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      АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 
          123. 
 

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 

- др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), 

члана 64. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ , бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019 и 149/2020), члана 42, тачка 4. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 

Милановац", број 3/2019) и члана 4. тачка 16. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, бр. 24/08) Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 

08.10.2021. годину, доноло је 

ОДЛУКУ  
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Оснивање Фонда 

Члан 1. 

 Овом Одлуком оснива се буџетски фонд за заштиту животне средине општине Горњи Милановац ( у даљем 

тексту : Фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора општине Горњи Милановац, како би се 

поједини буџетски приходи и расходи и издаци у области заштите животне средине водили одвојено, ради 

остваривања циљева предвиђених законом и другим прописима и актима. 

 Фонд послује у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
 

Члан 2. 
 
Овом Одлуком дефинишу се: 
 
1) Сврха буџетског фонда; 
2) Време за које се буџетски фонд оснива; 
3) Надлежни локални орган управе одговоран за управљање фондом и 
4) Извори финансирања буџетског фонда. 

 

Сврха буџетског фонда 
 

Члан 3. 
 

Сврха оснивања Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Горњи Милановац је финансирање 
програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне 
средине на територији општине Горњи Милановац. 

 
 Средства Фонда користе се и за финансирање локалних акционих и санационих планова, у складу са 

стратешким документима које доноси Општина Горњи Милановац. 
 

Члан 4. 
 

Фонд се образује како би се поједини буџетска приходи и расходи и издаци водили одвојено, ради 
остварења циља који је предвиђен посебним републичким, односно општинским прописом. 
 

Време за које се буџетски фонд оснива 
 

Члан 5. 
 

Фонд се оснива на неодређено време. 
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Одговорност за управљање фондом 
 

Члан 6. 
 

Фондом управља Општинска управа општине Горњи Милановац.  
Канцеларија за заштиту животне средине одговорна је за законито и наменско коришћење средстава 

Фонда. 
Стручне, административне и финансијске послове за потребе Фонда обавља Канцеларија за заштиту 

животне средине и Одељење за рачуноводство, финансије  и локалну пореску администрацију. 
 

Извори финансирања и средства за пословање 
буџетским фондом 

 
Члан 7. 

 
Средства за рад Фонда обезбеђују се из : 
1) Прихода остварених од накнаде за загађивање животне средине из чланова 116. и 133. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 

156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 - доп. усклађених дин. изн.), који у висини од 40% припадају буџету 

јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази загађивач; 

           2) Прихода остварених од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, у складу са члановима 134 - 
139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени 
дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 - доп. усклађених дин. изн.); 

3) Прихода остварених на основу међународне билатералне и мултилатералне сарадње, регионалне и 
локалне сарадње и сарадње са републичким органима на програмима, пројектима и другим активностима у 
области заштите животне средине;  

4) Прилога, донација, поклона и помоћи; 
5) Средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и пројекте и 
6) Других извора у складу са законом. 
 

 
Коришћење средстава буџетског фонда 

 
Члан 8. 

 
Средства Фонда користе се на основу програма коришћења средстава Фонда, који доноси Општинско веће 

за текућу годину, уз прибављену сагласност Министарства заштите животне средине. 
 

Члан 9. 
 

Фондом управља начелник Општинске управе, односно лице на кога он може пренети посебно овлашћење 
за управљање, и овлашћен је за располагање средствима са евиденционог рачуна фонда и одговоран је за њихово 
законито и наменско коришћење. 

 
Члан 10. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине 

општине Горњи Милановац (''Службени општине Горњи Милановац'' број 25/2009 и 21/2010). 
 

Члан 11. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 
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          124. 
 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), члана 4. и 26. Одлуке о општинском већу општине 

Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац»  бр.24/08) и члана 62. Статута општине Горњи 

Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац»  бр. 3/2019), на предлог Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на територији локалне самоуправе Горњи Милановац, а по добијеном 

позитивном мишљењу  Агенције за безбедност саобраћаја ИСА број: П1279/2022-1 од 21.09.2021.године, 

Општинско веће  Горњи Милановац на седници одржаној дана 08.10.2021. године, доноси 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Горњи Милановац 

за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе 

Горњи Милановац за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру 

кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени 

законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима. 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), средства за реализацију Програма предвиђена су 

Одлуком о буџету локалне самоуправе Горњи Милановац за 2022. годину у висини од 12.000.000,00 динара, од чега 

12.000.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима, и биће усмерена на спровођење мера и активности у оквиру кључних области 

рада које представљају саставни део овог Програма. 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу финансирања 

програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним 

приоритетима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Горњи 

Милановац до нивоа реализованих прихода. 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према степену 

приоритета које одреди Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе 

Горњи Милановац. 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 30. 

Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 

8/2020) координатор доставља Програм Агенцији на сагласност путем ИСА апликације (уколико Агенција за 

безбедност саобраћаја није дефинисала другачије). 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника 
о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020), 
користиће се за мере и активности описане у табелама. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  Појачано осветљење 
пешачких прелаза 
(израда пројеката са 
постављањем) 

Израда пројектно-
техничке документације 
и постављање осветљења 
на пешачкe прелазe у 
складу са пројектом 

 1.500.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

2.  Сигурни путеви од куће 
до школе 

Пројекат за изградњу 
сигурног пута, извођење 
радова од куће до школе 
и дигитализација 
пројекта 

 4.500.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада: Рад савета 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.        
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
 

Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  Едукација младих 
(ученика завршних 
разреда средњих 
школа) учесника у 
саобраћају 

Едукативна трибина 
особа које су настрадале у 
саобраћајној незгоди 

 450.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  Реализација кампање 
"Безбедно за старије у 
саобраћају" 

Штампање и подела 
флајера лицима старијим 
од 65.год                         
Набавка и подела 
промотивног материјала 

 1.350.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

2.  Промоција безбедности 
тракториста у 
саобраћају 

Организовање трибине са 
возачима трактора пред  
пролећне радове. Подела  
саобраћајне опреме: 
прслуци, ротациона 
светла, троуглови за 
спора возила 

 1.400.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

3.  Промотивни 
материјали за старије 
учеснике, бициклисте и 
мотоциклисте и 
мопедисте 

Промотивни материјали 
за старије учеснике, 
бициклисте и 
мотоциклисте и 
мопедисте 

 1.500.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  Анализа саобраћајног 
система у зонама 
школа 

Израда анализе система у 
зони школа и предлог 
мера за унапређење 
безбедности деце у 
зонама школе 

 800.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  Опремање саобраћајне 
полиције 

Набавка уређаја 
(комплета) за тестирање 
возача на употребу психо 
активних супстанци 

 500.000,00 НК Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада Финансијска 

средства 
Проценат по 

областима 
Унапређење саобраћајне инфраструктуре 6.000.000,00 50% 
Рад савета 0,00 0% 
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 450.000,00 3,8% 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 4.250.000,00 35,4% 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 800.000,00 6,6% 
Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја 

500.000,00 4,2% 

 
УКУПНО: 12.000.000,00 100% 

 
 
 
 

Члан 7. 
 
 2. О реализацији овог Програма стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 
администрацију Општинске управе општине Горњи Милановац. 
 

Члан 8. 
 

 Овај програм објавити у „Службеном гласнику Општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
     Дејан Ковачевић с.р. 
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          125. 
 
 

На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. 
закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), чланова 25. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи 
Милановац („Сл.гл.општине Горњи Милановац“, бр.24/08), Општинско веће општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 08.10.2021. године, донело је 

 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА САВЕТА ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
 
 
I У Решењу о образовању и начину рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Горњи Милановац, број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020. године („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, бр. 19/2020), у ставу II, тачка 4. мења се и гласи: 

 
 „4. Дејан Марковић, начелник Полицијске станице у Горњем Милановцу,“  
  
II У осталом делу Решење о образовању и начину рада Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац,  број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020. године („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 19/2020), остаје непромењена.    

 
III Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
     Дејан Ковачевић с.р. 

 
 
 

          126. 
 

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 08.10.2021. 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 50.000,00 динара Нади Чалуковић из Љеваје на име 
једнократне помоћи за набавку основних животних средстава.  

 
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 – 



Број 21/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 8 

 
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета - Једнократна помоћ) у износу од 50.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 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 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

          127. 
 

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 08.10.2021. 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 у износу од 240.000,00 динара за израду пројектно – техничке 
документације за мост на реци Чемерници.  

 
 
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 саобраћајна ифраструктура, Пројекат 
0701 – 5004: „Мост на Чемерници“, извор финансирања 01, економска класификација 511000 – Зграде и 
грађевински објекти (511400 – Пројектно планирање) у износу од 240.000,00 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 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 
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          128. 
 

 
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 08.10.2021. 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 у износу од  120.000,00 динара за прву сертификацију дечијег игралишта 
у градском парку код Дома здравља и дечијег игралишта код зграде Старог суда. 

 
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 423000 – Услуге по уговору 
(423900 – Остале опште услуге) у износу од 120.000,00 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 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 

          129. 
 

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, 83/2017 - 
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 08.10.2021. 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 499 – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара МЗ Горња Врбава на име осталих општих 
услуга. 
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2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02, 

функција 620 – Развој заједнице, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – 
Функционисање месних заједница – МЗ Горња Врбава, Eкономска класификација 423000 -  Услуге по уговору 
(423900 – остале опште услуге ) 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 индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Горња Врбава 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 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

          130. 
 

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, 83/2017 - 
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 08.10.2021. 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 499 – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара МЗ Рудник на име комуналних услуга. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02, 

функција 620 – Развој заједнице, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – 
Функционисање месних заједница – МЗ Рудник, економска класификација 421000 -  Стални трошкови (421300 – 
Услуге водовода и канализације ) 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 индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Рудник 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 

3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 



Број 21/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 11 

 
 

          131. 
 

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 08.10.2021. 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 499000  – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 1.116.000,00 динара за изнајмљивање бине са пратећом 
опремом и услуга аутобуског превоза, ради организовања догађаја Промоција најмалђих подофицира војске Србије 
у Такову.   

 
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 и градских општина, економска класификација 
423000 – Услуге по уговору (423900 – Остале опште услуге) у износу од 1.116.000,00 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 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

          132. 
 

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 08.10.2021. 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 30.000,00 динара Радмили Алексић из Горњег Милановца на 
име једнократне помоћи за набавку огрева за предстојећу зиму.  

 
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. 

 
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 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

          133. 
 

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 08.10.2021. 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 60.000,00 динара, на име помоћи Алекси Чаровићу из Белог 
Поља 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 60.000,00 динара. 

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

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинске управе за 2021. годину. 
 
  
4. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију, Одсек за буџет, финансије и рачуноводство. 
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5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          134. 
 
 

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 08.10.2021. 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 100.000,00 динара, на име помоћи Момчилу Миловановић из 
Горњег Милановца 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 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 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 

3-06-69/2021 од 08. 10. 2021 године 
 

 
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 


