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      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
 
 

          107. 
 

Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр.129/2007 и  83/2014- др. Закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 58. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017 - др. закон), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 88/2016), Кадровског плана Општинске 
управе и Општинског правобранилаштва општине Горњи Милановац у 2018. години („Сл.гласник општине Горњи 
Милановац,“ бр. 26/2017 и 21/2018), члана 67. Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи 
Милановац“, бр. 23/2016), члана 12. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Горњи Милановац 
(''Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 13/2016), члана 39. Одлуке о Општинској управи општине Горњи 
Милановац (''Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2016 и 7/2017), дана 11.07.2018. године, усвојило је  

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
Члан 1. 

            У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском 
правобранилаштву општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 14/2018), у члану 
13. тачка 43., мења се и гласи: 
 
„43.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 

Службеник 

Звање Саветник 

Услови/компетентност 
Стручна спрема 
 
 
 
 

 

стечено високо образовање из научне области економске 
или 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  

Додатна знања / испити положен државни стручни испит   
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) 

Радно искуство најмање 3 године радног искуства у струци 

Опис посла извршилачког радног места: Спроводи поступак принудне наплате локалних јавних прихода 
из покретних и непокретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања, зараде, 
накнаде зараде, односно пензије пореског обвезника у складу са Законом; Предузима мере ради 
обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и 
непокретностима пореског обвезника, издаје опомене за неизмерене пореске обавезе, припрема нацрте 
решења о принудној наплати прибавља информације о покретним стварима и потраживањима пореских 
обвезника; Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе. 

Број службеника: 1 (један) 

 
 

Члан 2. 
 

У осталом делу Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 
Општинском правобранилаштву општине Горњи Милановац остаје непромењен.  
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Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 
 
 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

  

          108. 
 
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл гл.РС“ бр.129/2007, 83/2014 –др. закон, 101/2016 – 

др. закон и 47/2018), члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Сл гл.општине Горњи Милановац“бр. 
23/2016) и члана 144. Закона о планирању и изградњи“ („Сл.гл. РС. бр.72/09, 81/09-испр. 64/2010- одлука УС, 
24/2011 и 121/2012, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013- oдлука УС и 132/2014 и 145/14), Општинско 
веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 11. јула 2018. године, донело је: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 ДАЈЕ СЕ НА САГЛАСНОСТ Туристичкој организацији општине Горњи   Милановац да на кп. бр. 654 КО 
Горњи Милановац на земљишту у јавној својини општине Горњи Милановац, може поставити петро солар уређај 
испред свог пословног простора у улици Карађорђевој бр.3 а на микролокацији  која ће бити одређена од стране 
стручне службе Одсека за урбанизам и комунално-стамбене послове. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 

          109. 
 
             
Општинско веће општине Горњи Милановац  у поступку разматрања Извештаја о раду месних заједница општине 
Горњи Милановац за 2017. годину, на основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине 
Г.Милановац“,бр. 23/2016) и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник 
општине Г.Милановац“,бр. 24/08), на седници одржаној 11. јула 2018. године, донело је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

                 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду месних заједница општине Горњи Милановац за 2017. годину  у свему као у 
материјалу достављеном за разматрање на седници Општинског већа. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 
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          110. 
 
                 Општинско веће општине Горњи Милановац у поступку разматрања измена и допуна планова рада и 
финансијских планова месних заједница у општини Горњи Милановац за 2018. годину на основу члана 5. 
Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета 
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.17/2013) и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи 
Милановац(„Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.24/08), на седници одржаној 11. јула 2018. године, донело је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 

                  ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне планова рада и финансијских планова месних заједница 
Брусница, Велереч,Враћевшница, Врнчани, Гојна Гора, Доњи Бранетићи, Клатичево,Коштунићи, Лозањ, Луњевица, 
Љутовница, Накучани, Горњи Милановац, Прањани, Рудник, Савинац,Сврачковци, Таково и Теочин  у општини 
Горњи Милановац за 2018. годину  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          111. 
 

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 11.07.2018. 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.128 од 09.07.2018. године.  
 
II  Решење  објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 
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          112. 
 
Општинско веће Општине Горњи Милановац, поступајући по основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), 
члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац" број 23/2016) и 
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи 
Милановац“, број 24/08), у складу са Одлуком о условима и начину финансирања удружења из буџета општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.2/2017) и Уредбом о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за фиансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), на предлог Комисије за оцењивање 
пројеката/програма осталих удружења чије се суфинансирање обезбеђује на основу јавних конкурса из буџета 
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 11. јула 2018 године, доноси: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
o расподели средстава  

за суфинансирање пројеката удружења у областима од јавног инетереса 
 на територији општине Горњи Милановац у 2018. години 

 
 
I - Средства у износу од 530.000,00 динара распоређују се за реализацију пројеката/програма следећих 

социо-хуманитарних удружења: 

Рбр Назив удружења 
Износ Средства која се 
додељују у динарима 

1.  Фонд за слабовиду и слепу децу 90.000,00 
2.  Друштво за борбу против шећерне болести 190.000,00 

3.  
Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих 
бораца 

70.000,00 

4.  ОО „СУБНОР“ 60.000,00 

5.  
Друштво за неговање традиције ослободилачких ратова 
Србије до 1918. године Горњи Милановац 

60.000,00 

6.  Удружење пензионера 60.000,00 
 
II - Средства у износу од 1.870.000,00 динара распоређују се за реализацију пројеката/програма следећих 

удружења из осталих области од јавног интереса: 

Рбр Назив удружења 
Износ Средства која се 
додељују у динарима 

1.  Удружење грађана „СЦИО“ Горњи Милановац 220.000,00 

2.  
Удружење грађана „Наш Милановац“ 75.000,00 

3.  Друштво учитеља Горњи Милановац 90.000,00 

4.  
Организација резервних војних старешина општине 
Горњи Милановац  

100.000,00 

5.  Удружење за одрживи развој села „Шилопајска панорама“ 400.000,00 
6.  Удружење Македонаца „Даме Груев“ 70.000,00 
7.  Кинолошко удружење „Таковски устанак“ 100.000,00 
8.  Ловачко удружење „Војвода Милан Обреновић“ 110.000,00 

9.  Удружење регионални инклузивни центар 125.000,00 

10.  Удружење Рома „Два бела голуба“ 50.000,00 
11.  Удружење Рома Горњи Милановац 70.000,00 
12.  Млади Таковског краја 80.000,00 
13.  Мото-клуб „LONELY RIDERS“ 70.000,00 
14.  Удружење грађана „ЕКО ОКО“ 50.000,00 

15.  
Удружење грађана „ГМ ОПТИМИСТ“ 60.000,00 

16.  
Друштво српско-руског пријатељство „Таково“ 80.000,00 

17.  
Удружење бораца „САБОР“ 70.000,00 

18.  
Удружење грађана „ГМ ЕКО-БАЛАНС“ 50.000,00 
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III - Конкурсна пријава Кола српских сестара није ушле у процедуру разматарања, јер не испуњава 

основне формалне услове у погледу седишта подносиоца (седиште ван територије општине Горњи Милановац). 
 
IV - Позивају се овлашћена лица Удружења из ставова I и II овог Решења да, у року од 8 дана од дана 

пријема, приступе ради закључења уговора о финансирању са Општином Горњи Милановац или ће се у 
противном сматрати да су одустали од одобрених средстава. 

 Одобрена средства су наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног 
програма и у складу са уговором који се закључује између Општине и Удружења, а који у име Општине, са 
удружењем - носиоцем програма закључује Председник општине. 

 
V - Она удружења која су одлуком добила мањи износ средстава од тражених у обавези су да, пре 

закључења уговора о реализовању програма, ускладе буџет и план реализације програма са висином 
додељених средстава и доставе га Општинској управи. 

 
Сва удружења су у обавези да пре закључења уговора доставе: 
- Потписану и оверену Изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин 

већ обезбеђена,  
- Потписану и оверену Изјаву о непостојању сукоба интереса, 
- Интерни акт о антикорупцијској политици. 
VI - Ово Решење служиће као основ корисницима из ставова I и II Решења за отварање наменског 

подрачуна код Управе за трезор, преко кога ће се, по закључењу уговора из става IV  овог Решења, на основу 
ваљане рачуноводствене документације вршити трансфер средстава кориснику. 

 
Образложење 

 
Општинска управа Општине Горњи Милановац је 03. маја 2018. године, на основу Одлуке о условима и 

начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, бр.2/2017 – у даљем тексту Одлука) и Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за фиансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени 
гласник РС“, број 16/2018- у даљем тексту Уредба), расписала Јавни конкурс за финансирање програма/пројеката 
удружења у областима од јавног интереса (изузев културе и пројеката цркава и верских заједница) из буџета 
општине Горњи Милановац у 2018. години који је истог дана објављен у листу „Таковске новине“ и на интернет 
презентацији општине Горњи Милановац. 

Комисија за оцену пројеката/програма удружења из области од јавног интереса (изузев културе и 
пројеката цркава и верских заједница) чије се суфинансирање обезбеђује на основу јавног конкурса из буџета 
општине Горњи Милановац образована решењем Председника Општине Горњи Милановац бр. 1-401-380/2018 од 
08.06.2018. године, размотрила је све пројектне пријаве које су благовремено пристигле и утврдила 
Прелиминарне листе вредновања и рангирања, посебно за социо-хуманитарна удружења а посебно за удружења 
из осталих области од јавног интереса, које су 27. јуна 2018. године објављене на сајту ЕУправе Републике Србије 
и интернет презентацији општине уз позив подносиоцима да поднесу евентуалне приговоре на листу у року од 8 
дана од дана објављивања. Од пристиглих укупно 25 пријава, 24 су ушле у поступак разматрања, вредновања и 
бодовања, све изузев пријаве Кола српских сестара које као удружење не испуњава основне формалне услове у 
погледу седишта подносиоца (седиште ван територије општине Горњи Милановац). 

Комисија је листе утврдила ценећи пристигле предлоге, по областима од јавног интереса и руководећи се 
следећим критеријумима: 

• референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се 
укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост (предност имају приграми чији 
резултати се остварују у више области од инетерса, који укључују више укључених корисника и имају већу 
могућност развијања и одрживости програма након периода суфинансирања из буџета) – максимум 20 поена 

• циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој 
се програм спроводи (предност имају они програми чији циљеви се могу извесније реализовати, односно којима 
се у већој мери унапређује стање у области од интереса) - максимум 20 поена 

• суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике, фондова Европске 
уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма 
(предност имају одрживи програми у којима је обезбеђено финансирање и из других извора изузев средстава која 
се потражују на конкурсу)- максимум 20 поена 

• законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније 
коришћена средства Општине и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе (овај критеријум се цени према 
извештајима о досадашњем коришћењу средстава из буџета Општине)- максимум 20 поена 

Како у остављеном року није било приговора, а самим тим ни потребе да Комисија поступа по њима, то су 
објављене прелиминарне листе вредновања и рангирања коначан предлог Комисије Општинском Већу за 
расподелу средстава именованим удружењима у складу са Одлуком о условима и начину финансирања удружења 
из буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.2/2017).  
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Општинско веће је уважавајући листе вредновања и бодовања Комисије у потпуности донело одлуку о 
одобравању програма и расподели средстава по Јавном конкурсу као у диспозитиву, на основу члана 13. Одлуке о 
условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, бр.2/2017). 

 
Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор 
пред Управним судом у року од 30 дана од доношења. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          113. 
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – 
др.закон, 47/2018), члана 20. 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 11. јула 2018. године, донело је 
  

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

инфраструкруре 
 

Члан 1.  
 

    У члану 1. став 3 Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструктуре 
(Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/18 и 18/18) тачка 1. брише се. 
 

Члан 2.  
 

У члану 3. став 2. Решења о изменама и допунама Решења распореду дела средстава намењених за одржавање 
саобраћајне инфраструктуре (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/18 и 18/18) додаје се нови 
став 3. који гласи:  
- алинеја „Асфалтирање локалних путева“, средства у износу од 6.503.107,20 динара распоређује се на следеће 
путне правце: 
 

1) Месна заједници Липовац (Прекићи) износ од 3.967.627,20 динара; 
2) Месна заједници Варнице пут ка Заграђу износ од 2.535.480,00 динара; 

 
Члан 3. 

У члану 1. Решења о изменама и допунама Решења распореду дела средстава намењених за одржавање 
саобраћајне инфраструктуре (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/18 и 18/18) додаје се нови 
став 7 који гласи: 
- алинеја „Асфалтирање некатегорисаних путева“, средства  у износу од 13.985.616,96 динара распоређује се 
на следеће путне правце: 
 

1) МЗ Рудник - Брезовица износ од 3.893.556,00 динара; 
2) МЗ Доња Црнућа – Живковића брдо износ од 1.869.720,00 динара; 
3) МЗ Враћевшница-Прњавор износ од 2.557.440,00 динара; 
4) МЗ Озрем према етно селу износ од 1.121.760,00 динара; 
5) МЗ Драгољ - Радојичићи износ од 3.799.620,00 динара; 
6) МЗ Луњевица - Видојевићи износ од 743.520,96 динара; 

 
Члан 4.  

У члану 1. Решења о изменама и допунама Решења распореду дела средстава намењених за одржавање 
саобраћајне инфраструктуре (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/18 и 18/18) додаје се нови 
став 8 који гласи: 
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- алинеја „ГУП (градска зона)“ средства у износу од 5.687.999,43 распоређују се на следећи начин : 
1) извођење радова у Железничкој улици износ од 5.687.999,43 динара 

 
Члан 5.  

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

 
Члан 6. 

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

 
Члан 7.  

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

 
 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 
 
 
 

          114. 
 

 
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, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), 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 11. јула 2018. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду средстава донације  

 
 

 I Средства од донација намењенa за набавку учила за практичну наставу физике, у укупном износу од 
537.500,00 динара, распоређују се: 
 

• у износу од 55.200,00 динара у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 06, функционална 
клaсификација  912 – Основно образовање, Програм 9 – Основно образовање, програмска активност 0001 
– Функционисање основних школа, у оквиру економске класификације 463000 – Трансфери  осталим 
нивоима власти, алинеја 512 Машине и опрема (512 6 – Опрема за образовање), ОШ „Десанка 
Максимовић“ 55.200,00 динара.  

• у износу од 482.300,00 динара у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 07, функционална 
клaсификација  920 – Средње образовање, Програм 10 – Средње образовање, програмска активност 0001 – 
Функционисање средњих школа, у оквиру економске класификације 463000 – Трансфери  осталим 
нивоима власти, алинеја 512 Машине и опрема (512 6 – Опрема за образовање), Техничка школа „Јован 
Жујовић“ 417.200,00 динара и Гимназија „Таковски устанак“ 65.100,00 динара. 

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

Финансијског плана индиректних буџетских корисника – Основног образовања и Средњег образовања за 2018. 
годину. 

 
III О реализацији овог решења стaраће се Општинска управа општине Горњи Милановац - Одељење за 

финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију. 
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                IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

 

          115. 
 
 

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, 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 12. 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 11. јула 2018. године, донело је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације 

 
1. Кабинет Министара без портфеља  задуженог за демографију и популациону политику на основу 

Одлуке о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самопуправе 
063 број 119-01-9/2-2018-01 од 04.07.2018. године,  одобрило је општини Горњи Милановац средства за 
реализацију пројекта подршка спровођењу мера популационе политике на територији општине Горњи 
Милановац - пут ка здравом материнству за ултразвучни апарат 4Д у износу од 4.032.000,00 динара. 

 
 

 2. Средства из члана 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 04-Општинска управа, глава 01, 
функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Програм 12 – Примарна здравствена заштита, 
пројекат 1801- П1  – Подршка спровођењу мера популационе политике на територији општине Горњи 
Милановац, економска класификација 512- Машине и опрема (5125- медицинска и лабораторијска опрема) 
 

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

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

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинске управе за 2018.годину. 
 
             5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 
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          116. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 10. 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 11. јула 2018. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

 
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину („Сл. гласник општине 

Горњи Милановац“, број 26/2017, 21/2018), у оквиру раздела 4 – Oпштинска управа, глава 01, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, програм 0701 програм 7 - Организација саобраћаја и 
саобраћ.инфраструктуре, програмска активност 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, средства у 
износу од 2.500.000,00 динара преусмеравају се са економске класификације 511000 - Зграде и грађевински 
објекти, алинеја Асфалтирање локалних путева, на нову алинеју реконструкција-поправка армираног бетонског 
моста у Луњевици, економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти. 

  
2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину. 
 
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          117. 
 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 10. 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 11. јула 2018. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

 
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину („Сл. гласник општине 

Горњи Милановац“, број 26/2017, 21/2018), у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, програм 0602 програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0001 – функционисање локалне самоуправе, средства у износу од 1.600.000,00 динара преусмеравају 
се са економске класификације 511000 - Зграде и грађевински објекти, алинеја Дом културе 2.фаза, на раздео 4 - 
Општинска управа, глава 01, функционална класификација 620 – Развој заједнице, програм 0701 програм 7- 
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0002 – одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, у оквиру алинеје ГУП градска 
зона отвара се нова апорпријација извођење радова у Железничкој улици.  
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2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018.годину, као и 
Финансијског плана директног буџетског корисника - Општинска управа за 2018.годину.  

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          118. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 11. јула 
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 
1.008.000,00 динара за набавку 4Д ултразвучног апарата. 

 
2. Средства из члана 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 04-Општинска управа, глава 01, функција 760 
– Здравство некласификовано на другом месту, Програм 12 – Примарна здравствена заштита, пројекат 1801- П1  – 
Подршка спровођењу мера популационе политике на територији општине Горњи Милановац, економска 
класификација 512- Машине и опрема (5125). 
 

3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину, као и 
Финансијског плана директног буџетског корисника-Општинске управе, 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: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 
 

 
 
 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 
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          119. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 11. јула 
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 
1.000,00 динара. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 0.1, 

функција 620 – Развој заједнице, Програм 0701 – Програм 7 – Организација саобраћаја и саобр.инфраструктуре, 
Програмска активност 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, економска класификација 511- зграде и 
грађевински објекти. 

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

Финансијског плана директног буџетског корисника-Општинске управе, 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: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

 
 

          120. 
 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-ДР.ЗАКОН, 101/2016-ДР.ЗАКОН И 47/2018), 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 11. јула 
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 
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класификација 133 – Остале опште услуге,  програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа 
буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 
144.000,00 динара. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 0.1, 

функција 133 – Остале опште услуге, Програм 0602 – Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 
0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, економска класификација 421- Стални 
трошкови (4219). 

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

Финансијског плана директног буџетског корисника-Општинске управе, 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: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          121. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), 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 11. јула 
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 
70.000,00 динара МЗ Враћевшница. 

 
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 Враћевшница, економска класификација 512- машине и опрема (5129). 

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

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 

 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Дејан Ковачевић с.р. 
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          122. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 11. јула 
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 
50.000,00 динара породици Марковић из Мутња на име једнократне помоћи. 

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

функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – 
Социјалне помоћи, економска класификација 472900 – Остале накнаде из буџета, jеднократне помоћи (нето 
48.707,00 дин., порез 1.293,00 дин.). 

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

Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник 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: 3-06-70/2018 од 11. јула 2018.године 
 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Дејан Ковачевић с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 

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

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 

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

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 

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


