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      АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
 
 

          114. 
 

На основу члана 37. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 
Милановац", број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра 2018. 
године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Прихвата се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину за период 
1. јануар – 30. септембар 2018. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 
 

 

          115. 
 
На основу члана 27. ст 10. и  члана 29. ст.1  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.16/18), члана 37. став 1. тачка 18. и члана 124. Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр.23/2016) и члана 143. Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр.17/13), Скупштина 
општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра 2018. године, доноси : 
 

 
ОДЛУКУ 

 О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА  11162/1 И 11161/4 И ДЕЛА 
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 699/1 СВЕ У К.О.ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Прибављају се у јавну својину Општине Горњи Милановац катастарске парцеле: 11162/1 К.О.Горњи 
Милановац површине 0.08,56 ха (856m2)  и 11161/4 К.О.Горњи Милановац, површине 0.21,71 ха (2171 m2) и 
неизграђени реални део катастарске парцеле 699/1 К.О.Горњи Милановац у површини 0.22,17 ха (2217 m2) 
власништво ,,Градитељ –Холдинг“ а.д. Београд,  укупне површине 0.52,44 ха (5244 m2), по врсти градско 
грађевинско земљиште непосредном погодбом, по цени од 7.000,00 динара по квадратном метру утврђеној 
извештајем Пореске управе бр. 041-464-08-00070/2018-1 од 28.08.2018.године, односно за укупан износ од 
36.708.000,00 динара (тридесетшестмилионаседамстоосамхиљададинара). 
 

Члан 2. 
 

Налаже се стручним службама Општинске управе општине Горњи Милановац да припреме нацрт 
Уговора о прибављању непокретности у јавну својину Општине Горњи Милановац и исти доставе Општинском 
правобраниоцу на сагласност. 

 
 
                                                                                           Члан 3. 
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Овлашћује се Председник општине да по датој сагласности Општинског правобраниоца на текст 
Уговора, закључи са власником непокретности Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине 
Горњи Милановац, уз оверу код јавног бележника и поднесе надлежном органу за упис права на 
непокретностима, захтев за упис права јавне својине Општине Горњи Милановац.  

 
 

 
                                                                            Члан 4. 
 

Ово Одлука ступа на правну снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац”.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 
 

          116. 
 

На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину  („Службени гласник РС“, 
бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. 
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – др. 
закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 37. и 124. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број: 23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број: 17/2013), Скупштина општине Горњи 
Милановац, на седници одржаној 23. новембра 2018. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУЗА 2019. ГОДИНУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Горњи Милановац. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Горњи Милановац одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 
општине Горњи Милановац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА 
зона и ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 
  

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 
територији општине Горњи Милановац у ПРВОЈ зони износе: 

За грађевинско земљиште   4.667,00 динара 
За пољопривредно земљиште  63,00 динара 
За шумско земљиште  73,00 динара 
За станове  62.247,00 динара 
За куће за становање  46.954,00 динара 
За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

134.158,00 динара 

За гараже и гаражна места 28.070,00 динара 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 

територији општине Горњи Милановац у ДРУГОЈ зони износе: 
За грађевинско земљиште  4.667,00 динара 
За пољопривредно земљиште  63,00 динара 
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За шумско земљиште  73,00 динара 
За станове  31.631,00 динара 
За куће за становање  25.400,00 динара 
За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности  

78.333,00 динара 

За гараже и гаражна места  28.070,00 динара 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 

територији општине Горњи Милановац у ТРЕЋОЈ зони износе: 
Грађевинско земљиште / 
Пољопривредно земљиште  63,00 динара 
Шумско земљиште  73,00 динара 
Станови 31.631,00 динара 
Куће за становање 18.333,00 динара 
Пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

78.333,00 динара 

Гараже и гаражна места / 
               
 У зонама у којима није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара 2018. године до 
30. септембра 2018. године, основица пореза на имовину за те непокретности једнака је основици пореза на 
имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу 
годину. 

 
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2018. годину 

утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не водe пословне књиге, у I зони – 
најопремљенијој зони износе: 

Грађевинско земљиште 4.667,00 динара 
Пољопривредно земљиште  63,00 динара 
Шумско земљиште  73,00 динара 
Станови 62.247,00 динара                        
Куће за становање 46.954,00 динара 
Пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

    134.158,00 динара 

Гараже и гаражна места 28.070,00 динара 
 

Члан 3. 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац” и на интернет страници 
општине Горњи Милановац 

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац”, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          117. 
 
На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о ванредним  ситуацијама  (,,Службени  гласник  РС“, бр.111/09, 92/11 
и 93/12), члана 37. став 1. тачка 39. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра 2018. 
године, донела је: 
 

Одлуку 

о процени угрожености од елементарних непогода и других 

несрећа  општине Горњи Милановац 

 
 
I УСВАЈА СЕ  Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Горњи Милановац.  
 
II  Oву Одлуку објавити  у  ,,Службеном  гласнику општине Горњи Милановац“.   
 
   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
                 Број:2-06-98/2018 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
      

Линк за преглед и преузимање документана на званичној страници Општине Горњи Милановац: 
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Горњи Милановац.pdf 
http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/ot/41.pdf 

 
 

          118. 
 
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним  ситуацијама  ,,Службени  гласник  РС“,бр.111/09, 92/11 и 
93/12), члана 37. став 1. тачка 39. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра 2018. 
године, донела је: 
 

 
ОДЛУКУ 

о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи 
Милановац 

 
 
I  У Одлуци  о  образовању Општинског штаба за ванредне  ситуације  за територију  општине  Горњи Милановац  
(,,Службени  гласник  општине  Горњи Милановац“ бр. 13/16, 2/17, 20/17 и 19/18), у тачки II Одлуке,  
 
подтачка 13. за члана, мења се и гласи:  Дејан Вељовић, начелник Оштинске управе општине Горњи Милановац. 
 
II  У осталом делу, Одлука остаје непромењена.   
 
III  Oву  Одлуку  објавити  у  ,,Службеном  гласнику општине Горњи Милановац“.   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/ot/41.pdf
http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/ot/41.pdf
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          119. 
 

На основу члана 12. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 
93/2012, 84/2015 и 83/2018 – др. закон), члана 20. став 1. и чланa 32. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14, 101/16 - др. закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 
5. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“  број 23/2016), члана 143. 
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 
17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници од 23. новембра 2018. године, доноси  

 
ОДЛУКУ 

 О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
 ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2025.ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

Општина Горњи Милановац приступа изради Програма развоја туризма општине Горњи Милановац за 
период од 2019. до 2025.године.  
 

Члан 2. 
Под Програмом развоја туризма општине Горњи Милановац за период од 2019. до 2025.године (у даљем 

тексту: Програм) у смислу ове одлуке подразумева се плански документ развоја туризма на територији општине 
Горњи Милановац.  

 
Члан 3. 

Циљ израде Програма развоја туризма општине Горњи Милановац за период од 2019. до 2025. године је 
да се туризму приступи системски, као могућем одрживом извору стварања трендова туристичке понуде и 
тражње у глобалним оквирима укључујући и ефекте које туризам има на укупан друштвено социјални развој, 
локални и регионални развој, на развој културе, образовања, спорта, унапређење животне средине и на развој 
комплементарних делатности трговине, пољопривреде.  
 

Члан 4. 
Полазну основу за формулисање Програма, представљају национална и локална стратешка документа, 

програми и пројекти који се реализују у општини Горњи Милановац.  
Члан 5.  

Кроз процесе припреме Програма промовисаће се одрживи економски, еколошки и социјални развој 
туризма, међусекторска сарадња, јачање конкурентности привреде и са њом повезаних делатности на домаћем и 
међународном тржишту, унапређење укупног развоја Општине Горњи Милановац у округу, и у целој Србији, 
размена информација, укључивање и координација јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања 
и партнерство међу институцијама. 
  

Члан 6. 
Стручне и административне послове везане за Програм обављаће Туристичка организација општине 

Горњи Милановац.  
 

Члан 7. 
Израда Програма биће поверена најповољнијем понуђачу са стручним капацитетима за израду програма 

развоја туризма (у даљем тексту: Обрађивач програма). 
У циљу спровођења ове одлуке и израде Програма, образоваће се Радни тим за праћење израде Програма 

(у даљем тексту: Радни тим) кога чине: члан општинског Већа задужен да прати стање у области туризма, 
представници туристичке организације, општинске управе, јавних предузећа, невладиног сектора као и остали 
представници из јавног, приватног и цивилног сектора.  

Чланове Радног тима именује председник општине решењем.  
Основни задатак радног тима је координација и праћење израде Програма, давање смерница и предлога, 

пружање помоћи Обрађивачу програма у прикупљању потребних информација, прибављање потребних 
докумената, достављање свих званичних релевантних података и слично. 
 

Члан 8. 
Током израде Програма, по потреби ће бити организовани форуми за стручне и јавне расправе и округли 

столови, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад могу бити укључени и сви остали 
заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и 
правовремено обавештавање јавности.  

Члан 9. 
Рок за израду Програма је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 10. 
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Средства за праћење процеса и израду Програма обезбеђују се у буџету општине Горњи Милановац. 
  

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац ''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                               Лазар Николић с.р. 
 

          120. 
 
На основу члана  61. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16), члана 57. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 23/16), члана 37. Статута 
општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра 2018. године, донела је: 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм коришћења субвенција ЈП за изградњу општине  Горњи 
Милановац за 2018. годину, кога је донео Надзорни одбор ЈП за изградњу општине  Горњи Милановац Одлуком 
бр. 3370/18 од 03.10.2018.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                               Лазар Николић с.р. 
 

          121. 
 
На основу члана  61. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16), члана 57. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 23/16), члана 37. Статута 
општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра 2018. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Програма пословања ЈП за изградњу општине  Горњи Милановац за 2018. 
годину, које је усвојио Надзорни одбор ЈП за изградњу општине  Горњи Милановац Одлуком бр. 3854/18 од 
07.11.2018.године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                               Лазар Николић с.р. 
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          122. 
 
 

На основу члана 116. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“,бр.88/2017 и 27/18- др. закон), члан  124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 
Милановац", бр. 23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, бр.17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 23. 
новембра 2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА” РУДНИК 

ИСПРЕД САВЕТА РОДИТЕЉА 
 
            I РАЗРЕШАВА СЕ функције члана  Школског одбора Основне школе „Арсеније Лома” Рудник, испред Савета 
родитеља  
               

- Мира Ђурић из Рудника,Карађорђева бб 
             
             

II  ИМЕНУЈЕ СЕ  члан Школског одбора Основне школе,, Арсеније Лома” Рудник испред Савета родитеља 
на период од четири године 

 
- Владета Мирковић из Рудника 
 
III Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
                 Број:2-06-98/2018 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                               Лазар Николић с.р. 
 

          123. 
 
На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05 – 
испр.др.закона, 83/05 – испр.др.закона и 83/14 – др.закон), члана 21. Статута установе „Спортско-рекреативни 
центар“ („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2017), члана 124. Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 23/2016) и члана 143. Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), 
Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра 2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Управног одбора установе „Спортско – рекреативни центар“ Горњи 

Милановац из реда запослених 
 
 
 I  РАЗРЕШАВА СЕ Снежана Обрадовић, ул. Његошева бр. 5 из Горњег Милановца са функције члана 
Управног одбора установе „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац из реда запослених из разлога 
привременог удаљења са рада из установе „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац. 
 
 II   ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију члана установе „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац из реда 
запослених Предраг Милинковић на период од 4 године. 
 
 III   Решење објавити у „ Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
                 Број:2-06-98/2018 

  ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                               Лазар Николић с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 

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

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 

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

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 

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

 

      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
 

          45. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-67-7/2018 
09.10.2018. ГОДИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 53. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац”, број 23/2016) и члана 15. Одлуке о стипендирању ученика и студената са 
територије Општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац”, број 20/2016)  дана 
09.10.2018. године, Председник Општине Горњи Милановац доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I Утврђују се износи стипендија по категоријама корисника који су остварили право на стипендију за 

школску 2018/2019. годину и то: 
1. За ученике основних и средњих школа износ од 35.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у 

десет једнаких месечних рата у износу од по 3.500,оо динара. 
2. За студенте: 
 I године студија: износ од 45.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких 

месечних рата у износу од по 4.500,оо динара; 
 II године студија: износ од 50.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких 

месечних рата у износу од по 5.000,оо динара; 
 III године студија: износ од 55.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких 

месечних рата у износу од по 5.500,оо динара; 
 IV године студија и апсолвенте: износ од 60.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет 

једнаких месечних рата у износу од по 6.000,оо динара; 
 V и VI године студија: износ од 65.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких 

месечних рата у износу од по 6.500,оо динара; 
 МАСТЕР студија 3+2: износ од 60.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких 

месечних рата у износу од по 6.000,оо динара; 
 МАСТЕР студија 4+1: износ од 65.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких 

месечних рата у износу од по 6.500,оо динара; 
 Докторских студија: износ од 75.000,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких 

месечних рата у износу од по 7.500,оо динара. 
 

II - Ово решење ступа на снагу даном доношења и њиме се ставља ван снаге Решење Председника 
општине број 1-67-4/2017 од 20.10.2017. године. 
 

III -  Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац”. 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
                              Дејан Ковачевић с.р. 

 


