  Милановац, 
Одељења за инспекцијске послове, број 407354352 од 
11.09.2012. године. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине,  глава  2.1, функционална  класификација  090 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  једнократне 
помоћи. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  исплатити 
готовинске, преко благајне. 

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: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

172. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 7.03.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 50.000,00 динара на име финансијске помоћи 
за издавање седмог албума рок групе „Бјесови“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине, глава 2.1 , функционална класификација 110 
извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481дотације  невладиним 
организацијама – остало (група „Бјесови“) 

3.Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући  рачун  код  Уникредит  банке  а.д.  број:  150 
100156258544498. 

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: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

173. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 7.марта 2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 15.000,00 динара Брајовић Невени из Горњег 
Милановца,  за  одлазак  у  Републику  Ирску,  поводом 
размене студената  у  организацији Европске географске 
асоцијације. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине,  глава  2.1, функционална  класификација  090 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  једнократне 
помоћи. 

3.Средства из тачке 1.овог решења уплатити на 
текући рачун бр.355559558402 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: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

174. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  15.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“,  број  20/08,  3/11  и  29/12)  и  члана  4.  и  26. 
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Сл.  гласник  општине  Г.  Милановац“,  број  24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној  7. марта 2013. године,  донело је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ    Извештај  о  спроведеном 
поступку  конкурса  за  расподелу  средстава  за  2013. 
годину  удружењима  из  области  културе,  социјалне, 
здравствене  заштите,  црквама,  а  која  се  финансирају 
или  суфинансирају  из  буџета  Општине  Горњи 
Милановац. 

II  ПРИХВАТА    СЕ  Предлог  решења  о 
утврђеном износу финансијских  средстава појединачно 
за  свако  удружење,  по  предлогу  Комисије,  а  која  је 

сачинило Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Горњи Милановац. 

III  Овај  Закључак    објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30615/2013 од 7.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

ОСТАЛА АКТА 

2.

На  основу  члана  4.  Одлуке  о  установљењу 
награда и других признања општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник општине Горњи Милановац",  бр.  21/09)  и 
члана  58.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац", 
бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Комисија  за  кадровска, 
административна  и  мандатноимунитетска  питања 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 5. марта 2013. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  На  свечаној  седници  Скупштине  општине 
Горњи Милановац која ће се одржати поводом Празника 
општине Горњи Милановац – 23. априла, дана када је у 
Такову  1815.  године  подигнут  Други  српски  устанак, 
уручиће се општинске награде и друга признања, и то: 

 ЗЛАТНА ПЛАКЕТА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“, 
 СРЕБРНА ПЛАКЕТА „ТАКОВСКИ 

УСТАНАК“ и 
 НАГРАДА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“. 

II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 20614/2013 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,,с.р. 

3.

На  основу  члана  4.  Одлуке  о  установљењу 
награда и других признања општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник општине Горњи Милановац",  бр.  21/09)  и
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члана  58.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац", 
бр.21/08,  21/09  и  3/11),  Комисија  за  кадровска, 
административна  и  мандатноимунитетска  питања 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 5. марта 2013. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  Позив  за  достављање  предлога  за  доделу 
општинских награда и других признања објавити у 

  локалном листу  „Таковске новине“  (14.  и  28. 
марта 2013. године), 

  огласним  терминима  радија  „Гоги  радио“  и 
„Стари Милановац“ (сваки трећи дан емитовања, од 14. 
марта до 10. априла 2013. године), 

  првом  наредном  броју  „Службеног  гласника 
општине Горњи Милановац“ и 

  на  званичном  сајту  Општине  Горњи 
Милановац. 

II  Предлоге  за  доделу  општинских  награда  и 
других  признања  потребно  је  доставити  најкасније  до 
10.  априла  2013.  године,  Скупштини  општине  Горњи 
Милановац, улица Таковска бр. 2. са назнаком Комисија 
за кадровска, административна и мандатноимунитетска 
питања. 

III  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 20614/2013 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

4.

Комисија  за  кадровска,  административна  и 
мандатноимунитетска  питања  Скупштине  општине 
Горњи Милановац, на седници одржаној 5. марта 2013. 
године,  донела  је  Закључак  да  се  поводом  Празника 
општине  Горњи Милановац  –  23.  април,  Дан  када  је  у 
Такову  1815.  године  подигнут  Други  српски  устанак, 
доделе општинске награде и друга признања, и то: 

  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" 
  СРЕБРНА    ПЛАКЕТА  "ТАКОВСКИ 

УСТАНАК" и 
  НАГРАДА "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

У  циљу  доделе  награда  и  других  признања 
појединцима,  предузећима,  установама,  месним 
заједницама, удружењима грађана за изузетне резултате 
остварене у области привреде, образовања и васпитања, 
науке,  културе,  спорта,  здравствене  заштите,  социјалне 
и  дечје  заштите,  развоја  локалне  самоуправе  и  другим 
видовима  стваралаштва  и  хуманитарног  деловања  у 

општини Горњи Милановац, Комисија,  сходно Одлуци 
о  установљењу  награда  и  других  признања  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",бр.21/09), упућује 

П О З И В 

грађанима,  предузећима,  установама, 
удружењима  грађана  и  осталим  организацијама  и 
заједницама  да  своје  писмено  образложене  предлоге  о 
кандидатима,  који  по  вашем  мишљењу  заслужују  да 
добију  ова  значајна  општинска  признања,  доставе 
најкасније  до  10.  априла  2013.  године,  Скупштини 
општине  Горњи  Милановац,  улица  Таковска  бр.2.  са 
назнаком  Комисија  за  кадровска,  административна  и 
мандатно имунитетска питања. 

Број: 20614/2013 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

5.

На  основу    закључка  Општинског  већа 
општине  Горњи  Милановац    бр.30615/2013.  од 
7.марта.2013.године,    Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац, оглашава 

П Р О Д А Ј У 
путем 

ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 
Предмет продаје је следећа унутрашња столарија: 

*Дрвени плотови: димензија  205цм x 86цм, ком 
 29; 

*Алуминијумска  конструкција:  димензија 
275цм x 220цм,  са  вратима  димензија 216цм  x 92цм – 
ком   1; 

*Дрвени  светларници:  димензија  280цм  x 
170цм  – 1 комад и димензија 
196цм x145цм – 2 комада. 

Почетна лицитациона цена: 
* за плотове   58.000,00 динара 
*за алуминијумску конструкцију са вратима – 

15.000,00 динара 
*за светларнике3.000,00 динара 

Плотови  се продају у виђеном стању, без права на 
накнадне рекламације. 
Јавно  надметање  предметне  продаје    обавиће  се 

21.марта  2013.године  у    згради  Општинске  управе 
општине  Горњи  Милановац,  ул.Таковска  бр.2  (  мала 
сала), са почетком у 11:00 часова. 
На  јавном  надметању  могу  учествовати  правна  и 

физичка лица  уз претходну уплату депозита на текући 
рачун  бр.84074515184303  позив  на  број  97/72041    у
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висини  10% од почетне лицитиране цене, најкасније до 
почетка јавног надметања. 
Купопродајни уговор се потписује у року од 5 дана од 

дана  одржавања  јавног  надметања.  Уплата 
излицитиране  цене  је  одмах  по  закључењу  уговора  о 
купопродаји. 
Купац плаћа порез и остале трошкове који се додају на 
излицитирану цену. 
Ако  проглашени  купац  не  закључи  уговор  о 
купопродаји или не уплати купопродајну цену одмах по 
закључењу уговора губи право на повраћај депозита. 
Средства  која  су  предмет  продаје  могу  се  погледати 
сваког  радног  дана  у  времену  од  09  до  14  сати  у 
дворишту зграде Општинске управе. Лице за контакт је 
Драган Љубичић, телефон 032/5150045. 

Уколико  не  успе  поступак  јавног  надметања,  избор 
најповољнијег  понуђача  биће  извршен  у  поступку 
прикупљања понуда. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

6. 

На основу  Закључка Општинског већа бр.30615/2013. 
од 7.марта 2013. године, 

Општина Горњи Милановац, 
32300 Горњи Милановац, ул.Таковска бр.2 

расписује 
Ј А В Н И   О Г Л А С 

За давање у закуп Градског базена 

I 
Предмет  овог  огласа    је  давање  у  закуп    пословног 
простора  и  земљишта  на  Градском  базену  Горњи 
Милановац који се налази на КП бр. 40308/2 КО Горњи 
Милановац  за  период    од      16.09.2014    16.09.2016 
године 

II 
Закупцу  који  буде  изабран  у  поступку  прикупљања 
понуда,  одобрава  се  и  постављање  привременог 
монтажног  објекта    тенде  у  површини  до  100  м2  за 
пружање угоститељских услуга. 

III 
У  складу  са  Правилником  о  раду  градског  базена  у 
Горњем  Милановцу  закупац  је  у    обавези  да 
благовремено  изврши  све  неопходне  припреме  за 
купалишну сезону. 

IV
На  основу  спроведеног  јавног  огласа,  са  изабраним 
закупцем,  закључиће  се  Уговор  о  закупу  којим  ће  се 
регулисати сва  међусобна права и обавезе закуподавца 
и закупца. 

V 

Понуђена  закупнина  треба  да  буде изражена  у  еурима. 
Минимални  износ  закупнине  који  је  предмет  овог 
огласа  је  8100  еура    у  динарској  противвредности  по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате  за 
период из члана 1. Јавног огласа. 
Осим  закупнине,  на  терет  Закупца  падају  и  сви  други 
трошкови везани за закуп базена: утрошена електрична 
енергија и комунални трошкови. 

VI 
Право  подношења  понуде  имају  сва  правна  лица  и 
предузетници  под  условом  да  су  регистровани  у 
Републици Србији  за  обављање  спортско  –  забавних  и 
угоститељских  делатности.  Предност  ће  имати 
понуђачи  који  уз  наведене  услове  буду  понудили  и 
одговарајући  културнозабавни  садржај  у  време  рада 
базена, као и искуство у истим или сличним пословима. 

Обавезни елементи понуде: 
1)подаци  о  подносиоцу  понуде  –  назив  и  седиште 
правног  лицапредузетника  који  подноси  понуду,  име 
лица одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број 
рачуна, уз потпис и печат овлашћеног лица; 
2) копија решења да  је подносилац понуде регистрован 
у Републици Србији 
3)понуђена  минимална  цена  закупа  изражена  у  еурима 
за период из члана 1.овог огласа. 

VII 
Понуђачи  су  дужни  да  изврше  уплату  депозита  на 
текући  рачун  бр.84074515184303  позив  на  број 
97/72041    у  висини  5% од почетне  лицитиране цене и 
доказ о уплати доставе уз понуду. 

Критеријум за избор   понуде  је највиша понуђена цена 
закупнине 

VIII 
Рок  за  достављање  понуда    је    12,00  сати  22.03.2013. 
године. 
Јавно отварање понуда је 22.03.2013 године у 12.05 сати 
(Општинска  управа  општине  Горњи  Милановац; 
ул.Таковска бр.2 – Велика сала). 
Понуде  се  достављају  у  затвореној  коверти  на  адресу: 
Општина  Горњи  Милановац,  ул.Таковска  бр.2  са 
назнаком : „понуда за закуп градског базена“. 

IX 
Општинско  веће  ће  обавестити  понуђаче  о  избору 
закупца. 
Све  потребне  информације  заинтересовани  понуђачи 
могу  добити  у  Спортском  савезу  општине  Горњи 
Милановац.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 
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IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 
Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 

urednik  Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 
@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 

Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 
Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


