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      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
 
 

          77. 
 

На основу члана 4., 48., 49., 98., 99., 100., 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017), члана 56. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 71. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 23/16), члана 36. Одлуке о 
Општинској управи општине Горњи Миланобац ( „Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2016, 
7/2017), члана 4. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“,број 24/2008) и Закључка о расписивању јавног конкурса за попуњавање заменика начелника 
Општинске управе општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 18/18),  
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној дана 08. јуна 2018. године доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  Дејан Вељовић,  дипломирани правник из Горњег Милановца поставља се на место заменика начелника 

Општинске управе општине Горњи Милановац на период од пет година. 
II Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност 08. јуна 2018. године. 
III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017) прописано је да за службенике на положају у јединицама 
локалне самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган јединице локлане самоуправе надлежан за 
постављење службеника на положај. 

Чланом 49. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017), чланом 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и чланом 71. Статута општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 23/16) прописано је да начелника поставља Општинско 
веће на основу јавног огласа на период од пет година. Заменик начелника поставља се на исти начин и под истим 
условима као и начелник Општинске управе. 

Чланом 48. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) прописано је да у јединици локалне самоуправе и у градској општини 
положаји у смислу овог закона су радна места начелника градске односно општинске управе и њихових заменика. 

На основу члана 46. и 56. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 
101/2016-др.закон), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016 и 113/2017), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
која је одржана дана 11. маја 2018. године донело је Закључак о расписивању јавног конкурса за постављење 
заменика начелника Општинске управе општине Горњи Милановац. Истим Закључком образована је Комисија са 
задатком да спроводе поступак за постављење заменика начелника Општинске управе општине Горњи 
Милановац. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја заманеника начелника Општинске управе општине Горњи 
Милановац објављен је на званичној инетернет презентацији општине Горњи Милановац и у дневним новинама 
„Информер“ које се дистрибуирају на територији целе Републике Србије дана 18. маја 2018. године. Рок за 
подношење пријава истекао је 02. јуна 2018. године. 

Услови за запослење прописани су чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016 и 113/2017) и Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Горњи 
Милановац а то су стечено:  стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) и најмање 5 година радног искуства у 
струци. 

Конкурсна комисија на седници одржаној дана 05.06.2018.године констатовала је да су на јавни конкурс 
за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Горњи Милановац приспеле укупно 
две пријаве. Након тога у складу са чланом 16. Уредбе о спровођењу инетрног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
95/2016), Конкурсна комисија прегледала је приспеле пријаве и доказе које су кандидати уз пријаву доставили и 
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утврдила да су у року који је одређен огласом о јавном конкурсу поднете пријаве благовремене и разумљиве те да 
су уз пријаву достављени сви докази који су у  конкурсу тражени. 

Истог дана сходно члану 105. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016 и 113/2017) и члана 16. Уредбе о спровођењу инетрног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 95/2016), Конкурсна комисија утврдила је списак кандидата који су уз пријаву доставили сва 
тражена документа по конкурсу, који испуњавају услове за заменика начелника Општинске управе општине 
Горњи Милановац међу којима спроводи изборни поступак и то: Бранислав Ћатић, дипломирани правник из 
Горњег Милановца и Дејан Вељовић, дипломирани правник из Горњег Милановца. 

Конкурсна комисија је на седници одржаној дана 04.06.2018.године сходно члану 21. Уредбе о спровођењу 
инетрног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), донела је Одлуку о утврђивању критеријума и мерила за 
оцену стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку за избор заменика начелника 
Општинске управе општине Горњи Милановац. 

У складу са текстом конкурса за ово радно место оглашено је да ће се у изборном поступку писаним путем 
применом теста знања  проверавати познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору и Закона о локалним изборима док ће се усменим путем, путем разговора, обавити 
провера из области Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о раду. 

Кандидати Бранислав Ћатић и Дејан Вељовић благовремено су добили обавештење да ће се писмена и 
усмена провера оспособљености, знања и вештина обавити дана 06.06.2018.године у Великој сали органа 
општине Горњи Милановац са почетком у 10,00 часова. 

Конкурсна комисија дана 06.06.2018.године констатовала је да је изборном поступку приступио кандидат 
Бранислав Ћатић из Горњег Милановца, број пријаве: 6533 као и кандидат Дејан Вељовић из Горњег Милановца 
број пријаве 6778. 

Свим кандидатима су постављена иста питања и по истом редоследу. 
Приликом писмене провере сваки члан Комисије вредновао је оцанама од 1 до 3 одговоре кандидата на 

постављена четири питања а према критеријумима које је Комисија унапред утврдила.  
Кандидат Бранислав Ћатић на писменом делу провере стручне оспособљености, знања и вештина 

кандидата у изборном поступку тј. познавање законских прописа, Закона о локалној самоуправи, Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о локалним изборима, Закона 
о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору остварио је просечну оцену 2,25, док је кандидат 
Дејан Вељовић остарио просечну оцену. 3. 

 Комисија је по утврђеном редоследу дана 06.06.2018. године, обавила усмени разговор са кандидатима за 
заменика начелника Општинсе управе општине Горњи Милановац.  

Кандидат Бранислав Ћатић на усменом делу провере стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку тј. познавање законских прописа Закона о раду и Закона о финансирању локалне 
самоуправе остварио је просечну оцену 2,33, док је кандидат Дејан Вељовић остварио просечну оцену 3. 

Конкурсна комисија је на основу постигнутих резулатата које су кандидати показали на провери 
стручних оспособљености и знања, резултата вештина и исказане мотивације за рад на радном месту Заменик 
начелника Општинске управе саставила Листу за избор кандидата у изборном поступку и то по следећем 
редоследу: 

1. Дејан Вељовић са просечном оценом 3 

2. Бранислав Ћатић  са просечном оценом  2,29 

Кандидат  Дејан Вељовић рођен је 19.07.1971. године у Крагујевцу. Дипломирао је на Правном фалултету 
универзитета у Крагујевцу. Радни однос засновао је у Општинском суду у Горњем Милановцу 2001. године. Од 
2005. године запослен је у Општинској управи општине Горњи Милановац. По мишљењу Конкурсне комисије 
показао је да поседује знање и да је стекао вештине на претходним радним местима које би унапредиле 
организацију и методе рада Општинске управе општине Горњи Милановац. Уверио је чланове Комисије да би 
својим искуством успешно обављао најсложеније послове које подразумева радно место на које је конкурисао и да 
би на одговарајући начин оствaрио сарадњу између организационих јединица у оквиру Општинске управе 
општине Горњи Милановац те је стога одлучено као у диспозитиву овог Решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења није допуштена жалба али се може покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 
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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          78. 
 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну финансијског плана директног буџетског корисника – 
Скупштина општине Горњи Милановац за 2018. годину, број 2-400-254/2017-1/ од 19.06.2018. године. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 
 
 

          79. 
 
 
                 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну финансијског плана директног буџетског корисника – 
Општинског већа општине Горњи Милановац за 2018. годину, број 3-400-257/2017-1 од 19.06.2018. године. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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          80. 
 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну финансијског плана директног буџетског корисника – 
Председника општине Горњи Милановац за 2018. годину, број 1-400-253/2017-1 од 19.06. 2018. године. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

          81. 
 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну финансијског плана директног буџетског корисника – 
Општинска управа општине Горњи Милановац за 2018. годину, број 4-400-255/2017-3 од 18. 06. 2018. године. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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          82. 
 

 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну финансијског плана директног буџетског корисника – 
Општинског правобранилаштва Горњи Милановац за 2018. годину, број 5-400-256/2017-1 од 19.06. 2018. године. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 

          83. 
 
Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена и допуна програма 

пословања са финансијским планом ПУ „Сунце“ Горњи Милановац за 2018. годину, на основу члана 57. Статута 
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.)  и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници одржаној 
26.06.2018. године, донело је  
 

  
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ измене и допуне програма пословања са финансијским планом ПУ „Сунце“ Горњи 

Милановац за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“ Одлуком бр. 1-06-2025 
од 15.06.2018. године.  

 
II  Решење  објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:3-06-67/2018  од 26. јуна 2018. године. 

 
 

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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           84. 
 

Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена и допуна финансијског плана 
Дома здравља Горњи Милановац за 2018. годину, на основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.)  и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи 
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници одржаној 26.06.2018. године, донело 
је  
 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне финансијског плана Дома здравља за 2018.годину које је 

усвојио Управни одбор Дома здравља Одлуком бр.2/126 од 18.06.2018. године.  
 
II  Решење  објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:3-06-67/2018  од 26. јуна 2018. године. 

 
 

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 

           85. 
 

Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена и допуна програма 
пословања Установе “Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац за 2018. годину, на основу члана 57. 
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.)  и чланова 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници 
одржаној 26.06.2018. године, донело је  
 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне програма пословања Установе “Спортско-рекреативни 

центар“ Горњи Милановац за 2018. годину које је усвојио Управни одбор Установе Одлуком бр.473/18 од 
19.06.2018. године.  

 
II  Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:3-06-67/2018  од 26. јуна 2018. године. 

 
 

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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           86. 
 

Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена и допуна финансијског плана 
Установе за културу уметност и ваншколско образовање Културни центар за 2018. годину, на основу члана 57. 
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.)  и чланова 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници 
одржаној 26.06.2018. године, донело је  
 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ измене и допуне финансијског плана Установе за културу уметност и ваншколско 

образовање Културни центар за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Установе Одлуком бр. 210-1/2018 од 
20.06.2018. године.  

 
II  Решење  објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:3-06-67/2018  од 26. јуна 2018. године. 

 
                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 

           87. 
 
Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена и допуна финансијског плана 

Музеја рудничко-таковског краја за 2018. годину, на основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.)  и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи 
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници одржаној 26.06.2018. године, донело 
је  
 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ измене и допуне финансијског плана Музеја рудничко-таковског краја за 2018. 

годину за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Установе Одлуком бр. 247-1/2018 од 20.06.2018. године.  
 
II  Решење  објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:3-06-67/2018  од 26. јуна 2018. године. 

 
 

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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           88. 
 

Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена и допуна финансијског плана 
Библиотеке “ Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац за 2018. годину, на основу члана 57. Статута општине Горњи 
Милановац ("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.)  и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници одржаној 26.06.2018. године, 
донело је  
 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ измене и допуне финансијског плана Библиотеке “ Браћа Настасијевић“ Горњи 

Милановац за 2018. годину,, које је усвојио Управни одбор Установе Одлуком бр. 207-1/2018 од 20.06.2018. 
године.  

 
II  Решење  објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:3-06-67/2018  од 26. јуна 2018. године. 

 
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

            89. 
 

Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена и допуна финансијског плана 
Туристичке организације општине Горњи Милановац за 2018. годину, на основу члана 57. Статута општине 
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.)  и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници одржаној 26.06.2018. 
године, донело је  
 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ измене и допуне финансијског плана Туристичке организације општине Горњи 

Милановац за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Установе Одлуком бр. 79-1/2018 од 19.06.2018. године.  
 
II  Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:3-06-67/2018  од 26. јуна 2018. године. 

 
 
 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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            90. 
 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену финансијског плана ОШ „Краљ Александар I“ за 2018. годину, 
усвојену на Школском одбору  ОШ Краљ Александар I“ дана 20.06.2018. године под бројем 908. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

На седници Школског одбора ОШ „Краљ Александар I“, одржаној дана 20.06.2018. године под бројем 908 
, усвојена је Друга измена финансијског плана ОШ „Краљ Александар I“ за 2018. годину и достављена Општинском 
већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Друга измена финансијског плана ОШ „Краљ Александар I“ за 2018. годину усклађена је са Решењем о 
измени решења о  распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 06, функционалана 
класификација 912 основно образовање, програм 9, шифра 2002, програмска активност 0001 по Одлуци о 
изменама и допунама Одлуке о  буџету за 2018. годину, број 1-400-223/2017-1 од 19.06.2018. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 

           91. 
 
На основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Трећу измену финансијског плана ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац   за 2018. годину, усвојену на Школском одбору  „Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац дана 
20.06.2018. године под бројем 192/18. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На седници Школског одбора ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац, одржаној дана 20.06.2018. 

године под бројем 192/18 , усвојена је Трећа измена финансијског плана ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац за 2018. годину и достављена Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Трећа измена финансијског плана  ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац   за 2018. годину 
усклађена је са Решењем о измени решења о  распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, 
глава 06, функционалана класификација 912 основно образовање, програм 9, шифра 2002, програмска активност 
0001 по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о  буџету за 2018. годину, број 1-400-223/2017-1 од 19.06.2018. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 
 
 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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           92. 
 
На основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана ОШ „ Иво Андрић“  Прањани  за 2018. 
годину, усвојену на Школском одбору  ОШ „ Иво Андрић“  Прањани дана 19.06.2018. године под бројем 940. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На седници Школског одбора ОШ „ Иво Андрић“  Прањани, одржаној дана 19.06.2018. године под бројем 

940, усвојена је Прва измена финансијског плана ОШ „ Иво Андрић“  Прањани за 2018. годину и достављена 
Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Прва измена финансијског плана  ОШ „ Иво Андрић“  Прањани за 2018. годину усклађена је са Решењем 
о измени решења о  распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 06, функционалана 
класификација 912 основно образовање, програм 9, шифра 2002, програмска активност 0001 по Одлуци о 
изменама и допунама Одлуке о  буџету за 2018. годину, број 1-400-223/2017-1 од 19.06.2018. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 
 
 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 

           93. 
 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана ОШ „ Свети Сава“ Горњи Милановац за 

2018. годину, усвојену на Школском одбору  ОШ „ Свети Сава“ Горњи Милановац дана 20.06.2018. године под 
бројем 710. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

На седници Школског одбора ОШ „ Свети Сава“ Горњи Милановац, одржаној дана 20.06.2018. године под 
бројем 710 , усвојена је Прва измена финансијског плана ОШ„ Свети Сава“ Горњи Милановац за 2018. годину и 
достављена Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Прва измена финансијског плана  ОШ „ Свети Сава“ Горњи Милановац за 2018. годину усклађена је са 
Решењем о измени решења о  распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 06, 
функционалана класификација 912 основно образовање, програм 9, шифра 2002, програмска активност 0001 по 
Одлуци о изменама и допунама Одлуке о  буџету за 2018. годину, број 1-400-223/2017-1 од 19.06.2018. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 
 

 
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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            94. 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана OШ  „ Таковски устанак“ Таково за 2018. 

годину, усвојену на Школском одбору  OШ „ Таковски устанак“ Таково дана 20.06.2018. године под бројем 251. 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На седници Школског одбора OШ  „ Таковски устанак“ Таково, одржаној дана 20.06.2018. године под 

бројем 251 , усвојена је Прва измена финансијског плана OШ  „ Таковски устанак“ Таково за 2018. годину и 
достављена Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Прва измена финансијског плана  OШ  „ Таковски устанак“ Таково за 2018. годину усклађена је са 
Решењем о измени решења о  распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 06, 
функционалана класификација 912 основно образовање, програм 9, шифра 2002, програмска активност 0001 по 
Одлуци о изменама и допунама Одлуке о  буџету за 2018. годину, број 1-400-223/2017-1 од 19.06.2018. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 

            95. 
 
 
На основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“за 2018. годину, 

усвојену на Школском одбору ОШ „Десанка Максимовић“ дана 19.06.2018. године под бројем 769/2018. 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На седници Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“, одржаној дана 19.06.2018. године под бројем 
769/2018 , усвојена је Друга измена финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ за 2018. годину и достављена 
Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Друга измена финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ за 2018. годину усклађена је са Решењем о 
измени решења о  распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 06, функционалана 
класификација 912 основно образовање, програм 9, шифра 2002, програмска активност 0001 по Одлуци о 
изменама и допунама Одлуке о  буџету за 2018. годину, број 1-400-223/2017-1 од 19.06.2018. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. Године 
 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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            96. 
 
На основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана ОШ „Арсеније Лома“ Рудник  за 2018. 
годину, усвојену на Школском одбору ОШ „Арсеније Лома“ Рудник дана 20.06.2018. године под бројем 219. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На седници Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“, одржаној дана 20.06.2018. године под бројем 

219 , усвојена је Прва измена финансијског плана ОШ „Арсеније Лома“ Рудник за 2018. годину и достављена 
Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Прва измена финансијског плана ОШ „Арсеније Лома“ Рудник за 2018. годину усклађена је са Решењем о 
измени решења о  распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 06, функционалана 
класификација 912 основно образовање, програм 9, шифра 2002, програмска активност 0001 по Одлуци о 
изменама и допунама Одлуке о  буџету за 2018. годину, број 1-400-223/2017-1 од 19.06.2018. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. Године 
 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 

 

            97. 
 
На основу члана 61. став 1. тачка 15. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 

Горњи Милановац“, број 28/14),  члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и 
индиректних корисника буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско 
веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јуна 2018. године, донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана ЕТШ „ Књаз Милош“ Горњи Милановац за 
2018. годину, усвојену на Школском одбору  ЕТШ  „ Књаз Милош“ Горњи Милановац   дана 20.06.2018. године под 
бројем 352/1. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На седници Школског одбора ЕТШ  „ Књаз Милош“  Горњи Милановац , одржаној дана 20.06.2018.. 

године под бројем 352/1 , усвојена је Прва измена финансијског плана  ЕТШ  „ Књаз Милош“ Горњи Милановац за 
2018. годину и достављена Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Прва измена финансијског  плана  ЕТШ  „ Књаз Милош“ Горњи Милановац   за 2018. годину усклађена је 
са Решењем о првој измени решења о распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 07, 
функционалана класификација 920 средње образовање, програм 10, шифра 2003, програмска активност 0001 по 
Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину, број 1-400-224/2017-1 од 19.06.2018. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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            98. 
 

На основу члана 61. став 1. тачка 15. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 28/14),  члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и 
индиректних корисника буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско 
веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јуна  2018. године, донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана ТШ  „Јован Жујовић“  Горњи Милановац   за 
2018. годину, усвојену на Школском одбору  ТШ  „Јован Жујовић“  Горњи Милановац   дана 20.06.2018. године под 
бројем 321. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

На седници Школског одбора ТШ  „Јован Жујовић“  Горњи Милановац , одржаној дана 20.06.2018. године 
под бројем 321, усвојена је Прва измена финансијског плана ТШ  „Јован Жујовић“  Горњи Милановац за 2018. 
годину и достављена Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање сагласности. 

Прва измена финансијског  плана  ТШ  „Јован Жујовић“  Горњи Милановац   за 2018. годину усклађена је 
са Решењем о првој измени решења о распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 07, 
функционалана класификација 920 средње образовање, програм 10, шифра 2003, програмска активност 0001 по 
Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину, број 1-400-224/2017-1 од 19.06.2018. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 

            99. 
 

На основу члана 61. став 1. тачка 15. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 28/14),  члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и 
индиректних корисника буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско 
веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јуна 2018. године, донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Први измену финансијског плана Гимназије „ Таковски устанак“ Горњи 
Милановац за 2018. годину,  усвојену на Школском одбору  Гимназије  „ Таковски устанак“   Горњи Милановац   
дана 19.06.2018. године под бројем 366. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На седници Школског одбора Гимназије „Таковски устанак“ Горњи Милановац, одржаној дана 

19.06.2018. године под бројем 366, усвојена је Прва измена финансијског  плана  Гимназије  „ Таковски устанак“ 
Горњи Милановац за 2018. годину и достављена Општинском већу општине  Горњи Милановац на давање 
сагласности. 

Прва измена финансијског плана  Гимназије  „ Таковски устанак“  Горњи Милановац   за 2018. годину 
усклађена је са Решењем о првој измени решења о распореду средстава у оквиру одобрених апропријација 
раздела 4, глава 07, функционалана класификација 920 средње образовање, програм 10, шифра 2003, програмска 
активност 0001 по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину, број 1-400-224/2017-1 од 
19.06.2018. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 
 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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            100. 
 
Општинско веће Општине Горњи Милановац, поступајући по основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 - др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 57. 
Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац" број 23/2016) и чланова 4. 
и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, 
број 24/08), Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016 - 
аутентично тумачење) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 16/2016, 8/2017), на предлог Стручне комисије за оцењивање 
пројеката у области јавног информисања образоване решењем Председника Општине Горњи Милановац бр. 1-
642-3/2018 од 13.06.2018. године, на седници одржаној 26.јуна 2018. године, доноси: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
o расподели средстава  

за суфинансирање пројеката из области јавног информисања 
 на територији општине Горњи Милановац у 2018. Години 

 
 
1. Средства у износу од 3.500.000,оо динара распоређују се за реализацију следећих пројеката: 
 
 
 

подносилац пројекта (издавач/произвођач 
медијског садржаја) и медиј преко кога се 
планира пласирање 

назив пројекта износ 
подршке/дин 

1. „Новости Дана РС“ д.о.о. Ниш-
Палилула чије је медијско пласирање 
предвиђено преко Портала „Новости 
дана“. 

 „Туризам и угоститељство као лек 
за незапосленост и сиромаштво у 
општини Горњи Милановац“, 

80.000,00  

2. „Синдикат новинара Србије“ из 
Београда, чије пласирање је 
планирано преко сајта Синдиката 
новинара Србије. 

 „Право грађана Горњег 
Милановца на слободно 
новинарство“ 

100.000,00  

3. „Агенција „Биро Конто“ Верица 
Брковић ПР Чачак чије пласирање је 
планирано преко интернет портала 
„Агропресс“. 

 „Положај и улога жене 
горњомилановачког руралног 
краја“ 

165.000,00  

4. Удружење грађана „ПАЛЕТА“ 
Г.Милановац, чије пласирање је 
планирано преко интернет портала 
„ГМИНФО“. 

 „Газда“, 200.000,00  

5. НИД „Чачански глас“ Чачак чије 
пласирање је планирано преко 
штампаног издања „Чачански глас“ . 

„Поспешивање пољопривреде 
општине Горњи Милановац“ 

170.000,00  

6. „Студија за фото, видео и пост 
продукцију 4Н“ Студио Драган 
Николић ПР Чачак, чије пласирање је 
планирано преко интернернет 
портала 4Н, уз евентуално 
емитовање и на ТВ „Б92“ и /или Тв 
Пинк. 

„Живот инвалида кроз уметност и 
спорт“, 

150.000,00  

7. ТВ „Галаксија 32“ ДОО Чачак, чије 
пласирање је планирано преко ТВ 
„Галаксија 32“ Чачак. 

 „Ви питате...Горњи Милановац“ 500.000,00  

8. ТВ „Телемарк“ д.о.о. Чачак, чије 
пласирање је планирано преко ТВ 
„Телемарк“. 

„Имамо право да знамо – 
милановачке актуелности у 
фокусу медија“ 

800.000,00  

9. Предузећа за производњу, промет, 
услуге и експорт-импорт „Гоги“ д.о.о. 
Горњи Милановац чије пласирање је 
планирано преко локалног медија - 
Радио „Гоги“. 

под именом „ГОГИ-недељни 
фокус“ 

216.816,00  
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10. „ПД „ГЗС“ д.о.о. Чачак, чије 
пласирање је планирано преко 
интернет портала „Глас западне 
Србије“. 

„Милановац-јуче, данас, сутра“, 200.000,00  

11. Друштво за производњу програма, 
маркетинг и издавачку делатност 
„СВЕ НА ДЛАНУ“ д.о.о. Чачак, чије 
пласирање је планирано преко ТВ 
„Галаксија“ и „АГРО ТВ“ 

 „Наша прича...Горњи Милановац“ 200.000,00  

12. НИП „Таковске новине“ Горњи 
Милановац, чије пласирање је 
планирано преко локалног 
штампаног недељника „Таковске 
новине“. 

„Град без деце, град без 
будућности – за бољу демографску 
слику Горњег Милановца“ 

718.184,00  

 
 
2. Нису подржани следећи пројекти: 
 
 

подносилац пројекта (издавач/произвођач медијског садржаја) и 
медиј преко кога се планира пласирање 

назив пројекта 

1. „MEDIA ADVERTISING“ д.о.о.о Чачак чије пласирање је 
планирано преко СОС+ канала 

„Нас је 10%“ 

2. Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизују 
„Мелос“ д.о.о. Краљево, чије пласирање је планирано преко 
ТВ Мелос Краљево 

„Хроника западне Србије “, 

3. НИД „Чачански глас“ д.о.о. Чачак чије пласирање је 
планирано преко интернет портала ЧАГЛАС 

„Популаризација културе Горњег 
Милановца“ 

4. „ОЗОН МЕДИА“ Чачак, чије пласирање је планирано преко 
интернет портала „Озонпрес“ 

„Млади и ПАС-2“ 

5. ТВ „Телемарк“ д.о.о. Чачак, чије пласирање је планирано 
преко интернет портала „Регионалне вести НЕТ““. 

„Укључивање“ 

6. Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и 
телекомуникационе опреме, рекламу и пропаганду „Звуци 
галаксије“ Мирољуб Петровић ПР Чачак, чије пласирање је 
планирано преко ТВ Галаксија 32 

„Како деца гледају на свет“ 

7. Агенција за производњу аудио-визуелних садржаја „АВН+ 
production“ Ненад Николић ПР Чачак, чије пласирање је 
планирано ТВ Галаксија 32. 

„Браћа Настасијевић-траг у 
времену“ 

8. РДП „Студио М“ ДОО Чачак, чије пласирање је планирано 
преко интернет портала „Џенарика - Инфо“.  

„Безбедност младих у Горњем 
Милановцу – изазови и опасности 
модерног доба“ 

9. РДП „Студио М“ ДОО Чачак, чије пласирање је планирано 
преко радија „Џенарика “.  

„У милановачком атару“ 

10. Силвија Сламниг-Ћузовић ПР, рад на веб сајтовима, 
Аранђеловац чије пласирање је планирано преко интернет 
сајта „COME TO SERBIA“ 

 „Седам чуда Горњег Милановца“ 

 
 
3. Пројектне пријаве Предузеће Конзум Лав Ужице и Центра за информисање, културу и развој 

демократије „Директива“ се одбацују као недозвољена јер подносиоци не могу бити учесници конкурса у складу 
са ставом IV Конкурса, из разлога што нису у уговореном, нити примереном року поднели наративни, нити 
финансијски извештај о утрошку средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији Општине Горњи Милановац која су им одобрена у 2017. години, како 
је предвиђено у складу са уговором о финансирању са Општином Горњи Милаовац и самим Конкурсом.  

4. Уколико је ставом 1. за појединог корисника одобрен мањи износ средстава од оног који је тражен у 
конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да у року од 15 дана од дана објаве овог решења Општинском 
већу достави ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, на прописаном обрасцу 1.1а за 
ревидирани буџет а у складу са износом који му је решењем додељен или, у супротном, обавештење да одустају 
од средстава која су им додељена. 

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје 
или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.  
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5. Ово решење објавити на интернет страници Општине Горњи Милановац www.gornjimilanovac.rs и 
доставити свим учесницима скенирано, у електронској форми, на интернет адресе из прајава. 

 
Образложење 

 
Општинско веће Општине Горњи Милановац на седници одржаној 27. априла 2017. године донело је 

Закључак о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији Општине Горњи Милановац у 2018. години. Позив је 
објављен 03. маја 2018. године у недељнику „Таковске новине“ и на званичној презентацији Општине Горњи 
Милановац и њиме су дефинисани основни елементи конкурса.  

Конкурс је расписан за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за реализацију 
пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима које 
се дистрибуирају или емитују на територији Општине Горњи Милановац и од посебног су значаја за јавно 
информисање грађана, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.  

Право учешћа на Конкурсу имали су како издавачи медија, под условом да су уписани у регистар медија 
при АПР тако и правна лица, односно предузетници која у АПР имају регистровану делатност производње 
медијских садржаја, под условом да приложе доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем 
медија, уписаног у регистар медија при АПР. Право учешћа на конкурсу нису имали издавачи медија који се 
финансирају из јавних прихода. 

Укупан износ средстава из буџета Општине Горњи Милановац намењен за суфинансирање пројеката ради 
остваривања јавног интереса из области јавног информисања износи 3.500.000,оо динара.  

Подносиоци конкурсних пријава могли су конкурисати само пројектима чије трајање је предвиђено до 
01.12.2018. године, а по поједином пројекту износ суфинансирања може ићи до максималних 80% вредности 
пројекта. Конкурсом је предвиђено још једно ограничење, да се по пројекту може одобрити минимално 50.000,00 
динара, а максимално 1.000.000,00 динара. 

Према Јавном конкурсу, који је расписан у свему према одредбама Закона о јавном информисању и 
медијима и Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања, прописано је да Одлуку о расподели средстава доноси Општинско веће Општине Горњи 
Милановац, на основу образложеног предлога стручне Комисије, у року до 60 дана од дана закључења Конкурса. 
Одлука се доноси у форми решења и објављује на веб-сајту Општине Горњи Милановац, а сваком учеснику 
Конкурса доставља се скенирано у електронској форми. 

Стручну Комисију, сходно Конкурсу, именовао је председник Општине Горњи Милановац решењем бр. 1-
642-3/2018, поштујући пристигле предлоге новинарских удружења, који су доставили доказе да испуњавају 
услове да су регистрована минимум три године пре расписивања конкурса.  

У конкурсном року од 15 дана од дана објављивања у недељном листу „Таковске новине“ стигло је 25 
благовремених пријава/затворених коверата. Све коверте су отворене, а потом је провером документације и 
испуњености формалних услова конкурса констатовано да су од 25 коверата преузетих од секретара Општинског 
Већа 24 коверте садржале пријаве издавача/произвођа медијског садржаја а 1 коверта финансијски и наративни 
извештај Центра за информисање, културу и развој демократије „Директива“ за средства добијена из буџета 
општине Горњи Милановац 2017. године. 

Од 24 пристигле и отворене пријаве 22 пријаве испуњавају формалне услове за даље разматране, поднете 
су на прописаним обрасцима, благовремено, а њихови подносиоци су приложили решења о регистрацији 
издавача/произвођача медија у АПР, односно копије решења о регистрацији медија преко кога ће се реализовати 
предложени медијски садржај у регистру медија при АПР. Једна од пријава примљена је у рад отворена, уз писану 
констатацију председника Комисије за оцену пројеката/програма удружења из области од јавног интереса чије се 
суфинансирање обезбеђује на основу јавног конкурса из буџета општине Горњи Милановац да је Комисија 
пријаву Силвије Сламниг Ћузовић грешком отворила јер је била међу ковертама са пријавама удружења из 
области од јавног интерса и то у коверти post express која није била видно обележена. Коначни закључак био је да 
2 пријаве не могу бити разматране јер њихови подносиоци немају права да учествују на Конкурсу пошто нису у 
уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за које су 
им у 2017. години одобрена средства од Општине Горњи Милановац, и то: 

1. пријава Предузеће Конзум Лав Ужице, које према евиденцији Општинског већа и Општинске управе 
нису уопште доставили финансијски и наративни извештај о утрошку додељених средстава из буџета општине 
Горњи Милановац за 2017. годину и 

2. пријава Центра за информисање, културу и развој демократије „Директива“ који је свој наративни и 
финансијски извештај поднео тек у току трајања Конкурса 17.05.2018. године када су већ истекли рокови за 
предају извештаја и након што је оглашен конкурс у коме јасно стоји овај елиминациони услов. 

Преостале 22 пријаве, које су испуниле формалне услове конкурса разматрала је стучна комисија и дала 
свој предлог о потреби одобравања, односно не одобравања средстава на седници од 20.06.2018. године, о чему је 
записник прослеђен Општинском већу које је у целини прихватило разлоге и мишљење Комисије и донело одлуку 
као у диспозитиву. 

Будући да за 11 од 12 подржаних пројеката из става 1. диспозитива нису одобрена средства у пуном 
износу за који су апликанти конкурисали, потребно је да у року из става 4. диспозитива, носиоци пројеката 
прилагоде пројектне активности предложеном буџету или ће се сматрати да су одустали од одобрених средстава, 
изузев НИП „Таковске новине“ којима су средства одобрена у пуном износу. 

http://www.gornjimilanovac.rs/
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Комисија није подржала 10 пријављених пројеката, са образложењем са којим се Општинско веће у 

потпуности сложило, у сваком конкретном случају. 
Општинско веће Општине Горњи Милановац у потпуности је прихватило стручну оцену Комисије и као 

орган који је одређен Конкурсом да донесе коначну одлуку о расподели средстава, сходно члану 25. Закона о 
јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење) 
и члану 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС”, број 16/16, 8/2017), донело одлуку као у диспозитиву. 

 
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 

дана од доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-67/2018 од 26.јуна 2018.године 

 
                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 

          101. 
 

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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           102. 
 

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 
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. 
 

           103. 
 
 

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). 
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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: 3-06-56/2018 од 08. јуна 2018. године 

                                        
 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 

 
 
 

           104. 
 
 

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 и113/2017 ), 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 26/2017,21/2018.) 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 26. 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 26/2017,21/2018.), 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  
60.000,00 динара МЗ Шилопај на име услуга по уговору. 

 
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 Шилопај, економска класификација 423000 -  Услуге по уговору (423911 – остале опште 
услуге ) у износу од 60.000 динара. 

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

Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Шилопај 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: 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 

 
 
 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
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           105. 
 
 

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 26/2017,21/2018.) 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 26. 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 26/2017,21/2018.), 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 
240.000 динара за исплату зараде лицу ангажованом на привременим и повременим пословима. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 –Општинска управа, глава 10, 
функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – 
Социјалне помоћи, економска класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима власти. 

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

Финансијског плана буџетског корисника – Центра за социјални рад 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: 3-06-67/2018 од 26.јуна 2018.године 
 
 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

           106. 
 
 
 

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 и113/2017 ), 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 26/2017,21/2018.) 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 26. 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 26/2017,21/2018.), 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 
45.000,00 динара основној школи „Иво Андрић“ Прањани на име специјализованих услуга. 
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2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 06, 

функционална класификација 912 – Основно образовање, програм 9 –  Основно образовање и васпитање, 
програмска активност 0001 – Функционисање основних школа, у оквиру економске класификације 463000 – 
Трансфери осталим нивоима власти, алинеја  424000 -  Специјализоване услуге ( 424911 – Остале 
специјализоване услуге ).  

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

Финансијког плана индиректног буџетског корисника - Основног образовања 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. 3-06-67/2018 од 26. јуна 2018. године 
 
 
 
                                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
 
 

           35. 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-401-424/2018 
Датум: 25.06.2018. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

На основу члана 53. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС”, бр. 54/09,73/2010,101/2010, 
101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 
113/2017), Решења o квотама потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.-30.09.2018. године, члана 53. 
став 1. тачка 22. Статута општине Горњи Милановац (”Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 23/2016”) 
Председник општине Горњи Милановац доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
О  РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 06, 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 9. ШИФРА 2002, ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 0001  ПО РЕШЕЊУ О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2018. 

ГОДИНУ  
Члан 1. 

Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћања до висине расхода 
који су одређени за тромесечни или неки други период, при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду 
средства планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета. 

Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период јануар –септембар 2018. године 
утврђен је у следећим износима: 
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Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација 
Квота потрошње за период                                 

01.01.-30.09.2018. 
 ОШ “ Краља Александра I “ 15.680.000,00 11.700.000,00 
 ОШ “ Момчило Настасијевић” 9.200.000,00 6.900.000,00 
 ОШ “ Свети Сава” 7.210.000,00 5.400.000,00 
 ОШ “ Десанка Максимовић” 12.785.000,00 9.500.000,00 
 ОШ “ Иво Андрић” Прањани 15.210.000,00 11.300.000,00 
 ОШ “ Арсеније Лома” Рудник 11.545.000,00 8.600.000,00 
 ОШ “ Таковски устанак” Таково 12.250.000,00 9.200.000,00 
 УКУПНО: 83.880.000,00 62.600.000,00 
А    
 ОСТАЛИ РАСХОДИ   
472 Накнада за заштиту из буџета 2.320.000,00 1.400.000,00 
Б УКУПНО: 2.320.000,00 1.400.000,00 
 УКУПНО (А+Б): 86.200.000,00 64.000.000,00 

 
 

Члан 2. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима 

буџета. Уколико се у периоду 01.01.-30.09.2018. године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати 
према приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника. 

 
Члан 3. 

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

 
 

                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 

           36. 
 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-401-425/2018 
Датум: 25.06.2018. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

На основу члана 53. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС”, бр. 54/09,73/2010,101/2010, 
101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 
113/2017), Решења о квотама потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.-30.09.2018. године, члана 53. 
став 1. тачка 22. Статута општине Горњи Милановац (”Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 23/2016”) 
Председник општине Горњи Милановац доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 07, 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 10. ШИФРА 2003, ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 0001  ПО РЕШЕЊУ О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2018. 

ГОДИНУ 
 

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

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

Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период јануар –септембар 2018. године 
утврђен је у следећим износима: 
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Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација 
Квота потрошње за период                                 

01.01.-30.09.2018. 
1. ТШ „Јован Жујовић“ 14.305.000,00 9.950.000,00 
2. Гимназија „Таковскиустанак“ 8.740.000,00 6.100.000,00 
3. ЕТШ „Књаз Милош“ 6.265.000,00 4.350.000,00 

 УКУПНО: 29.310.000,00 20.400.000,00 
А    
 ОСТАЛИ РАСХОДИ   
472 Накнада за заштиту из буџета 2.190.000,00 1.600.000,00 
Б УКУПНО: 2.190.000,00 1.600.000,00 
 УКУПНО (А+Б): 31.500.000,00 22.000.000,00 

 
Члан 2. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима 
буџета. Уколико се у периоду 01.01.-30.09.2018. године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати 
према приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника. 

 
Члан 3. 

 
  О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности и биће објављено у 

“Службеном гласнику општине Горњи Милановац”.   
 
                                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

           37. 
 

             На основу члана 50. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010 
,101/2010,101/2011 ,93/2012, 62/2013 , 63/2013-испр .108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), 
Члана 53. тачка 22. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 
23/2016), Одлуке  о  изменама и допунама Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину бр.2-06-
62/2018 од 15.06.2018. године,  Председник општине Горњи Милановац доноси 
 

      РЕШЕЊЕ  

 О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 06 , ФУНКЦИОНАЛНА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 9, ШИФРА 2002, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 ПО 
ОДЛУЦИ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ БР. 

2-06-62/2018 
 

Члан 1. 

         Овим Решењем се утврђује  распоред средстава одобрених апропријација у оквиру раздела 4, глава 06, 
функционална класификација 912 основно образовање, програм 9-2002, ПА-0001 у укупном износу од 
86.200.000,00 динара и то: 

ПРОГРАМ 9 

Назив: Основно образовање 

Шифра: 2002 

Сектор: Образовање 

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима  
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Шифра: 0001 - Функционисање основних школа 
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ОПИС План за 2018. год. 

4 06 912 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 83.880.000,00 

912   ОСТАЛИ РАСХОДИ 2.320.000,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ФУНКЦИЈУ 912 86.200.000,00 

       
 

Члан 2. 

Средства у износу од 83.880.000,00 динара  се распорећују на следећи начин по корисницима: 
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ОПИС План за 2018. год. 

1 590   ОШ ”КРАЉ АЛЕКСАНДАР I” 

      ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

  
416 Накнаде у натури 350.000,00 

    415 Накнаде за запослене 2.800.000,00 

    416 Накнаде за запослене 1.000.000,00 

    421 Стални трошкови 4.165.000,00 

    422 Трошкови путовања 3.230.000,00 
    423 Услуге по уговору 735.000,00 

    424 Специјализоване услуге 240.000,00 
    425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 
    426 Материјал 1.110.000,00 
    482 Порези, обавезне таксе и казне 30.000,00 
    511 Зграде и грађевински објекти 300.000,00 
    512 Машине и опрема 670.000,00 
    515 Нематеријална имовина 50.000,00 

    УКУПНО: 15.680.000,00 

      
2 588   ОШ ”МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ” 

      ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

  
414 Социјална давања за запослене 231.000,00 

    415 Накнаде за запослене 1.250.000,00 
    416 Накнаде за запослене 870.000,00 
    421 Стални трошкови 3.918.000,00 
    422 Трошкови путовања 830.000,00 
    423 Услуге по уговору 365.000,00 

    424 Специјализоване услуге 10.000,00 
    425 Текуће поправке и одржавање 750.000,00 

    426 Материјал 450.000,00 

    482 Порези, обавезне таксе и казне 5.000,00 

    511 Зграде и грађевински објекти 461.000,00 
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    512 Машине и опрема 60.000,00 

    515 Нематеријална имовина 0,00 

    УКУПНО: 9.200.000,00 

      
3 589   ОШ ”СВЕТИ САВА” 

      ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

  
413 Накнаде у натури 80.000,00 

  
414 Социјална давања за запослене 150.000,00 

    415 Накнаде за запослене 1.350.000,00 
    416 Накнаде за запослене 350.000,00 
    421 Стални трошкови 2.590.000,00 
    422 Трошкови путовања 240.000,00 
    423 Услуге по уговору 375.000,00 
    424 Специјализоване услуге 90.000,00 
    425 Текуће поправке и одржавање 1.120.000,00 
    426 Материјал 550.000,00 
    482 Порези, обавезне таксе и казне 15.000,00 

  
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 70.000,00 

    511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 
    515 Нематеријална имовина 30.000,00 

    УКУПНО: 7.210.000,00 

4 586   ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” 

      ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

  
413 Накнаде у натури 200.000,00 

  
414 Социјална давања за запослене 80.000,00 

    415 Накнаде за запослене 2.435.000,00 

    416 Накнаде за запослене 1.100.000,00 

    421 Стални трошкови 4.260.000,00 

    422 Трошкови путовања 2.160.000,00 

    423 Услуге по уговору 590.000,00 

    424 Специјализоване услуге 150.000,00 

    425 Текуће поправке и одржавање 743.000,00 

    426 Материјал 801.000,00 

    482 Порези, обавезне таксе и казне 45.000,00 

    511 Зграде и грађевински објекти 35.000,00 

    512 Машине и опрема 186.000,00 

    515 Нематеријална имовина 0,00 

    УКУПНО: 12.785.000,00 

            
5 587   ОШ ”ИВО АНДРИЋ” ПРАЊАНИ 

      ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

  
413 Накнаде у натури 60.000,00 

  
414 Социјална давања за запослене 40.000,00 

    415 Накнаде за запослене 4.090.000,00 

    416 Накнаде за запослене 660.000,00 

    421 Стални трошкови 3.300.000,00 

    422 Трошкови путовања 3.830.000,00 

    423 Услуге по уговору 650.000,00 

    424 Специјализоване услуге 140.000,00 

    425 Текуће поправке и одржавање 620.000,00 

    426 Материјал 1.120.000,00 
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    482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 

    511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

    512 Машине и опрема 500.000,00 

    515 Нематеријална имовина 50.000,00 

    УКУПНО: 15.210.000,00 

      
6 585   ОШ ”АРСЕНИЈЕ ЛОМА” РУДНИК 

      ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

  
413 Накнаде у натури 225.000,00 

  
414 Социјална давања за запослене 190.000,00 

    415 Накнаде за запослене 2.150.000,00 

    416 Накнаде за запослене 600.000,00 

    421 Стални трошкови 4.250.000,00 

    422 Трошкови путовања 1.534.000,00 

    423 Услуге по уговору 363.000,00 

    424 Специјализоване услуге 165.000,00 

    425 Текуће поправке и одржавање 455.000,00 

    426 Материјал 1.008.000,00 

    482 Порези, обавезне таксе и казне 95.000,00 

    511 Зграде и грађевински објекти 120.000,00 
    512 Машине и опрема 370.000,00 

    515 Нематеријална имовина 20.000,00 

    УКУПНО: 11.545.000,00 

      
7 591   ОШ ”ТАКОВСКИ УСТАНАК” ТАКОВО 

      ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

  
414 Социјална давања за запослене 70.000,00 

    415 Накнаде за запослене 3.200.000,00 

    416 Накнаде за запослене 215.000,00 

    421 Стални трошкови 2.794.000,00 

    422 Трошкови путовања 3.350.000,00 

    423 Услуге по уговору 370.000,00 

    424 Специјализоване услуге 70.000,00 

    425 Текуће поправке и одржавање 515.000,00 

    426 Материјал 855.000,00 

    482 Порези, обавезне таксе и казне 40.000,00 

    511 Зграде и грађевински објекти 350.000,00 

    512 Машине и опрема 381.000,00 

    515 Нематеријална имовина 40.000,00 

    УКУПНО: 12.250.000,00 

                                                                                                    Члан 3. 

8 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

    Конто ВРСТА  РАСХОДА Укупна средства 

    472 Накнада за заштиту из буџета 2.320.000,00 

    УКУПНО: 2.320.000,00 
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Са конта 472, у делу "Остали расходи" врши се плаћање специјалних школа и плаћање превоза деци и 
стараоцима деце која похађају специјалне школе, а на основу Одлуке о остваривању права на превоз у 
јавном саобраћају, деце припремног предшколског програма, ученика и права на накнаду трошкова 
превоза запоселних у основним и средњим школама бр. 2-06-62/2014 ("Сл. гласник општине Горњи 
Милановац бр.17/2014") 

Члан 4. 

Саставни део овог финансијског плана постају и све измене које настају доношењем решења о 
промени апропријација и решења о распореду средстава текуће буџетске резерве која се односе на 
апропријације одобрене овим буџетским корисницима. 

Члан 5. 

О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, примењиваће се од  
01.01.2018. године и биће објављено у “Службеном гласнику општине Горњи Милановац 
 
 
Број:  1-400-223/2017-1                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 19.06.2018.године                                                                                                                   Дејан Ковачевић с.р. 

Горњи Милановац 
    

           38. 
 
 
На основу члана 50. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010 , 101/2010, 

101/2011 , 93/2012, 62/2013 , 63/2013-испр . 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др. Закон, 99/2016 и 113/2017), 
Члана 53. тачка 22. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 23/2016), 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину бр.2-06-62/2018 од 
15.06.2018. године,  Председник општине Горњи Милановац доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 07 , ФУНКЦИОНАЛНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 10, ШИФРА 2003, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 ПО 
ОДЛУЦИ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ БР. 2-

06-62/2018 
 

Члан 1. 
 

Овим Решењем се утврђује  распоред средстава одобрених апропријација у оквиру раздела 4, глава 07, 
функционална класификација 920 средње образовање, програм 10, шифра 2003, ПА 0001 по Одлуци о обуџету 
општине Горњи Милановац за 2018. годину у укупном износу од 31.500.000 динара и то: 

 

Р
аз

д
ео

 

Г
л

ав
а

 

Ф
у

к
к

ц
. 

К
л

ас
и

ф
. 

Е
к

о
н

о
м

. 
К

л
ас

и
ф

. 

ОПИС План за 2018. 

4 08 920 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 29.310.000,00 
  920  ОСТАЛИ РАСХОДИ 2.190.000,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ФУНКЦИЈУ  920 31.500.000,00 
 
ПРОГРАМ 10 
Назив: Средње образовање 
Шифра: 2003 
Сектор: Образовање 
Сврха: Доступност средњег образовања у складу  са прописаним стандардима и потребама за 

образовнимпрофилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Шифра: 0001 - Функционисање средњих школа 
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Члан 2. 
Средства у износу од 29.310.000 динара  се распорећују на следећи начин по корисницима: 
 

Ред.бр 
Шифра 

корисника 
КОНТО ОПИС План за 2018. годину 

1 1856  TШ „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“ 
   ВРСТА РАСХОДА Укупна средства 
  414 Социјалана давања за запослене 140.000,00 
  413 Накнаде у натури 55.000,00 
  415 Накнаде за запослене 1.780.000,00 
  416 Накнаде за запослене 600.000,00 
  421 Стални трошкови 7.390.000,00 
  422 Трошкови путовања 440.000,00 
  423 Услуге по уговору 440.000,00 
  424 Специјализоване услуге 200.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање 860.000,00 
  426 Материјал 715.000,00 
  511 Зграде и грађевински радови 250.000,00 
  512 Машине и опрема 1.435.000,00 
  515 Нематеријална имовина 0,00 

УКУПНО: 14.305.000,00 
 
 

Ред.бр. 
Шифра 

корисника 
КОНТО ОПИС План за 2018. годину 

2 1696  ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ 
   ВРСТА РАСХОДА Укупна средства 
  414 Социјалана давања за запослене 140.000,00 
  415 Накнаде за запослене 1.780.000,00 
  416 Накнаде за запослене 500.000,00 
  421 Стални трошкови 3.100.000,00 
  422 Трошкови путовања 1.000.000,00 
  423 Услуге по уговору 810.000,00 
  424 Специјализоване услуге 85.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање 360.000,00 
  426 Материјал 630.000,00 
  482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00 
  511 Зграде и грађевински радови 250.000,00 
  512 Машине и опрема 55.000,00 
  515 Нематеријална имовина 20.000,00 

УКУПНО: 8.740.000,00 
 

 

Ред.бр. 
Шифра 

корисника 
КОНТО ОПИС План за 2018. годину 

3 1855  ЕТШ „KЊАЗ МИЛОШ“ 
   ВРСТА РАСХОДА Укупна средства 
  414 Социјалана давања за запослене 100.000,00 
  413 Нкнаде у натури 55.000,00 
  415 Накнаде за запослене 980.000,00 
  416 Накнаде за запослене 220.000,00 
  421 Стални трошкови 1.135.000,00 
  422 Трошкови путовања 430.000,00 
  423 Услуге по уговору 630.000,00 
  424 Специјализоване услуге 5.000,00 
  425 Текуће поправке и одржавање 755.000,00 
  426 Материјал 730.000,00 
  482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 
  511 Зграде и грађевински радови 100.000,00 
  512 Машине и опрема 1.015.000,00 
  515 Нематеријална имовина 90.000,00 

УКУПНО: 6.265.000,00 
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Члан 3. 
4 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

  Конто ВРСТЕ РАСХОДА Укупна средства 
  472 НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.190.000,00 

УКУПНО: 2.190.000,00 
 
Са конта 472,  у делу „Остали расходи“ врши се плаћање специјалних школа и плаћање превоза деци и 

стараоцима деце која похађају специјалне школе, све у складу са Одлуком о остваривањеу права на превоз у 
јавном саобраћају, деце припремног предшколског програма, ученика и права на накнаду трошкова превоза 
запослених у основним и средњим школама бр. 2-06-62/2014 ("Сл. гласник општине Горњи Милановац бр.17/ 
2014"). 
 

Члан 4. 
Саставни део овог Решења постају и све измене које настају доношењем решења о промени апропријација и 

решења о распореду средстава текуће буџетске резерве која се односе на апропријације одобрене овим буџетским 
корисницима. 

 
Члан 5. 

О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности, примењиваће се од  01.01.2018. 
године и биће објављено у “Службеном гласнику општине Горњи Милановац. 

 
 

Број:  1-400-224/2017-1                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.06.2018.године                                                                                                                    Дејан Ковачевић с.р.  
Горњи Милановац 

 
 
 

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 


