
 

 
ГОДИНА MMXХI 20. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ БРОЈ 20 

ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА 
 

    С А Д Р Ж А Ј    
 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
 

110. 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
страна 2. 

111. 
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
страна 4. 

112. 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ ДЕЛА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – УЛИЦА, ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

страна 5. 

113. РЕШЕЊЕ О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА страна 7. 

114. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 8. 

115. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 8. 

116. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 9. 

117. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 10. 

118. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 11. 

119. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 11. 

120. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 12. 

121. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 13. 

122. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ страна 14. 

115. 
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ 
ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН,  СОБА И СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

страна 15. 

116. 
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗА ОБЛАСТ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
САОБРАЋАЈА 

страна 16. 



Број 20/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 2 

      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
          110. 

 
 
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 .... 47/18), 
члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  
40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 
149/20)  и члана 62. став 1. тачка 4. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“ број 3/2019), Oпштинско веће општине Горњи Милановац  на седници одржаној дана  
20.09.2021.године, донело је 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда на територији општине 
Горњи Милановац усвојен на седници Општинског веће одржаној 16.07.2021.године („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“ број 11/2021) мења се члан 6 тако да убудуће гласи: 

 
„Суфинансирање унапређења енергетске ефикасности, у општини Горњи Милановац, износом од осам 

милиона динара, од чега је  четири милиона динара определила Општина Горњи Милановац, а  четири милиона 
динара Министарство рударства и енергетике, ће се радити за следеће мере енергетске ефикасности : 

 
1) Уградња и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова 

термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израда техничке документације 

за наведене радове; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су шест 
милиона динара. 

Општина Горњи Милановац ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити стамбеној 
заједници за ову меру као мањи износ од: 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, из последњег става ове тачке 
помножена са бројем станова у пријављеној стамбеној згради односно 50% укупног пријављеног 
износа са ПДВом за ову меру, шта год је од ова два износа мање, и: 
(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) 
количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, из 
последњег става ове тачке.  

Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом се одређује да је до 3.000,00 динара по квадратном 
метру термичке изолације са фасадом. 

 
2) замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним заједничким 

просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима; 

Укупна планирана средства које општина заједно са средствима министарства додељује за ову меру су два 
милиона динара. 

Општина Горњи Милановац ће дефинисати средства подстицаја са ПДВ-ом која ће доделити стамбеној 
заједници за ову меру као мањи износ од: 

(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, из последњег става ове тачке 
помножена са бројем станова у пријављеној стамбеној згради односно 50% укупног пријављеног 
износа са ПДВом за ову меру, шта год је од ова два износа мање, и: 
(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) 
количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, из 
последњег става ове тачке.  

Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом може износити до 14.000,00 динара по квадратном 
метру за прозоре и балконска врата  до 20.000,00 динара по метру квадратном за улазна врата. 

  
  
Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте, али морају да 

задовоље следеће минималне услове:  
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1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза 
топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата 
 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 
 
2) Спољни зид на стамбеним зградама следећих карактеристика: 
- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да 

се постави та дебљина изолације;  
Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, 

избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита. 
 
Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објеката: 
1) За меру из члана 6. став 1. тачка 1) овог члана  Средства подстицаја за термичку изолацију неће се 

одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, 
пријаву подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен 
каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти. 
3) Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије. 
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за стамбене заједнице  дати су у члану 26. овог 

Правилника.“ 
 

Члан 2 
 
У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда на територији општине 

Горњи Милановац усвојен на седници Општинског веће одржаној 16.07.2021.године („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“ број 11/2021) мења се члан 22. став 1. тачка 2. подтачка 4. тако да гласи: 

 „ 4) решење о озакоњењу, односно доказ да су започели поступак легализације;“. 
 

Члан 3 
 
У Правилнику о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда на територији општине 

Горњи Милановац усвојен на седници Општинског веће одржаној 16.07.2021.године („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“ број 11/2021) мења се члан 24. тако да гласи: 

 
„ Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице нарочито садржи:  
1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности, са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 
2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се односи на стање грађевинских(фасадних) 

елемената и грејног система објекта; 
3) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан;  
4) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта, односно да је 

започет процес легализације; 
5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде за коју се конкурише 

за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална 
потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно по стану - потребно за минимум  50% станова у згради); 

6) доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 
7) сагласност стамбене заједнице за предложену меру; 
8) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице;  
9) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте;   

       10) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних 
корисника коју је објавила Општина Горњи Милановац; 
       11) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања; 
       12) Потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на имовину; 
       13)  и друга документа у складу са Јавним позивом. 

 
Општине Горњи Милановац ће обезбедити прибављање података о  чињеницама о којима се води службена 

евиденција по службеној дужности.“. 
 
 

Члан 4. 

 

У осталом делу Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда на територији 

општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 11/2021) остаје на снази. 
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Члан 5. 

 
Правилник о измени и допуни правилника о суфинансирању мера суфинансирању мера енергетске 

санације стамбених зграда на територији општине Горњи Милановац ступа на правну снагу даном доношења и 
биће објављен  у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 

 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ 

Број : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          111. 
 
 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. 
Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 20. 
Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда на територији општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 11/2021)  и члана 62. Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 3/2019), Oпштинско веће општине Горњи 
Милановац  на седници одржаној дана  20.09.2021.године, донело је 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се коначна листа привредних субјеката који на територији општине Горњи Милановац могу 
извршавати уградњу и набавку материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова 
термичког омотача према негрејаном простору стамбених зграда и израду техничке документације за 
наведене радове, са пратећим грађевинским радовима (Мера 1.) и замену (набавка са уградњом) спољних 
прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким 
својствима према негрејаним заједничким просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским 
радовима (Мера 2)  у оквиру спровођења мера енергетске санације стамбених зграда на територији општине 
Горњи Милановац за 2021.године: 

 

1) 
УГРАДЊА И НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА  ТЕРМИЧКУ ИЗОЛАЦИЈУ ЗИДОВА, КРОВА, ТАВАНИЦА И 
ОСТАЛИХ ДЕЛОВА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ПРЕМА НЕГРЕЈАНОМ ПРОСТОРУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И 
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАВЕДЕНЕ РАДОВЕ; 

1. SZTR „KOLOR CENTAR“ G.Milanovac 
Кнеза Александра 124 
 

kolorcentar@gmail.com 032/714-555 

2. „MASTER S“ d.o.o Beograd Цвијићева 103 
 

office©mastersbgd.rs 011/77 00 917 

2) 

ЗАМЕНА (НАБАВКА СА УГРАДЊОМ) СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА И ДРУГИХ ТРАНСПАРЕНТНИХ 
ЕЛЕМЕНАТА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРМИЧКИМ СВОЈСТВИМА ПРЕМА 
НЕГРЕЈАНИМ ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА, НА СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА, СА ПРАТЕЋИМ 
ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА; 

1. „ЛАЗИЋ МОНТ ГМ“ D.O.O ЛУЊЕВИЦА lazicmontgm@gmail.com 063/688-223 

2. „STAKLOREKLAM“ А.D ЛУЧАНИ Драгише 
Мишовића 14 

stakloreklamlu@gmail.com 032/817-138 

3. „SUNCEMARINKOVIĆ“  D.O.O КРАГУЈЕВАЦ 
Лепенички булевар 39 

office@suncemarinkovic.com 034/330-870 

4. „VUJIĆ-INVEST“ D.O.O  ВАЉЕВО 
Алексе Дундића 61/1 

vujicvaljevo@yahoo.com 014/227-201 
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5. SZTR „KOLOR CENTAR“ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ Кнеза Александра 124 

kolorcentar@gmail.com 032/714-555 

6. „ALMont032“ D.O.O ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
Тихомира Матијевића 2/2/6 

almont032@gmail.com 066/880-8881 

7. „EURO-PVC“ D.O.O РАШКА 
Железничка бб 

europvcraska@gmail.com 065/500-7003 

8. „NEBOJŠA LAZIĆ PR ZANATSKA RADNJA 
ALTERRA“ СВРАЧКОВЦИ    

alterragm@gmail.com 032/5720-695 
063/619-166 

9. „R.D. INŽENJERING DVA“ D.O.O БЕОГРАД, 
ЗЕМУН Југовићева 4 Пожаревац 

office@rd-inzenjering.rs 064/821-5107 

10. „MASTER S“ d.o.o Beograd Цвијићева 103 оffice©mastersbgd.rs 011/77 00 917 

11. „RIVAL-GREEN LINE“ D.O.O ЧАЧАК 
Филиша Вишњића 17 

rival.greenline@gmail.com 032/552-7781 

 
Члан 2. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ и истаћи на огласној табли и 

званичној интернет страници општине Горњи Милановац. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ 

Број : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          112. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 25. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. 
годину („Службени гласник општине Горњи Милановац“, брoj 23/2020 и 9/2021) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 20.09.2021. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени и допуни Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне 

инфраструктуре – улица, локалних и некатегорисаних путева 
 

 
Члан 1.  

 
    Члан 1. Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструктуре – 

улица, локалних и некатегорисаних путева („Службени гласник општине Горњи Милановац“,  број 3/2021, 6/2021, 
8/2021, 10/2021 и 11/2021), (у даљем тексту: Решење), мења се и гласи:  

 
    „У члану 9. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину („Службени гласник општине 

Горњи Милановац“, број 23/2020 и 9/2021) - II Посебан део, раздео 4 - Општинска управа, Програм 7 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0002 - Одржавање саобраћајне инфраструкруре, функционална 
класификација 451 - Друмски саобраћај, на економској класификацији 511000 - Зграде и грађевински објекти, 
опредељена су средства за изградњу и капитално одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева у укупном 
износу од 131.062.000 динара (од чега 111.700.000 динара из средстава буџета - извор 01, 14.000.000 динара из 
добровољних трансфера од физичких и правних лица -  извор 08, 1.213.000 динара неутрошена средства 
самодоприноса МЗ Луњевица из ранијих година -  извор 13,  3.635.000 динара из средстава нераспоређеног вишка 
прихода из ранијих година -  извор 13 и 514.000 неутрошена средства донација МЗ Клатичево и МЗ Савинац из 
ранијих година -  извор 15). 

 
Распоред средства из става 1. врши се на следећи начин: 

– Асфалтирање улица                                             29.400.000       
– Асфалтирање  локалних  путева                         37.410.000 
– МЗ Мајдан – локални пут (ТБР извор 01)           2.700.000 
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– Асфалтирање некатегорисаних  путева             58.090.000 
– МЗ Луњевица  (самодопринос извор 13)            1.213.000 
– МЗ Клатичево (извор 15)                                         216.000 
– МЗ Савинац (извор 15)                                             298.000                  
– Пројектна документација                                      1.735.000 

 
 

Члан 2.  
 

Члан 2. Решења, мења се и гласи:  
 
„Распоред средства из члана 1. врши се на следећи начин: 

 
I) Локални путеви, средства у износу од 38.025.352 динара распоређују се: 

 
1) МЗ Полом - Пут Угарица - Драшкићи, износ од 5.067.000,00 динара; 
2) МЗ Трудељ - Од раскрснице гробље до регионалног пута Горњи Милановац - Белановица, износ од 

3.829.356,00 динара; 
3) МЗ Велереч - Наставак пута ка Царевићима, износ од 2.376.174,60 динара; 
4) МЗ Богданица - пут ка Кнежевићима и Бајићима, износ од 7.103.607,00 динара; 
5) МЗ Врнчани - пут кроз Врнчане ка Бољковачком путу, износ од 4.423.296,00 динара; 
6) МЗ Бершићи - пут Бершићи – Галич, износ од 5.806.529,00 динара; 
7) МЗ Бело Поље - пут Јанићијевићи, износ од 5.320.761,90 динара; 
8) МЗ Мајдан - пут ка Мутњу, износ од 3.563.052,20 динара; 
9) МЗ Љутовница - пут ка Дмитровићима, износ од 535.575,30 динара. 

 
 
II) Некатегорисани путеви, средства у износу од 57.815.040,91 динара распоређују се: 

 
1) МЗ Брусница-Стругаревића пут-Мартиновићи–Тројанчевићи, износ од 2.254.861,20 динара; 
2) МЗ Горњи Бранетићи - Трнавци, износ од 5.965.417,08 динара; 
3) МЗ Горња Врбава - Пут Лукићи, износ од 557.384,10 динара; 
4) МЗ Горња Врбава – Пут ка сеоском гробљу, износ од 866.903,10 динара; 
5) МЗ Доња Врбава - Пут у засеоку Липљани, износ од 2.333.466,60 динара; 
6) МЗ Јабланица - Пут у реону Овчаревићи, износ од 2.418.520,65 динара; 
7) МЗ Клатичево - Засеок Стефановићи, износ од 1.757.571,00 динара; 
8) МЗ Коштунићи - Пут Толића коса - Чемерница, износ од 5.931.064,32 динара; 
9) МЗ Лозањ – Ристићи - Обућина, износ од 2.788.260,00 динара; 
10) МЗ Савинац - Пут каменолом - гробље у Дренови, износ од 2.540.115,00 динара; 
11) МЗ Таково - Љеваја-Чалуковићи (Црвено брдо), износ од 1.474.162,50 динара; 
12) МЗ Теочин - Јочовића пут, износ од 3.210.678,00 динара; 
13) МЗ Шилопај - Пут поред гробља у Церови, износ од 1.236.300,00 динара; 
14) МЗ Шилопај - Пут Миличића коса у Кривој реци, износ од 1.433.475,00 динара; 
15) МЗ Луњевица - Стојчино брдо-школа, износ од 4.044.276,00 динара; 
16) МЗ Мајдан - Красојевићи, износ од 1.789.788,00 динара; 
17) МЗ Неваде - Максимовићи, износ од 2.453.580,00 динара; 
18) МЗ Семедраж -  пут Томићи, износ од 1.735.782,00 динара; 
19) МЗ Љутовница - пут ка Дмитровићима, износ од 2.525.685,30 динара; 
20) МЗ Грабовица – потез Парац, износ од 1.816.997,06 динара; 
21) МЗ Доња Врбава – засеок Мокро Поље, износ од 3.613.029,00 динара; 
22) МЗ Савинац - Шарани, износ од 2.900.000,00 динара; 
23) МЗ Леушићи, износ 2.167.725,00 динара. 

 
III) Улице, средства у износу од 29.400.000 динара распоређују се: 
 

1) Рехабилитација улице Солунског фронта износ од 2.920.446,12 динара; 
2) Реконструкција улице Мише Лазића износ од 2.796.702,72 динара; 
3) Реконструкција улице Драгише Николић износ од 23.682.851,16 динара. 

 
 
IV) Пројектна документација:    
                                          

- Пројектно-техничка документација за мост на некатегорисаном путу у Млаковцу, у износу од 386.400 
динара; 

- Трошкови надзора над радовима на улици Драгише Николић, у износу од 235.000 динара “. 
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Члан 3. 
 

Ово решење постаје саставни део Финансијског плана директног буџетског корисника Општинске управе 
за 2021. годину у делу који се односи на Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 
0002 - Одржавање саобраћајне инфраструкруре, функционална класификација 451 - Друмски саобраћај, позиција 
71, економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, у оквиру које се врши распоред средстава 
намењених за одржавање саобраћајне инфраструктуре. 

 
 

Члан 4. 
 

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

 
Члан 5. 

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

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ 

Број : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          113. 
 

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 20.09.2021. године, донело је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отварању апропријација 

 
1. На основу Уговора о реализацији пројекта из области промоције и популаризације науке у 2020. и  2021 

години, бр. 717/21 и 717/21-1, Центар за промоцију науке Републике Србије обезбедио је Предшколској установи 
„Сунце“ Горњи Милановац средства у износу од 205.000 динара за финансирање пројекта „Од извора до ушћа реке, 
да ли постоје разлике?“   

 
2. Средства из тачке 1. овог решења уплаћена су дана 10.09.2021 године на уплатни рачун буџета општине 

Горњи Милановац 840-744251843-08. 
 
3. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 03 

предшколска установа „Сунце“ – функционална класификација 911– Предшколско образовање, извор 
финанисирања 08 – Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица, Програм 2001 - Предшколско 
образовање и васпитање, Пројекат 2001-5002: „Од извора до ушћа реке, да ли постоје разлике?“, економска 
класификација  423000 – Услуге по уговору( 423900 – Остале опште услуге) у износу од 205.000 динара. 

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

Финансијског плана идиректног буџетског корисника – Предшколска установа „Сунце“ Горњи Милановац за 2021 
годину. 

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

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ 

Број : 3-06-66/21 од 20.09.2021 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, 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 09/2021) 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 20.09.2021. 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 и 09/2021), Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, функционална 
класификација 160 – Oпште jaвне 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 Центру за социјални рад у износу од  135.000,00 динара за набавку котла 
за гас.  

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

функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита, 
Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 463000 – 
Трансфери осталим нивоима власти (512932 – Монтирана опрема) у износу од 135.000 динара. 

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

Финансијског плана  буџетског корисника Центра за социјални рад 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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          115. 
 

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 09/2021) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
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Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 20.09.2021. 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 23/2021 и 09/2021), 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 499000 – Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у износу од 250.000,00 динара црквеној општини Савинац за завршетак 
радова на изградњи летњиковца, који се налази у оквиру комплекса Цркве Светог Ђорђа у Такову – „Црква брвнара“.  
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице, Програм 1201 – Развој културе и 
информисања, Програмска активност 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа, економска класификација 481000 - Дотације невладиним организацијама, (481900 – Дотације осталим 
непрофитним институцијама) у износу од 250.000,00 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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          116. 
 

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 09/2021) 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 20.09.2021. 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 и 09/2021), 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 30.000,00 динара Милану Смиљанић из Горњег Милановца 
на име једнократне помоћи.  

 
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 30.000,00 динара. 
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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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          117. 
 
 
На основу члана 61. и 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 49/2020), 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. и 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 23/2020 и 9/2021) 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 20.09.2021. године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину („Сл. гласник општине 

Горњи Милановац“, број 23/2020 и 9/2021), у оквиру раздела 4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, ПА 0014 - Ванредне ситуације, функционална класификација 220 – Цивилна одбрана, 
билансирана на економском конту 512000 – Машине и опрема, у износу од 600.000 динара, преносе се у текућу 
буџетску резерву, економска класификација 499000 – Текућа буџетска резерва. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве у износу од динара 600.000 распоређују се у оквиру раздела 4 – 

Општинска управа, функција 220 – Цивилна одбрана, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0014 - 
Ванредне ситуације, економска класификација 426000 – Материјал (426100 – Административни материјал) за 
набавку ватрогасних чизама, шлемова, опасача и друге опреме за потребе цивилне заштите. 

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

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинске управе 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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 
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          118. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 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 09/2021) 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 20.09.2021. 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 и 09/2021), 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 5.000,00 динара ОШ „Арсеније Лома“ Рудник за исплату 
јубиларне награде запосленима. 

 
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, Програмска активност 0001 
– Функционисање основних школа, економска класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима власти 
(алинеја 416100 –Награде запосленима и остали посебни расходи) у износу од 5.000,00 динара. 

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

Финансијског плана буџетског корисника – Основног образовања 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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          119. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 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 09/2021) 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 20.09.2021. 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 и 09/2021), 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 
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буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 10.000,00 динара Радивоју Миличић из Горњег Милановца 
на име једнократне помоћи.  

 
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 10.000,00 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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          120. 
 

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 09/2021) 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 20.09.2021. 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 и 09/2021), Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, функционална 
класификација 160 – Oпште jaвне 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 Установи „Спортско – рекреативни центар“  Горњи Милановац у износу 
од  460.000,00 динара за измирење обавеза установе по пресуди Основног суда у Горњем Милановцу број П1-
219/18, која је потврђена од Апелационог суда у Крагујевцу, пресудом број Гж1-257/21, као и за исплату 
отпреминине за запослену, којој је услед огранизационих промена, престала потреба за обављањем послова на 
којима је радила. 
 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, глава 08 – 

Установа „Спортско – рекреативни центар“, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 1301 – Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа, економска 
класификација 414000 – Социјална давања запосленима (414300 – Отпремнине и помоћи) у износу од 340.000,00 
динара и економска класификација 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова (483100 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова) у износу од 120.000 динара. 

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

Финансијског плана  индиректног буџетског корисника Установе „Спортско – рекреативни центар“ за 2021. годину. 
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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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          121. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 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 23/2021 и 09/2021) 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 20.09.2021. 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 и 09/2021), 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 100.000,00 динара Марини Матић из Рудника за оперативне 
трошкове лечења своје кћерке.  

 
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 100.000,00 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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

 

 

 

 



Број 20/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 14 

          122. 
 

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 2021. годину 
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 23/2020 и 09/2021) 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 20.09.2021. 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 и 09/2021), Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, функционална 
класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  Програм 0602 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, економска класификација 499000 – Стална 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи Мили Вићентијевић из 
Брђана 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 0602– Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 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 2021. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2021. 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 : 3-06-66/21 од 20.09.2021 године 

                                                             

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                           Дејан Ковачевић с.р. 
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      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
          115. 
 
 
Република Србија 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1-332-33/2021  
15.9.2021. године 
Горњи Милановац 
 
            Председник општине Горњи Милановац, на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014-др. закон,  101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 20. Закона о угоститељству („Сл. гласник 
РС“, бр.17/2019) и члана 58. Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац”, бр. 
3/2019), доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН,  
СОБА И СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 
           I Образује се Комисија за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и 
сеоско туристичко домаћинство на територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија), у саставу 
 
            - Десимир Ћаласан, директор Туристичке организације општине Горњи Милановац, за председника Комисије,  
            - Јелена Јовановић, службеник на извршилачком радном месту - начелник Одељења за локални економски 
развој и инвестиције Општинске управе општине Горњи Милановац, за члана Комисије и 
            - Ивана Адамовић, службеник на извршилачком радном месту – инспектор за заштиту животне средине у 
Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Горњи Милановац, за члана Комисије. 
 
            II Задатак Комисије је да утврди испуњеност прописаних услова за разврставање угоститељског објекта за 
смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство у одговарајућу категорију у складу са 
стандардима прописаним за категоризацију ове врсте угоститељских објеката. 
 
            III Комисија на захтев странке-угоститеља за одређивање категорије угоститељског објекта из тачке II овог 
решења, увиђајем на лицу места, утврђује испуњеност услова за тражену категоризацију угоститељског објекта, и 
записнички констатује чињенично стање у погледу уређења, опреме и услуга по свим елементима и критеријумима 
за категоризацију угоститељских објеката за смештај туриста врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 
домаћинство.  
            Записник садржи основне податке о подносиоцу захтева, податке о испуњености услова за одговарајућу 
категорију угоститељских објеката, као и предлог за разврставање објекта у категорију за коју испуњава услове, а 
у складу са правилником министарства надлежног за послове туризма којим се уређују стандарди прописани  за 
категоризацију угоститељских објеката за смештај.  
            Записник се саставља у присуству подносиоца захтева или лица које је овлашћено од стране подносиоца 
захтева у два истоветна примерка, од којих један остаје подносиоцу захтева тј. овлашћеном лицу. 
 
            IV У случају да подносилац захтева не испуњава услове за тражену категорију, Комисија утврђује рок до ког 
је подносилац захтева обавезан да отклони недостатке, што констатује и записником, након чега поново долази у 
контролу испуњености спорних услова.  
            Ако подносилац захтева у остављеном року не отклони утврђене недостатке, Комисија записником 
констатује чињенично стање и предлаже да се захтев одбије због утврђених неправилности. 
 
            V Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска управа општине 
Горњи Милановац - Одељење за локални економски развој и инвестиције. 
 
                VI Доношењем овог Решења престаје да важи решење Председника општине Горњи Милановац, бр. 1-332-
36/2016 од 8.11.2016.године и решење Председника општине Горњи Милановац, бр. 332-2020-1 од 
11.5.2020.године. 
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            VII Ово Решење ступа на снагу даном доношења.  
 
                VIII Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
              

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

          116. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-112-96/2021 
16.9.2021. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ       
 
 
            На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – 
др.закон,  101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 8. и 70. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон),), члана 59. 
Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019) и члана 12. Одлуке о 
Општинској управи општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2016, 7/2017, 
31/2018, 5/2019, 19/2020, 23/2020), дана 16.9.2021. године, Председник општине  Горњи Милановац, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу помоћника Председника општине, 

за област инфраструктуре и саобраћаја 
 
 

            I Бранко Мартиновић, инжењер друмског саобраћаја из Горњег Милановца, поставља се за помоћника 
Председника општине Горњи Милановац, за област инфраструктуре и саобраћаја. 
 
            II Помоћник Председника општине обавља следеће послове:  

-          предлаже пројекте којима се подстиче економски развој и задовољавају потребе грађана у области 
саобраћаја и инфраструктуре; 

-          координира инвестициона улагања и привлачење капитала; 
-          сачињава мишљење у вези са питањима из области саобраћаја и инфраструктуре; 
-          врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине Горњи Милановац и одлукама општине. 

 
            III Помоћник Председника општине обавља послове и остварује права и дужности из радног односа од 
17.9.2021.године. 
 
            IV Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
                         

 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 


