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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
98.
Општинско веће Oпштине Горњи Милановац на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 13. став 4. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број: 10/2013, 142/2014, 103/2015 и
101/2016), Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-40-03101/2020-09 од 18.
новембра 2020. године којим се даје претходна сагласност на предлог Програма о измени Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Горњи Милановац за 2020. годину,
члана 62. Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број: 3/2019),
члана 4. и члана 26. Одлуке о Општинском већу Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи
Милановац“, број: 24/2008) и члана 5. и 20. Одлуке о буџету Општине Горњи Милановац за 2020. годину („Службени
гласник Општине Горњи Милановац“, број: 21/2019, 16/2020) на седници одржаној 09. 12. 2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I ДОНОСИ СЕ Програм о измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Општине Горњи Милановац за 2020. годину.
II На Програм о измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја Општине Горњи Милановац за 2020. године дата је претходна сагласност Решењем Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-40-03101/2020-09 од 18. новембра 2020. године.
III Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-52/2020 од 09. 12. 2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

99.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, бр 3/2019), чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник
општине Горњи Милановац, бр. 24/2008) и члана 17. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског
туризма на територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 9/2019 и 1/2020),
Општинско веће општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана 09.12. 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОДОБРАВАЈУ СЕ подстицајна средства за развој сеоског туризма на територији општине Горњи Милановац
за 2020. годину за 23 (двадесеттри) поднета захтева на Kонкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског
туризма на територији општине Горњи Милановац за 2020. годину, бр. 4-02-332-8/2020 од 18.02.2020. године који
се након оцењивања Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма
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налазе на ранг листи закључно са редним бројем 23, у укупном износу од 3.500.000,00 динара, следећим
подносиоцима захтева/корисницима подстицаја:
Редни
број

Подносилац захтева/
Корисник подстицаја

Врста програма и
подстицаја

Категорија
објекта

Година
бављења
сеоским
туризмом

Одобрена
средства
општине

1.

Гордана Милошевић
"Три храста" Клатичево

****
20

Преко 6 година
15

150.000,00

2.

Зорица Радојковић
"Лозањска тераса"
Лозањ

****
20

Преко 6 година
15

50.000,00

3.

Мирослава Станковић
Клатичево

****
20

Преко 6 година
15

150.000,00

4.

Живко Обрадовић
"Домаћинство
Обрадовић"
Коштунићи

****
20

Преко 6 година
15

50.000,00

5.

Милутин Матић
"Вила Милица"
Трудељ

****
20

Преко 6 година
15

150.000,00

6.

Боса Дамљановић
"Домаћинство Босе
Дамљановић"
Коштунићи

****
20

Преко 6 година
15

100.000,00

7.

Љиљана Мишић
Трудељ

Побољшање
пратећих
садржаја
у
области
рекреације
и
набавке
дворишног
мобилијара
ради унапређења понуде и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности
Побољшање
пратећих
садржаја
у
области
рекреације
и
набавке
дворишног
мобилијара
ради унапређења понуде и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности
Радови
инвестиционог
одржавања
у
циљу
привођења
намени
аутентичних објеката на
селу – вајата, воденица и
сличних објеката који су у
функцији сеоског туризма
Опремање објеката ради
унапређења
понуде
и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности у
складу
са
решењем
надлежног органа где је
евидентиран као пружалац
угоститељских услуга
Опремање објеката ради
унапређења
понуде
и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности у
складу
са
решењем
надлежног органа где је
евидентиран као пружалац
угоститељских услуга
Доградња и адаптација
купатила, сауне, кухиње и
увођење
система
централног грејања, a ради
пружања
угоститељских
услуга
у
пословима
сеоском
туристичком
домаћинству или домаће
радиности
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и

****
20

Преко 6 година
15

350.000,00
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8.

Светлана Рашковић
"Стефанов конак"
Рудник

9.

Милан Рашковић
"Вила Јелена"
Рудник

10.

Бошко Мијаиловић
"Собе Мијаиловић"
Гојна Гора

11.

Недељко Јаћимовић
Гојна Гора

12.

Зорица Пантовић
"Вила Бреза"
Мајдан

текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Доградња и адаптација
купатила, сауне, кухиње и
увођење
система
централног грејања, a ради
пружања
угоститељских
услуга
у
пословима
сеоском
туристичком
домаћинству или домаће
радиности
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Опремање објеката ради
унапређења
понуде
и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности у
складу
са
решењем
надлежног органа где је
евидентиран као пружалац
угоститељских услуга
Доградња и адаптација
купатила, сауне, кухиње и
увођење
система
централног грејања, a ради
пружања
угоститељских
услуга
у
пословима
сеоском
туристичком
домаћинству или домаће
радиности
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства

Страна 4

****
20

Преко 6 година
15

130.000,00

****
20

Преко 6 година
15

120.000,00

****
20

Преко 6 година
15

80.000,00

***
15

Преко 6 година
15

300.000,00

***
15

Преко 6 година
15

150.000,00
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13.

Снежана Пантелић
Дренова

14.

Иван Ивановић
"Вила Мелодија"

15.

Слободан Тодоровић
"Тодоровића млин"
Мајдан

16.

Давид Турковић
"Да-да у Полому"
Полом-Рајац

као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Радови
инвестиционог
одржавања
у
циљу
привођења
намени
аутентичних објеката на
селу – вајата, воденица и
сличних објеката који су у
функцији сеоског туризма
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
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***
15

Преко 6 година
15

100.000,00

**
15

Преко 6 година
15

200.000,00

****
20

До 3 године
5

250.000,00

***
15

Од 3-6 година
10

200.000,00
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17.

Драгомир Топаловић
Брђани

18.

Дарко Брдаревић
Теочин

19.

Немања Дамљановић
"Скривени рај"
Шарани

20.

Слободан Вукајловић
Бершићи

21.

Рајка Крсмановић
Вишња и Теа"
Брезна

радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Доградња и адаптација
купатила, сауне, кухиње и
увођење
система
централног грејања, a ради
пружања
угоститељских
услуга
у
пословима
сеоском
туристичком
домаћинству или домаће
радиности
Опремање објеката ради
унапређења
понуде
и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности у
складу
са
решењем
надлежног органа где је
евидентиран као пружалац
угоститељских услуга
Радови на изградњи нових
објеката, инвестиционог и
текућег
одржавања
постојећих објеката домаће
радиности или сеоског
туристичког домаћинства
као
и
постојећих
аутентичних
сеоских
објеката
уз
очување
народног градитељства и
традиционалне
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****
20

До 3 године
5

300.000,00

***
15

До 3 године
5

50.000,00

***
15

До 3 године
5

300.000,00

***
15

До 3 године
5

30.000,00

**
10

До 3 године
5

150.000,00
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22.

Радослав Јовановић
"Таковски конак"
Таково

23.

Слободан Павловић
Бершићи

архитектуре,
a
ради
пружања
угоститељских
услуга у пословима домаће
радиности или сеоском
туристичком домаћинству
Опремање објеката ради
унапређења
понуде
и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности у
складу
са
решењем
надлежног органа где је
евидентиран као пружалац
угоститељских услуга
Побољшање
пратећих
садржаја
у
области
рекреације
и
набавке
дворишног
мобилијара
ради унапређења понуде и
пружања
угоститељских
услуга
у
сеоском
туристичком домаћинству
или домаћој радиности
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**
10

До 3 године
5

60.000,00

*
5

До 3 године
5

80.000,00

Укупно:

3.500.000,00

II Општина Горњи Милановац ће са корисницима подстицаја који су остварили право на подстицај
закључити уговор о одобравању подстицајних средстава, на основу кога ће се између осталог уредити да се
одобрена наменска подстицајна средства преносе на текући рачун корисника подстицајних средстава, у складу са
приливом средстава у буџету Општине, а најдуже 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.
III О извршењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Горњи Милановац - Одељење за
финансије, рачуноводство и локалну пореску администарцију.
IV Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
Образложење
Општинска управа општине Горњи Милановац расписала је јавни конкурс за доделу подстицајних
средстава за развој сеоског туризма на територији општине Горњи Милановац за 2020. годину, бр. 4-02-332-8/2020
од 18.02.2020. године.
Овим конкурсом уређени су услови и начин коришћења и остваривања права на коришћење подстицајних
средстава за развој сеоског туризма на територији општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и максимални
износи подстицаја по кориснику.
Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а опредељена буџетом
општине Горњи Милановац за 2020. годину, налази се - раздео 4 Општинска управа; глава 4.01 Општинска управа;
програм 1502 развој туризма; програмска активност 0001 управљање развојем туризма; функција 473 туризам;
економска класификација 454 субвенције приватним предузећима, износ 3.500.000,00 динара.
Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и
обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на
територији општине Горњи Милановац, а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на
сеоском подручју.
Рок за предају захтева за доделу подсицајних средстава је трајао од 1.10.2020.године до 15.10.2020.године.
За спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма Председник општине
образовао је Комисију за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија), Решењем, бр.1-332-58/2020 од
28.9.2020.године и Решењем, бр.1-332-80/2020 од 28.9.2020.године.
Дакле, задатак Комисије је да спроведе конкурс, разматра пријаве на конкурс, врши оцену поднетих захтева
у складу са критеријумима утврђеним Правилником о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на
територији општине Горњи Милановац, утврђује ранг листу и даје предлог за доделу подстицајних средстава из
буџета општине Горњи Милановац и исти упути Општинском већу општине Горњи Милановац на одлучивање.

Број 22/2020

Службени гласник општине Горњи Милановац

Страна 8

На јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине
Горњи Милановац је пристигло укупно 23 захтева.
Сви захтеви за доделу подстицајних средстава испуњавају формалне услове прописане одредбом члана 13.
Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 9/2019 и 1/2020), (у даљем тексту: Правилник).
Листу вредновања и рангирања поднетих захтева за доделу подстицајних средстава саставила је Комисија
након детаљног ишчитавања и прегледања пристиглих захтева, а све у складу са одредбом члана 14. Правилника.
Комисија је, 07.12.2020.године израдила Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава за развој сеоског
туризма на територији општине Горњи Милановац за 2020. годину који садржи ранг листу према укупном броју
бодова, редоследом од подносиоца захтева са највећим бројем бодова, па до подносиоца захтева са најмањим бројем
бодова.
Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Горњи
Милановац за 2020. годину је достављен Општинском већу општине Горњи Милановац, на разматрање и
одлучивање.
У складу са чланом 17. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на
територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 9/2019 и 1/2020), a на основу
Предлога Комисије, Општинско веће општине Горњи Милановац је донело Одлуку о додели подстицајних средстава
за развој сеоског туризма на територији општине Горњи Милановац за 2020. годину.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

100.
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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон 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 09.
12. 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације
1. На основу уговора број 1054/20 од 06. новембра 2020. године, који је Предшколска установа „Сунце“
Горњи Милановац закључила са Републиком Србијом – Центар за промоцију науке у износу од 90.000,00 динара,
обезбеђена су средства за финансирање активности у оквиру Пројекта „Road to Friday of Science 3.0 - ReFocuS 3.0“.
2. Средства из тачке 1. уплаћена су на уплатни рачун буџета општине Горњи Милановац 840-744251184308.
3. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 03,
функција 911 – Предшколско образовање, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање , Пројекат 2001-05:
„Road to Friday of Science 3.0 - ReFocuS 3.0“, економска класификација 423 – Услуге по уговору (423911 – Остале
опште услуге).
4. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Предшколска установа „Сунце“ за 2020. годину.
5. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
6. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. 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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), 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 2020. годину („Сл.гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о увећању апропријације
1. На основу Решења о исплати новчане помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције број 553-672/1 на
уплатни рачун прихода буџета 840-733154843-26 - Текући наменски трансфери од Републике, у ужем смислу, у
корист нивоа општина, општини Горњи Милановац уплаћена су средства у износу од 15.000,00 динара на име
једнократне помоћи Андрић Вукосави.
2. Средства, из тачке 1. овог решења у износу од 15.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 4 –
Општинска управа, глава 01, програм 11- Социјална и дечја заштита, функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, Пројекат 0901-П3: Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима,
економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (472900 – Једнократне помоћи).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника Општинске управе за 2020. годину.
4. О реализацији овог решења стaраће 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

102.
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.108/2013 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007,83/2014-др.закони,101/2016др.закони и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва, економска класификација
499000 – Стална буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара, на име помоћи Јовановић
Драгану за штету насталу услед пожара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 133 – Остале опште услуге, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (484100
- Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину.
4. О реализацији овог решења стaраће се за Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију, Одсек за буџет, финансије и рачуноводство.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. 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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 30.000,00 динара Алемпијевић Душица за трошкове
лечења своје ћерке.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 –
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета - Једнократна помоћ) у износу од 30.000,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
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5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. 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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара Весковић Александри из Горњег
Милановца на име једнократне помоћи за трошкове студирања.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функција 090 – Социјална заштита, програм 11 – Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 –
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета - Једнократна помоћ) у износу од 100.000,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/16-др.закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09. 12. 2020. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Oпште jaвне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 946.260,00 динара Месној заједници Горњи
Милановац за трошкове по пресуди суда.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02,
функција 620 – Развој заједнице, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 –
Месне заједнице, економске класификације: 421000 – Стални трошкови (421400 – Услуге комуникације) у износу
од 70.000,00 динара, 423000 – Услуге по уговору (423900 – Остале опште услуге) у износу од 525.000,00 динара,
444000-Пратећи трошкови задуживања ( 444200 - Казне за кашњење) у износу од 237.000,00 динара и 483000 –
Новчане казне и пенали по решењу судова (483100 - Новчане казне и пенали по решењу судова) у износу од
114.260,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020 годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Горњи Милановац за 2020.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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. 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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2017 др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 20.000,00 динара МЗ Доњи Бранетићи за извођење
електро радова на Дому.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02,
функција 620 – Развој заједнице, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 –
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Месне заједнице – МЗ Доњи Бранетићи, економска класификација 425000 - Текуће поправке и одржавање (425100
– Текуће поправке и одржавање зграда и објеката) у износу од 20.000 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Доњи Бранетићи за 2020. 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

107.
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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/16-др.закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Oпште jaвне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Oпште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства Месној заједници Драгољ на име реконструкције објекта Месне
канцеларије у износу од 120.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02,
функција 620 – Развој заједнице, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 –
Месне заједнице, економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање (425100 – Текуће поправке и
одржавње зграда и објеката) у износу од 120.000,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Драгољ за 2020. 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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108.
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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/16-др.закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства Месној заједници Калиманићи за трошкове прикључка струје на
капели у износу од 27.000,00 динара
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02,
функција 620 – Развој заједнице, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 –
Месне заједнице, економска класификација 423000 – Услуге по уговору (423900 – Остале опште услуге) у износу од
26.000,00 динара и 482000 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (482200 – Обавезне таксе) у износу
од 1.000,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Калиманићи за 2020.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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

109.
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, 113/2017 , 95/2018,
31/2019 и 72/2019 ),члана 46. Закона о локаланој 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12. 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 133 – Остале опште услуге, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
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програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара на име услуга по уговору.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функција 111 – Извршни и законодавни органи, програм 16 – Политички систем локлане самоуправе, програмска
активност 0001 – Функционисање скупштине, економска класификација 423000 – Услуге по уговору (423700 –
Репрезентација) у износу од 100.000,00 динара,
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Скупштине општине за 2020. годину.
4. О реализацији овог решења стaраће 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

110.
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, 113/2017 , 95/2018,
31/2019 и 72/2019 ),члана 46. Закона о локаланој 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12. 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 133 – Остале опште услуге, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
извор финансирања 13, одобравају се средства у укупном износу од 950.000,00 динара на име накнаде трошкова
за превоз на посао и са посла запослених у општинској управи, накнаде трошкова за специјализоване услуге,
односно тзв. „мртвозорство“ и трошкова јавне расвете.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01:
- Функција 133 – Остале опште услуге, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 415000 – Накнаде трошкова за
запослене, (415100 – Накнаде трошкова за запослене) у износу од 250.000,00 динара,
- Функција 640 – Улична расвета, програм 2 – Комунална делатност, програмска активност 0001 –
Управљање/одржавање јавним осветлењем, економска класификација 421000 – Стални трошкови (421200 –
Енергетске услуге) у износу од 500.000,00 динара,
- Функција 760 – Здраство некласификовано на другом месту, програм 12 – Здраствена заштита, програмска
активност 0002 – Мртвозорство, економска класификација 424000 – Специјализоване услуге (424300 – Медицинске
улуге) у износу од 200.000,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину.
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4. О реализацији овог решења стaраће 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

111.
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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/219), 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, функционална
класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 80.000,00 динара Основној школи „Краљ Александар I“ Горњи
Милановац на име исплате солидарне помоћи – помоћ у случају смрти запосленог.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 912 – Основно образовање, програм 9 - Основно образовање и васпитање, програмска
активност 0001 – Функционисање основних школа, у оквиру економске класификације 463000 – Трансфери
осталим нивиома власти у износу од 80.000,00 динара (алинеја 414300 – Отпремнине и помоћи).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијког плана буџетског корисника - Основног образовања за 2020. 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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112.
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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 40.000,00 динара Алексић Радмили на име
једнократне социјалне помоћи за материјалне трошкове.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 –
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета - Једнократна помоћ) у износу од 40.000,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

113.
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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локаланој 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
програм 6 – Заштита животне средине – Фонд, функционална класификација 560 – Заштита животне средине
некласификоване на другом месту, Пројекат 0401-П5: Набавка садница за Брдо миро, билансирана на економском
конту 514000 – Култивисана имовина у износу од 494.400,00 динара, преносе се у текућу буџетску резерву,
економска класификација 499000 – Текућа буџетска резерва.
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2. Средства текуће буџетске резерве у износу од 494.400,00 динара распоређују се у оквиру раздела 4 –
Општинска управа, глава 01, функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификоване на
другом месту, програм 6 – Заштита животне средине - Фонд, Пројекат 0401-П6: Озелењавање појасева улица и кеја
реке Деспотовице, економска класификација 514000 – Култивисана имовина, (514100 – Вишегодишњи засади) за
средства за реализацију пројекта озелењавање појасева улица и кеја реке Деспотовице.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину.
4. О реализацији овог решења стaраће 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

114.
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, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), 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 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) 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 09.12.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, извор финансирања 13, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара Овчаревић
Славиша из Горњег Милановца на име једнократне социјалне помоћи за материјалне трошкове.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 –
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета - Једнократна помоћ) у износу од 50.000,00 динара.
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. 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: 3-06-52/2020 од 09. децембра 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

Број 22/2020

Службени гласник општине Горњи Милановац

Страна 19

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

