
ГЛАСНИК 
www.gornjimilanovac.rs 

 
                 ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

ГОДИНА MMXХI 29. ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ БРОЈ 2 
ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА 

 

ЛУЖБЕНИ  

 
    С А Д Р Ж А Ј    
 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

 

 

 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

3. 
РЕШЕЊЕ О  РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА 
ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНУ  

страна 2. 

4. 
РЕШЕЊЕ О  РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ЗА 
ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНУ  

страна 3. 

1. 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2021. ГОДИНИ страна 4. 

2. 
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСТАНОВЕ „СПОРТСКО – 
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

страна 7. 

3. РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

страна 7. 

4. РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

страна 8. 

5. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

страна 8. 

6. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

страна 9. 

7. 
 
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
страна 10. 

8. 
 
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
страна 10. 

9. 
 
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
страна 11. 

10 
 
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
страна 12. 

http://www.gornjimilanovac.rs/
http://www.gornjimilanovac.rs/


Број 2/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 2 

      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
 
          3. 
 
 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-400-21/2021 
 Датум: 14.01.2021. 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, 99/2016,113/2017, 
95/2018,31/2019 и 72/2019), Решења o обиму потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.-31.03.2021. године, 
члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Горњи Милановац (”Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 3/2019”) 
Председник општине Горњи Милановац доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
О  РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.03.2021. 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 –март 2021. године утврђен 
је у следећим износима: 

 

Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација 
Квота потрошње за период                                 

01.01.-31.03.2021. 
 ОШ “ Краља Александра I “ 14.500.000,00 3.356.000,00 
 ОШ “ Момчило Настасијевић” 7.350.000,00 1.713.000,00 
 ОШ “ Свети Сава” 8.100.000,00 1.885.000,00 
 ОШ “ Десанка Максимовић” 11.550.000,00 2.679.000,00 
 ОШ “ Иво Андрић” Прањани 13.800.000,00 3.195.000,00 
 ОШ “ Арсеније Лома” Рудник 10.550.000,00 2.448.000,00 
 ОШ “ Таковски устанак” Таково 11.750.000,00 2.724.000,00 
 УКУПНО: 77.600.000,00 18.000.000,00 

 
Члан 2. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима 
буџета. Уколико се у периоду 01.01.-31.03.2021. 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. 
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          4. 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-400-22/2021 
Датум: 14.01.2021. 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, 99/2016,113/2017, 
95/2018,31/2019 и 72/2019), Решења o обиму потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.-31.03.2021. године, 
члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Горњи Милановац (”Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 3/2019”) 
Председник општине Горњи Милановац доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

О  РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-
31.03.2021. 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 –март 2021. године утврђен 
је у следећим износима: 

 

Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК 
Годишња 

апропријација 
Квота потрошње за период                                 

01.01.-31.03.2021. 
1. ТШ „Јован Жујовић“ 16.000.000,00 4.056.000,00 
2. Гимназија „Таковскиустанак“ 9.000.000,00 2.285.000,00 
3. ЕТШ „Књаз Милош“ 8.500.000,00 2.159.000,00 

 УКУПНО: 33.500.000,00 8.500.000,00 
 

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

буџета. Уколико се у периоду 01.01.-31.03.2021. 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. 
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      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
 
          1. 
 

Општинско веће Општине Горњи Милановац, поступајући на основу члана 19. Закона о јавном 
информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), чланова 
87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 
97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017), 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 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/2019) и члана 4. и члана 26. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 24/08), у складу са Одлуком о 
буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.23/2020) 
и Решењем Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00018/2020-01/2 од 18.01.2021. године, на седници 
одржаној 29. јануара 2021. године расписује: 

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања 

на територији Општине Горњи Милановац у 2021. години 
 

I Предмет конкурса, износ и намена средстава 
Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања који се реализују у 2021. години, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању свих грађана општине Горњи Милановац, подизању квалитета информисања особа са 
инвалидитетом и припадника других мањинских група, заштити и развоју људских права и демократије, 
унапређењу поштовања правног поретка и социјалне равноправности, слободном развоју личности и заштити деце 
и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, 
развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и 
новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који непосредно доприносе задовољавању потреба 
свих грађана општине Горњи Милановац за информацијама и садржајима из свих области живота, без 
дискриминације. 

Средства опредељена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број 23/2020) за ове намене износе укупно 15.000.000 динара. 

Прихватиће се само они пројекти чија реализација је остварива у текућој години, закључно са 31.12.2021. 
године. 

Најмањи износ средстава који се може одобрити једном пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи 
износ за суфинансирање једног пројекта је 7.500.000,00 динара. 

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за штампане, радио и 
интернет медија и новинске агенције, може поднети захтев за финансирање до 80% вредности пројекта. 

Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, новинских 
агенција, средства се додељују у складу са члановима 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 
(„Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) којима је уређена државна помоћ мале 
вредности (de minimis помоћ). 

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, може 
поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта, у складу са чланом 87. Уредбе о правилима 
за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) којима су 
уређени услови за државну помоћ за продукцију филма и ТВ програма. 

 
II Право учешћа на конкурсу 

На Јавном конкурсу може учествовати: 
1. издавач медија који је уписан у Регистар медија при АПР и који емитује/дистрибуира медијски садржај 

на територији општине Горњи Милановац, 
2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ 

да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија при АПР који 
се емитује на територији општине Горњи Милановац. 

Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија. 
Право учешћа на Конкурсу немају: 
• издавачи који се финансирају из јавних прихода, 
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• лица којима су у претходном периоду одобрена средства из буџета Општине Горњи Милановац, а нису у 
уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији 
пројекта, као и лица за које се утврди да су средства нанаменски трошила. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном 
суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може 
учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.  

 
III Kритеријуми за оцену пројеката 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 
1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања и то: 
1.1. Значај пројекта са становишта: 
- остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 
- остваривање намене конкурса; 
- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 
- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа. 
1.2. Утицај и изводљивост са становишта: 
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 
- циљних група; 
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се 

након што се оконча подршка). 
1.3. Капацитети са становишта: 
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 
- неопходних ресурса за реализацију пројекта; 
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са 

пројектним активностима; 
- економске правданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 
2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела 

саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прикупља 
стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за 
штампане и онлајн медије) 

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан 
случај неће поновити. 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су: 
1. да ли је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Горњи 

Милановац (пројекат има за тему садржај који је везан за Горњи Милановац, његове житеље, посебности 
саме општине или изазова с којима се суочава локално становништво); 

2. у којој мери пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета, језика и писма, посебно у 
складу са традицијом локалне заједнице; 

3. актуелност теме и доступност већем броју корисника; 
4. мера у којој предложени пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника 

националних мањина које су заступљене на територији општине, 
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности рањивих друштвених 

група на територији општине (малолетника, жена, жртава насиља, старих и социјално угрожених лица, 
особа са сметњама у развоју, итд.); 

6. у којој мери предложени пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности, 
као и спречавању дискриминације међу грађанима општине Горњи Милановац по било ком основу. 

 
IV Рокови 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у недељном листу „Таковске 
новине“, односно закључно са 19.02.2021. године. 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса. 
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V Потребна документацијa 

Учесник конкурса у обавези је да достави: 
1. Попуњене и оверене обрасце у 4 (четири) примерка и то: 
 Предлог пројекта (Образац 1 – пријава); 
 Предлог буџета (Образац 1- табела). 

Оба обрасца се преузимају искључиво електронски са званичног сајта општине Горњи Милановац    
www.gornjimilanovac.rs у секцији „Конкурси и Обавештења“, почев од дана објављивања Конкурса. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 
 потврде Народне банке РС да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема 

блокиран рачун); 
 решења о регистрацији у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима 

уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (неће се прихватати стара решења о 
регистрацији медија у Регистар јавних гласила, који је претходно вођен при АПР); 

 важеће дозволе за емитовање радио и/или ТВ пограма издата од Регулаторног тела за електронске 
медије; 

 оверене изjаве/сагласности издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити 
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве 
производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског 
програма); 

 потписане изјаве учесника на Конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна 
помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ)у текућој и у претходне две фискалне године, 
односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу - за штампане медије, радио, 
интернет медије и новинске агенције; 

 потписане изјаве учесника на Конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна 
помоћ у текућој фискалној години и по ком основу - за производњу медијских садржаја за телевизију, 

3. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл); 
 

VI Позив за учешће у раду комисије за медије 
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања 

Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије (Комисије за медије).  
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем пријаве 

за чланство у Комисији. 
Пријава се подноси у слободној форми, али се уз њу обавезно прилаже доказ о регистрацији медијског 

удружења (ако је подносилац удружење), односно професионална биографија предложеног лица (без обзира да ли 
је подносилац медијско удружење или појединац-медијски стручњак). 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса, нити обављати јавну функцију, у складу са правилима 
о прописима о борби против корупције. 

Предлози за чланове Комисије са захтеваном документацијом, достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања Конкурса у „Таковским новинама“, закључно са 19.02.2021. године, у затвореној коверти, на 
писарници Општинске управе Горњи Милановац, Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац, или путем поште, на 
наведену адресу, са назнаком:– „Предлог чланова Комисије за медије – 2021. година“. 

 
VII Опште информације о конкурсу 

Текст конкурса, обрасци за предлог пројекта (Образац 1 – пријава) и предлог буџета пројекта (Образац 1- 
табела), као и обрасци за наративни и финансијски извештај, обjављују се на веб-сајту Општине Горњи Милановац 
где су видљиви и доступни током трајања Конкурса - www.gornjimilanovac.rs  

Пријаве на конкурс, са захтеваном документацијом, подносе се у затвореној коверти, на писарници 
Општинске управе Горњи Милановац, Таковска бр.2, 32300 Горњи Милановац, или путем поште, на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја - 2021. година“. 

Пријаве које стигну ван прописаног рока, на погрешном обрасцу, попуњене неправилно или у мањем броју 
примерака од захтеваног, неће бити разматране. 

Конкурсни материјал се не враћа. 
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту 

Општине Горњи Милановац www.gornjimilanovac.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми 
на емаил адресе које назначе у пријави. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
                    Број: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
 

 

http://www.gornjimilanovac.rs/
http://www.gornjimilanovac.rs/
http://www.gornjimilanovac.rs/
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          2. 
 
 
 На основу члана 18. Одлуке о оснивању Установе „Спортско –рекреативни центар“ Горњи  Милановац, члана 
62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19), 4. и 26 . Одлуке 
о Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник“ број 24/08), Општинско веће општине Горњи 
Милановац, на седници одржаној 29.01.2021.године доноси 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Ценовника установе „Спортско – рекреативни центар“ Горњи 
Милановац које је усвојио Управни одбор ове установе одлуком број 56/2021 од 26. 01. 2021. године. 
 
  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
                    Број: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
 

          3. 
 

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, 72/2019 и 149/2020), 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 29. 01. 2021. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације 

 

1. На основу Уговора број 1-351-208/2020 од 05. августа 2020.  године и Анекс I Уговора број 1-404-355/2020 
од 18. новембра 2020. године, који је Општина Горњи Милановац закључила са Министарством трговине, туризма 
и телекомуникација, обезбеђена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за финансирање пројекта под 
називом „Визиторски центар Рудник – центар развоја туризма рудничког краја“. 
 

2. Средства из тачке 1. уплаћена су 07. децембра 2020. године на уплатни рачун буџета општине Горњи 
Милановац 840-733251843-26.  
 

3. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
функција 473 – Туризам, програм 1502 – Развој туризма, Пројекат 1502-5001: „Визиторски центар Рудник “, извор 
финансирања 13, економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти (511200 – Изградња зграда и 
објеката) у износу од 8.000.000,00 динара. 

 
4. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа  за 2021. 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“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
                      Број: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
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          4. 
 
 

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, 72/2019 и 149/2020), 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 29. 01.  2021. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријације 

 

1. На основу Уговора број 1-401-668 од 30. новембра 2020.  године и Анекс I Уговора о преносу финансијских 
средстава број 1-401-698 од 16. децембра 2020. године који је Општина Горњи Милановац закључила са 
Министарством заштите животне средине обезбеђена су средства, у износу од 12.000.000,00 динара за 
финансирање пројекта под називом „Реконструкција система за пречишћавање отпадних вода у Млаковцу“. 
 

2. Средства из тачке 1.уплаћена су 10. децембра 2020. године на уплатни рачун буџета општине Горњи 
Милановац 840-733251843-26. 
 

3. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
функција 520 – Управљање отпадним водама, Програм 0401 – Заштита животне средине, Пројекат 0401-5007: 
„Реконструкција система за пречишћавање отпадних вода у Млаковцу“, извор финансирања 13, економска 
класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти (511400 – Пројектна документација) у износу од 
12.000.000,00 динара. 

 
4. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа  за 2021. 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“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
                  Број: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
 

          5. 
 
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, 72/2019 и 149/2020), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007,83/2014-
др.закони,101/2016-др.закони и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину 
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 23/2020) 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 29. 01. 2021. године, донело је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 23/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
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програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва, економска класификација 499000 – Стална буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи Драгомиру Топаловић из Горњег 
Милановца за штету насталу услед временских непогода. 

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

функционална класификација 133 – Остале опште услуге, програм 0602– 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) 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 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: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 
 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 

 

          6. 
 

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, 72/2019 и 149/2020), 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 2021. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“ број 23/2020) 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 29.01.2021. 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 2021. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 23/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,   Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 885.000,00 динара за израду и постављање аутобуских стајалишта.   

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

Функција 451 – Друмски саобраћај, Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, 
Пројекат 0701-5002 – Аутобуска стајалишта, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, (511200 
– Изградња зграда и објеката) у износу од 885.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2021. 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: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
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          7. 
 

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, 72/2019 и 149/2020), 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 2021. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 23/2020) 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 29. 01. 2021. 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 2021. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број  23/2020), 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 Гордани Милојевић из Горњег Милановца на име једнократне 
социјалне помоћи за трошкове лечења.  
 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
функција 090 – Социјална заштита, Програм 0901 – 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 20.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2021. 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: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
 

          8. 
 

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, 72/2019 и 149/2020), 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 2021. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“ број 23/2020) 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 29. 01. 2021. 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 2021. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 23/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,   Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 1.500.000,00 динара за извођење радова на партерном уређењу острва кружног 
тока.   
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2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

Функција 133 – Остале опште услуге, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-5001 – 
„Партерно уређење острва кружног тока“,  на економске класификације: 425000 – Текуће поправке и одржавање 
(425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката) у износу од 320.000,00 динара, 426000 – Материјал 
(426100 – Административни материјал) у износу од 200.000,00 динара, 511 – Зграде и грађевински објекти, 
(511200 – Изградња зграда и објеката) у износу од 800.000,00 динара и (511400 – Пројектно планирање) у износу 
од 180.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2021. 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: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
 

          9. 
 

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, 72/2019 и 149/2020), 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 2021. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“ број 23/2020) 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 29. 01. 2021. 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 2021. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 23/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 636.000,00 динара за извођење радова на адаптацији  помоћне просторије у 
мокри чвор издвојеног одељења Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Доња Врбава.  

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

Функција 912 – Основно образовање, Програм 2002 – Основно образовање и васпитање, Пројекат 2002-5002 – ОШ 
„Десанка Максимовић“ – изградња мокрог чвора, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 
(511200 – Изградња зграда и објеката) у износу од 636.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2021. 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: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 
 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
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          10. 
 
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, 
72/2019 и 149/2020), 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 2021. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 23/2020) 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 29.01.2021. 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 2021. годину („Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“, број 23/2020), 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  2.737.000,00 динара за трошкове по првостепеној пресуди Привредног суда у Чачку бр. 
3П.218/2017 од 12. марта 2019. године и по другостепеној пресуди Привредног апелационог суда у Београду  бр. 
4Пж 3470/19 од 17. децембра 2020. године за извођење радова на Дому културе.  

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01; 
-  функција 133 – Остале опште услуге, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, економске класификације: 483000 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова (483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова) у износу од 
350.000,00 динара,  

- функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту, програм 1201 – Развој 
културе и информисања, Пројекат 1201-5001 – Дом културе, економска класификација 511000 – Зграде и 
грађевински објекти (511200 – Изградња зграда и објеката) у износу од 2.387.000,00 динара.  

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, као и 

Финансијског плана  директног буџетског корисника – Општинска управа општине Горњи Милановац за 2021. 
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: 3-06-2/2021 од 29.01.2021 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                            Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

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 


