СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ГОДИНА X XV

БРОЈ 20

22. СЕПТЕМБАР 2016.
ГОДИНЕ

Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
112.
На основу чланова 46. и 49. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука
УС и 54/2011), члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, бр. 28/2014 –
пречишћен текст) и чланова 143. и 178. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник
општине Горњи Милановац, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 19. септембра
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I Утврђује се престанак мандата одборника Скупштинe општине Горњи Милановац, Александру Јевтовићу из
Горњег Милановца, изабраном са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, услед преузимања
посла, односно функције која је, у складу са законом, неспојива са функцијом одборника.
II Mандат одборника Скупштине општине Горњи Милановац престао је даном преузимања посла, односно
функције која је, у складу са законом, неспојива са функцијом одборника.
III Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
Образложење
На седници Општинског већа општине Горњи Милановац, која је одржана 22. јула 2016.године, Александaр
Јевтовић, дипломирани правник, специјалиста за пореско право из Горњег Милановца постављен је на функцију
начелника Општинске управе општине Горњи Милановац. Постављењем на функцију начелника Општинске управе
општине Горњи Милановац, Александру Јевтовићу, престао је мандат одборника Скупштинe општине Горњи
Милановац, изабраном са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, услед преузимања посла,
односно функције која је, у складу са законом, неспојива са функцијом одборника.
Како је одредбом члана 46. став 1. тачка 5. Закона од локалним изборима ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010
– одлука УС и 54/2011), прописано да одборнику престаје мандат пре истека времена услед преузимања посла, односно
функције која је, у складу са законом, неспојива са функцијом одборника, то је Скупштина општине Горњи Милановац,
одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења одлуке, у складу са чланом 49. Закона о локалним изборима.
Број: Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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113.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“,бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011),
члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, бр. 28/2014 – пречишћен
текст) 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 19. септембра 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Горњи Милановац, изабраном на изборима одржаним
24. априла 2016. године, и то:
- Ивану Павловићу из Лозња, са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“
II Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке, у складу
са чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011).
III Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

114.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ( „Сл. гласник РС“, број 16/2002,
115/2005, 107/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014- др. закон),
чланова 42. и 124. Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац,“ број 28/2014 пречишћен текст) 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 19. септембра 2016.
године, донела је:
ОДЛУКУ
о финансијској подршци породици за новорођену децу
на територији Општине Горњи Милановац
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује већи обим и додатна права на финансијску подршку породици са децом, у смислу
Закона о финансијској подршци породици са децом, за новорођену децу на територији Општине Горњи Милановац,
носиоци права, услови и начин остваривања права и начин обезбеђивања средстава.
Члан 2.
Права на финансијску подршку породици са децом у смислу ове одлуке, јесу:
1. Право на општински родитељски додатак, и то:
• за прворођено и другорођено дете у износу од 30.000,оо динара једнократно и још 30.000,oo динара у шест
једнаких месечних рата;
• за трећерођено и децу каснијег реда рођења у износу од по 70.000,оо динара једнократно и још 30.000,oo
динара у шест једнаких месечних рата;
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2. Право на новчану честитку за прво новорођенче у Новој години у износу од 60.000, оо динара.
II ПРАВО НА ОПШТИНСКИ РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
Члан 3.
Право на општински родитељски додатак из члана 2., став 1., остварује мајка, под условом да на дан рођења
детета има пребивалиште на територији Општине Горњи Милановац.
Право под посебним условима остварује и
• мајка која има статус избеглог/интерно-расељеног лица, под условом да на дан рођења детета има боравиште
на територији Општине Горњи Милановац а живи у браку/ванбрачној заједници са оцем детета који има
пребивалиште на територији Општине Горњи Милановац минимум годину дана пре рођења дететa
• мајка која нема државанство Републике Србије, а живи у браку/ванбрачној заједници са оцем детета који има
пребивалиште на територији Општине Горњи Милановац минимум годину дана пре рођења детета
У случају да је мајка детета преминула, напустила дете или из других оправданих разлога спречена да се
непосредно брине о детету, право из става 1. остварује отац, односно други законски заступник детета, под истим
условима као и мајка.
Члан 4.
Редослед рођења детета за које се остварује право утврђује се у моменту подношења захтева, према датуму и
часу рођења сваког детета, које је мајка која подноси захтев родила, уписаним у матичну књигу рођених.
Мајкама које у једном порођају роде више деце, родитељски додатак се исплаћује кумулативно, за свако рођено
дете, у износу који представља збир износа појединачно одређених према редоследу рођења сваког детета.
III ПРАВО НА НОВЧАНУ ЧЕСТИТКУ ЗА ПРВО НОВОРОЂЕНЧЕ
У НОВОЈ ГОДИНИ
Члан 5.
Право на новчану честитку остварује мајка која роди прво новорођенче у Новој години у Општој болници Горњи
Милановац, без обзира на то да ли има пребивалиште или боравиште на територији Општине Горњи Милановац.
IV НАЧИН ОСТВАРЕЊА ПРАВА
Члан 6.
Захтев за остваривање права из члана 2., став 1., подноси мајка детета Општинској управи Општине Горњи
Милановац најкасније до навршених шест месеци живота детета.
Уз захтев је неопходно поднети:
• фотокопије извода из МКР за сву децу коју је мајка која је поднела захтев за остварење права родила,
• фотокопију личне карте/очитану личну карту са чипом или оверену фотокопију легитимације за избегла,
прогнана или привремено расељена лица,
• фотокопију текућег рачуна.
Уколико је мајка за исто дете већ остварила право на републички родитељски додатак, довољно је да, уз захтев
за остварење права, достави копију решења којим је то право утврђено.
Члан 7.
Захтев за остварење права из члана 2., став 1., у случају да су испуњени услови из члана 3. став 3. ове Одлуке,
уместо мајке подноси отац или други законски заступник детета, најкасније до навршених шест месеци живота детета.
Уз захтев за остварење права, поред доказа из члана 6., став 2, неопходно је доставити доказ којим се неспорно
утврђује чињеница било да је мајка детета преминула, напустила дете или из других оправданих разлога спречена да се
непосредно брине о детету и то:
• фотокопију извода из МКУ за мајку;
• уверење органа старатељства да је мајка напустила дете;
• одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права;
• извештај надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка лишена пословне
способности;
• потврду надлежне установе о почетку трајања издржавања казне затвора за мајку.
У случају да је отац за исто дете већ остварио право на републички родитељски додатак, довољно је да, уз захтев
за остварење права, достави копију решења којим је то право утврђено.
Редослед рођења детета за које отац подноси захтев за признавање права утврђује се према мајци.
Члан 8.
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Захтев за остварење права из члана 2., став 2., подноси мајка детета Општинској управи Општине Горњи
Милановац уз фотокопију извода из МКР детета и потврду Опште Болнице у Горњем Милановцу о прворођеној беби у
Новој години.
Члан 9.
О правима из ове Одлуке, у првом степену, одлучује решењем Председник Општине, на предлог Општинске
управе.
Члан 10.
По жалби на првостепено решење, решава Општинско веће општине Горњи Милановац.
Члан 11.
Средства за остваривање права, сходно овој Одлуци, обезбеђују се у буџету општине Горњи Милановац.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансијској подршци породици за новорођену децу
на територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник Општине Горњи Милановац“, број 21/12 и 24/2014).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

115.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014- др. закон), чланова
42. и 124. Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац,“ број 28/2014 пречишћен текст) 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 19. септембра 2016.
године донела је
ОДЛУКУ
о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
из буџета Општине Горњи Милановац
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања, у циљу подршке
рађању и укључивања већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.
Одлуком се уређују услови, критеријуми, начин и поступак за остварење права на накнаду трошкова вантелесне
оплодње на терет буџета Општине Горњи Милановац.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари пар за услугу вантелесне оплодње коју
пружа здравствена установа у којој Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту РФЗО) финансира
програм вантелесне оплодње уколико је претходно, без успеха, имао три покушаја вантелесне оплодње на терет
средстава обавезног здравственог осигурања.
Изузетно, право може да оствари и пар који је имао само један или два неуспешна покушаја вантелесне оплодње,
уколико је жена навршила 38. година (горња граница за остварење права о трошку РФЗО) пре него што је могла да
искористи право на максималан број покушаја на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Члан 3.

Број 20 /2016
Страна 5

Службени гласник општине Горњи Милановац

Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу пар може да оствари у случају да су кумулативно испуњени
следећи услови:
1. да се ради о држављанима Републике Србије,
2. да пар има пребивалиште на територији Општине Горњи Милановац, најкраће годину дана пре подношења
захтева,
3. да жена у моменту подношења захтева није старија од 42 године,
4. да је пар искористио право на три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања.
Члан 4.
Изузетно, пар који због година старости жене (старија од 38), није могао остварити право на накнаду трошкова
за сва прва три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из обавезног здравственог осигурања, може то право
остварити из средстава буџета Општине Горњи Милановац, уз кумулативно испуњење услова из члана 3., став 1., тачка
1-4. ове Одлуке.
Члан 5.
Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу пар подноси Општинској управи
Општине Горњи Милановац, уз следеће доказе:
1. фотокопије личних карата/очитане личне карте
2. фотокопије здравствених књижица,
3. извештај здравствене установе да је пар укључен у поступак вантелесне оплодње,
4. профактура здравствене установе за трошкове вантелесне оплодње коју ће вршити, под условом да се ради о
установи у којој се из средстава РФЗО финансира програм вантелесне оплодње.
5. Извештај лекара специјалисте да пар испуњава услове прописане од стране републичке комисије
Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења
6. доказ да је пар искористио право на три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из средстава
обавезног здравственог осигурања (само за жене млађе од 38. година).
7.
Члан 6.
Испуњеност услова за остваривање права на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује посебна
Комисија коју именује решењем Председник Општине Горњи Милановац.
Комисија има председника и четири члана.
Задатак Комисије је да размотри приспеле захтеве и изда писано мишење Општинској управи у погледу
испуњености услова за остварење права.
Члан 7.
Општинска управа, на основу писаног мишљења Комисије за остваривање права на вантелесну оплодњу,
припрема предлог решења и упућује га Председнику Општине на разматрање и доношење.
Члан 8.
О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одлучује Председник Општине решењем, на основу кога са
корисницима средстава закључује уговор.
Члан 9.
По жалби на решење о правима из ове Одлуке, решава Општинско веће Општине Горњи Милановац.
Члан 10.
Средства за остваривање права, сходно овој Одлуци, обезбеђују се у буџету Општине Горњи Милановац.
Члан 11.
На основу уговора Председника Општине Горњи Милановац и корисника врши се пренос средстава здравственој
установи, према профактури из члана 5., став 1., тачка 4. ове Одлуке.
Члан 12.
Средства која се одобравају пару и преносе здравственој установи по основу уговора из члана 11. строго су
наменска и не смеју се користити у друге сврхе, сем за плаћање трошкова вантелесне оплодње.
У том смислу, неопходно је да корисник, у року од 30 дана од дана извршене услуге, кумулативно достави
Општини Горњи Милановац доказе о наменском утрошку и то:
1. рачун/фактуру здравствене установе о извршеној услузи вантелесне оплодње,
2. извештај здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње.
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Уколико корисник у остављеном року не достави прописане доказе о наменском утрошку средстава или не
изврши добровољно пријаву и повраћај неутрошених средстава, сматраће се да су средства ненаменски утрошена и
према кориснику ће се покренути поступак поврћаја пренетих, односно неутрошених средстава, увећаних за законску
затезну камату.
Недостављање доказа о наменском утрошку, ненаменско трошење или изостанак добровољног повраћаја
неутрошених средстава има за последицу неодобравање средстава у наредној години.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, бр.9/2015) и Правилник о критеријумима за остваривање
права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2015. години Општине Горњи Милановац („Службени гласник
Општине Горњи Милановац“, бр.14/2015)
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Горњи
Милановац“.
Број:2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

116.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ , бр. 129/07 и 83/14др закон); чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Г.Милановац“, бр. 28/14пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Г.Милановац („Службени гласник општине
Г.Милановац“, бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 19. септембра 2016. године
донела је
ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови за стипендирање ученика и студената чије се школовање финансира из Буџета
Републике Србије и који имају пријављено пребивалиште на територији општине Горњи Милановац најмање годину дана
пре подношења захтева.
Право на стипендију из става 1. овог члана имају ученици и студенти избегла, прогнана и привремено расељена
лица, који имају пријављено
боравиште најмање годину дана на територији општине Горњи Милановац.
Члан 2.
Циљ стипендирања је помагање породицама ученика и студената за њихово школовање и даље напредовање
Члан 3.
Средства за финансирање стипендија обезбеђују се Буџетом општине Горњи Милановац .
Члан 4.
Право из члана 1. ове Одлуке остварују редовни ученици основних и средњих школа који су:
-освојили једно од прва три места на републичком такмичењу у претходној школској години које организује
Министарство надлежно за послове просвете;
-освојили једно од првих пет места на међународном такмичењу у претходној школској години које расписује
Министарство надлежно за послове просвете;

Број 20 /2016
Страна 7

Службени гласник општине Горњи Милановац

-Ученици првог разреда средње школе који су били ђаци генерације у основној школи.
Учешће на екипним такмичењима и спортским такмичењима није довољан услов за доделу стипендије без
обзира на освојене награде.
Члан 5.
Право на стипендирање остварују студенти високих школа, факултета и докторских академских студија чији је
оснивач Република Србија, који се финансирају из Буџета Републике Србије и то:
- прве године факултета који су у претходној школској години завршили средњу школу и били носиоци Вукове дипломе;
- друге године студија па до завршне године и студенти докторских академских студија који су постигли резултат у
студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,5 у претходној школској години;
Студенти из става 1. овог члана могу остварити право на стипендију под условом да током студирања нису
обновили ни једну годину студија, као и да им статус студента није мировао.
Члан 6.
Право на стипендију немају:
1. студенти Војне и Полицијске академије, Медицинског факултета Војно-медицинске академије, за које су
средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија, као и запослење по стицању одговарајућег звања
2. студенти који су навршили 27 година живота.
Члан 7.
Стипендије из члана 1 ове Одлуке додељују се на основу конкурса објављеног у средствима јавног
информисања, на огласној табли општине Горњи Милановац, званичној интернет страници општине Горњи Милановац и
у “Службеном гласнику општине Горњи Милановац”.
За сваку школску годину Комисија за доделу стипендија општине Горњи Милановац (у даљем тексту Комисија)
расписује нови конкурс и врши доделу стипендија.
Члан 8.
Конкурс из члана 7. ове Одлуке садржи:
1. услове за доделу стипендије;
2. потребна документа;
3 .рок за пријављивање и достављање докумената.
Члан 9.
Заинтересовани ученици основних и средњих школа у року утврђеном конкурсом подносе следећу
документацију:
1. пријаву која садржи личне податке ученика;
2. потврду школе о постигнутим резултатима у учењу;
3. оверену фотокопију личне карте ученика, односно родитеља/старатеља
ученика, као доказ пребивалишта (уколико је лична карта са чипом мора
бити очитана).
Члан 10.
Заинтересовани студенти у року утврђеним конкурсом, подносе следећу документацију:
1. пријаву која садржи личне податке студента;
2. потврду факултета/високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени најмање 8,5 током
претходне школске године као и доказ да се финансирају из Буџета Републике Србије;
3. доказ да нису обнављали годину током студирања и да нису имали статус мировања;
4. оверену фотокопију личне карте као доказ пребивалишта (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана).
Члан 11.
Сви докази који се прилажу морају бити званичне исправе одговарајуће установе (издати у прописаној форми и
оверени).
Члан 12.
Кандидати који поднесу непотпуне пријаве биће позвани да исте допуне. Рок за допуну пријаве је седам дана од
дана пријема позива за допуну.
Уколико кандидат у остављеном року не изврши тражену допуну, пријава се неће разматрати.
Члан 13.
О поднетим пријавама одлучује Комисија на основу мерила и критеријума утврђених овом одлуком.
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Комисију именује Општинско веће општине Горњи Милановац.
Комисија има председника и 4 члана.
Члан 14.
Административне послове везане за спровођење ове Одлуке вршиће Одељење за друштвене делатности
Општинске управе општине Горњи Милановац
Члан 15.
Износе стипендија по категоријама корисника утврђује Председник општине посебним Решењем за сваку
школску годину, а исплта се врши преко пословне банке у десет месечних рата.
Члан 16.
Корисник стипендије губи статус стипендисте ако се утврди да:
-подаци који су наведени као основ за остваривање права на стипендију, не одговарају чињеничном стању,
-ако промени пребивалиште ван територије општине Горњи Милановац
Члан 17.
Кандидат који је незадовољан Одлуком Комисије може уложити приговор Општинском већу општине Горњи
Милановац, у року од 15 дана од дана пријема обавештења о одлуци Комисије.
Члан 18.
Сва права и обавезе између Општине Горњи Милановац и корисника стипендије биће регулисан Уговором о
стипендирању који у име Општине Горњи Милановац потписује Председник општине Горњи Милановац.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању ученика и студената на територији
Општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'', бр. 21/2009, 21/2012).
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац“
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

117.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, број 16/2002,
115/2005, 107/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014- др. закон),
чланова 42. и 124. Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац,“ број 28/2014 пречишћен текст) 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 19. септембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о праву на бесплатан боравак трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи „Сунце“
са територије општине Горњи Милановац
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује већи обим права на финансијску подршку породици са децом, у смислу Закона о
финансијској подршци породици са децом, за породице са троје или више деце са територије општине Горњи
Милановац, носиоци права, услови и начин остваривања права и начин обезбеђивања средстава.
Члан 2.
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Посебно право на финансијску подршку породици са децом у смислу ове одлуке, јесте бесплатан боравак,
односно ослобођење родитеља/законских старатеља детета од трошкова боравка у Предшколској установи “Сунце” за
треће дете и свако наредно дете која живе у породици на територији Општине Горњи Милановац.
Члан 3.
Право на бесплатан боравак за треће дете и свако наредно дете из члана 2. ове одлуке остварује породица са са
троје или више деце, која живи на територији Општине Горњи Милановац.
Са биолошком породицом изједначује се породица на основу усвојења, као и породична заједница у којој о троје
и више деце брине законски старатељ.
Члан 4.
Захтев за остваривање права из члана 2. ове одлуке подноси један од родитеља/законски старатељ детета
Општинској управи Општине Горњи Милановац, најкасније месец дана од момента уписа детета у Предшколску
установу.
Уз захтев је неопходно поднети:
• фотокопије извода из МКР за сву децу која живе у породици/породичној заједници,
• фотокопију личних карата родитеља/законског старатеља,
• потврду Предшколске установе “Сунце” о упису детета у вртић или припремни предшколски програм.
Члан 5.
О правима из ове Одлуке, у првом степену, одлучује решењем Председник Општине, на предлог Општинске
управе.
Члан 6.
По жалби на првостепено решење, решава Општинско веће Општине Горњи Милановац.
Члан 7.
Општина Горњи Милановац сноси у пуном износу цену боравка трећег детета и сваког наредног детета у
породици са територије Општине Горњи Милановац у Предшколској установи “Сунце”, под условима из ове Одлуке, а
средства за ову намену преносе се Предшколској установи, на начин и у износу који се утврђује посебно, за сваку годину,
Одлуком о Буџету Општине Горњи Милановац.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Упутство Председника Општине за остваривање права на
бесплатан боравак трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи „Сунце“ Горњи Милановац („Сл. гласник
Општине Горњи Милановац“, број 2/2016).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

118.

На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Сл.гласник РС“,бр. 55/14) члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 6. став 2. Закона о печату државних и других органа
(„Сл. гласник РС“, бр. 101/07) члана 42. Статута општине Горњи Милановац („ Сл. гласник општине Г. Милановац“, бр.
28/2014- пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл. гласник
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општине Г. Млановац“ бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној дана 19. септембра
2016.године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Горњи Милановац
Члан 1.
У члану 3. став 1. Одлуке о општинском правобранилаштву Општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине
Г.Милановац“, бр.13/2016) у другом реду после речи ,,пречника“, уместо „45 мм“ треба да стоји: “32 мм“.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

119.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,бр. 107/2005, 72/2009 – др.закон
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др.закон) члана 5. Одлуке о оснивању Дома здравља Горњи
Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.6/08, 24/08 и 5/11), и чланова 42. став 1. тачка 10. и 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 28/2014-пречишћен текст) 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 19. Септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ИМЕНУЈУ се чланови Управног одбора Дома здравља Горњи Милановац, и то:
председник
- Невена Тешић, ЈМБГ 3010982787838, из Горњег Милановца, улица Лоле Рибара 7, као представник јединице
локалне самоуправе,
чланови
- Снежана Спасић-Јелачић, ЈМБГ 1608963916014, из Горњег Милановца, улица Нови кеј 5/23, као представник
јединице локалне самоуправе,
- Јована Ђуровић, ЈМБГ 1407992788417, из Грабовице бб., као представник јединице локалне самоуправе,
- Др Драгана Ненадовић, ЈМБГ 3001956788428 специјалиста опште стоматологије, ЈМБГ 3001956788428 из
Горњег Милановца, улица Ломина 14/1, као представник запослених, и
- Др Маријана Рацић-Манојловић, специјалиста педијатрије, ЈМБГ 1710979788410, из Горњег Милановца, улица
Краљице Драге бр.29, као представник запослених.
II Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.

Број 20 /2016
Страна 11

Службени гласник општине Горњи Милановац

Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

120.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,бр. 107/2005, 72/2009 – др.закон
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 83/14 – др.закон) члана 5. Одлуке о оснивању Дома здравља Горњи
Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.6/08, 24/08 и 5/11), и члана 42. став 1. тачка 10. и 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 28/2014-пречишћен текст) 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 19. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Дома здравља Горњи Милановац, и то:
председник
- Виктор Јовановић, ЈМБГ 2004990783414, из Горњег Милановца, улица Кнеза Александра Карађорђевића број
104/18, као представник јединице локалне самоуправе,
чланови
- Бошко Дмитровић, ЈМБГ 1708962783429 из Рудника бб, као представник јединице локалне самоуправе,
- др Иван Белић, специјалиста гинекологије и акушерства, ЈМБГ 0506977783411 из Горњег Милановца, улица
Рада Јанићијевића бр.5., као представник запослених.
II Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

121.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.72/0952/2011,
55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 124. Статута општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 28/2014-пречишћен текст) 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 19. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ „КЊАЗ МИЛОШ“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Економско-трговачке школе „Књаз Милош“Горњи
Милановац, и то:
као представник јдинице локалне самоуправе:

Број 20 /2016
Страна 12
-

Службени гласник општине Горњи Милановац

Невена Милић, из Невада, ЈМБГ 2409983788419,

II Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

122.
На основу чланова 76. 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, 142/20141, 68/2015 и 103/2015.) члана 42. Статута општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 16/2013 – пречишћен текст) 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 19. септембра 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за период 01. 01. – 30. 06. 2016.
године.
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

123.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”, бр. 129/07), члана 42.
став 1. тачка 45. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, брoj 28/2014 –
пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине Горњи
Милановац", број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 19. септембра 2016. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Информација о припремљености основних и средњих школа на територији општине Горњи
Милановац, за почетак школске 2016/17. године.
II Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.
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124.

На основу члана 34. став 1. тачка 9а., члана 35. став 1. тачке 3а. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 14. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације
(„Службени гласник РС“, бр. 98/10), Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију
општине Горњи Милановац ("Сл. Гласник општине Горњи Милановац”, бр. 13/16), чланова 42. и 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, бр. 28/2014 – пречишћен текст) 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 19. септембра 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи
Милановац за 2015.годину, који је усвојио Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 21. марта 2016. године, под бројем 1-87-1/16-9.
II Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

125.
На основу чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр.
16/2013 – пречишћен текст) 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 19. септембра
2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Букуља“
за период од 15.04.-15.07.2016.године.
II Закључак објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

126.
На основу чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр.
28/2014 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник
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општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној19. септембра
2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Одлука Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 340/2016 од
28. 07. 2016. године о усвајању Извештаја о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Рзав“ Ариље за период
јануар – јун 2016. године.
II Закључак објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-58/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Миловановић,с.р.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
66.
Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 12/2015), члана 26. Одлуке о Општинском већу
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 24/2008) и члана 30. Пословника Општинског
већа општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 28/2008 и 4/2011) на седници одржаној
22.08.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија).
II

У Комисију се именују:

- Јадранка Достанић, Заменик председника општине Горњи Милановац за председника Комисије
- Дејан Вељовић, начелник Одељења за урбанизам, комунално -стамбене послове и имовинско правне послове,
за члана Комисије
- Ивана Адамовић, дипломирани инжењер пољопривреде, за члана Комисије,
- Славица Чолић, дипломирани правник, за члана Комисије и
- Мирјана Оташевић, дипломирани правник, за члана Комисије.
III

Председнику и члановима Комисије не припада накнада за рад у Комисији.

IV
Задатак Комисије је прикупљање писаних понуда, њихово јавно отварање, израда записника и давање
предлога Председнику општине Горњи Милановац за доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно
Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде и
заштите животне средине.
V Стручне и административне послове за Комисију, обављаће Општинска управа општине Горњи Милановац.
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VI Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-56/2016 од 22. августа 2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

67.
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 и 103/2015.),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 22. августа 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
200.000,00 динара, Месној заједници Брусница за радове на изградњи фудбалског игралишта.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 04, функција
620 – развој заједнице, програм 0602, програм 15 локална самоуправа, програмска активност 0002 – месне заједнице – мз
Брусница, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-56/2016 од 22. августа 2016. године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

68.
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),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 22. августа 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
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локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
850.000,00 динара, Општинској управи општине Горњи Милановац, за трошкове по судским решењима.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 4.01,
функционална класификација 133, програм 0602 – програм 15 – локална самоуправа, програмска активност 0001,
економска класификација: 483 – новчане казне и пенали по решењу судова
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-56/2016 од 22. августа 2016. године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

69.
На основу члана 61. 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), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 12. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 22. августа 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
промени апропријације
1. Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г. Милановац за 2016. годину („Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2015,16/2016.) у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функционална класификација 133,
програм 0602 – програм 15 – локална самоуправа, програмска активност 0001, у износу од 320.000,00 динара,
преусмеравају се са економске класификације 423 – услуге по уговору, на економску класификацију 416 - награде
запосленима и остали посебни расходи.
2. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-56/2016 од 22. августа 2016. године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

70.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана
61. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Г. Милановац“, број 28/2014 – пречишћен текст) и
члана 2. Одлуке о образовању Савета за здравље за територију општине Горњи Милановац („Службени гласник општине
Горњи Милановац“, број 30/12 и 17/16), Општинско веће општине Горњи Милановац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за здравље за територију општине Горњи Милановац у следећем саставу :
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- др Миро Лазаревић, члан Општинског већа задужен за здравство;
- др Александар Чивовић, в.д директора Дома Здравља;
- Сандра Раловић, начелник Одељења за друштвене делатности;
- др Верица Камаљевић, доктор медицине;
- Љиљана Лазовић, главна медицинска сестра на дечијем одељењу Опште болнице у Горњем Милановцу.
II Задаци Савета за здравље као сталног радног саветодавног тела општинских органа власти дефинисани су
одредбама чланова Одлуке о образовању Савета за здравље за територију општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 30/12 и 17/16).
III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-57/2016 од 12.09.2016. године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

71.
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 и142/2014, 68/2015,103/2015. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.01, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
100.000,00 динара, Центру за социјални рад из Г.Милановца, за трошкове операције Тешић Данијеле из Горњег
Милановца.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 11, функција
090 – социјална заштита, програм 0901 – програм 11 - социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 – социјалне
помоћи пројекат 1. Једнократне помоћи - Центар за социјални рад , економска класификација 463 – трансфери осталим
нивоима власти.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

72.
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 и142/2014, 68/2015,103/2015. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл.
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гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.01, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
30.353,00 динара манастиру Враћевшница, за материјал неопходан за поправку потпорног зида и обнову слова на
споменику Баба Вишњи.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.01,
функција 111 – извршни и законодавни органи, програм 0602 – локална самоуправа, програмска активност 0001 функционисање локалне самоуправе, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама - верске
заједнице - манастир Враћевшница.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

73.
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 и 103/2015.),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
75.000,00 динара, Месној заједници Луњевица за насипање прилазног пута гробљу.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 04, функција
620 – развој заједнице, програм 0602, програм 15 локална самоуправа, програмска активност 0002 – месне заједнице – мз
Луњевица, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање - општи приходи буџета.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.
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74.
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 и 103/2015.),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
85.000,00 динара, Месној заједници Луњевица на име учешћа ОШ „Краљ Акександар I“- издвојено одељење у Луњевици,
за реконструкцију водовода.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 04, функција
620 – развој заједнице, програм 0602, програм 15 локална самоуправа, програмска активност 0002 – месне заједнице – мз
Луњевица (учешће за школу), економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање - општи приходи буџета.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

75.
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 и142/2014, 68/2015,103/2015. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.01, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
346.691,00 динара ОШ “Иво Андрић“ из Прањана за опрему за јавну безбедност, пројектну документацију, капитално
одржавање објеката и остале опште услуге.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.06 - основно
образовање, функција 912 - основно образовање - ОШ “Иво Андрић “, програм 2002 – основно образовање, програмска
активност 0001 - функционисање основних школа, економска класификација 463 - текући трансфери:
511451 - 24.000,00 динара,
512811 - 201.840,00 динара,
511323 - 81.851,00 динар,
423911 - 39.000,00 динара.
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3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

76.
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 и142/2014, 68/2015,103/2015. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.01, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
400.000,00 динара ОШ “Свети Сава“ из Г.Милановца за поправку котла за централно грејање.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.06 - основно
образовање, функција 912 - основно образовање - ОШ “Свети Сава “, програм 2002 – основно образовање, програмска
активност 0001 - функционисање основних школа, економска класификација 463 - текући трансфери (425116-централно
грејање).
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

77.
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 и 103/2015.),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
746.409,00 динара, „Јавно комуналном предузећу Горњи Милановац“, за измирење обавеза за водовод у МЗ Теочин, МЗ
Прањани и МЗ Дренова.
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2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 17, функција
630 - Водоснабдевање, програм 2 – комунална делатност, програмска активност 0001 – водоснабдевање, економска
класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, алинеја Водовод МЗ Теочин, МЗ
Прањани, МЗ Дренова.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

78.
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 и 103/2015.),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
2.000.000,00 динара, Општинској управи општине на име реконструкције месне канцеларије у Прањанима.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 4.01,
функција 620 - развој заједнице, програм 0602 локална самоуправа, програмска активност 0001 – функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – МК Прањани.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

79.
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 и 103/2015.),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111
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– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
25.000,00 динара, Спортском савезу општине Горњи Милановац, за кошаркашки клуб „Икар“, за организовање изложбе
фотографија о раду са децом са посебним потребама.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 15, функција
810 - Спортски савез општине ГМ, програм 1301, програм 14 – развој спорта и омладине, програмска активност 0001 –
подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 481 - дотације
невладиним организацијама – средства за спортске клубове – Кошаркашки клуб „ Икар“ Горњи Милановац.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

80.
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 и 103/2015.),члана 46. Закона о
локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
50.000,00 динара, Удружењу пензионера Рудник за набавку огрева.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 4.11,
функција 090 – социјална заштита, програм 0901, програм 11 социјална и дечја заштита, програмска активност 0003 –
подршка социо хуманитарним организацијама, економска класификација 481-дотације невладиним организацијамаОстале организације-Удружење пензионера Рудник.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

81.
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 и142/2014, 68/2015,103/2015. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.01, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
50.000,00 динара, Удружењу за одрживи развој села“ Шилопајска панорама“ из Шилопаја ради организовања
манифестације „Бајк фест“трасом старе пруге, која се одржава 11.09.2016.године.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.01,
функција 111-извршни и законадавни органи, програм 0602 - локална самоуправа, програмска активност 0001 –
функционисање локалне самоуправе, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама – Удружење
за одрживи развој села“ Шилопајска панорама“.
3. Средства из тачке 1 овог решења пренети на рачун : 155-27931-25 код Халк банке.
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 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

82.
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 и142/2014, 68/2015,103/2015. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.01, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
300.000,00 динара, Спортском центру за развој спорта и културе „ Спортикул“, за организовање турнира за децу „Street
Football Srbija“.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.01,
функција 111-извршни и законадавни органи, програм 0602 - локална самоуправа, програмска активност 0001 –
функционисање локалне самоуправе, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама – Спортски
центар за развој спорта и културе „ Спортикул“.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

83.
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 и142/2014, 68/2015,103/2015. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
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Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.01, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - Локална самоуправа, програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
20.000,00 динара, Центару дечјих летовалишта и опоравилишта Београд, летовалиште на Руднику , за прославу 45 година
постојања.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.01,
функција 111-извршни и законадавни органи, програм 0602 - локална самоуправа, програмска активност 0001 –
функционисање локалне самоуправе, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама – Центар
дечјих летовалишта и опоравилишта Београд, летовалиште на Руднику.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

84.
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.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016.годину(„Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број, 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 функционисање локалне самоуправе, економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, одобравају се средства,
Јаковљевић Биљани, из Горњег Милановца.ул.Милоша Великог 76/1 у износу од 50.000,00 динара, за помоћ у вези
накнаде материјалне штете проузроковане елементарном непогодом.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111-извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 15 - локална самоуправа,
програмска активност 0001 - функционисање локалне самоуправе, економска класификација 484-накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних непогода.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.
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85.
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.) члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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
12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016.годину(„Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број, 22/2015,16/2016.), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална класификација 111
– Извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0001 функционисање локалне самоуправе, економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, одобравају се средства,
Јоцовић Божидару, са Рудника, потез Салаши у износу од 50.000,00 динара, за помоћ у вези накнаде материјалне штете
проузроковане елементарном непогодом.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111-извршни и законодавни органи, програм 0602 - програм 15 - локална самоуправа,
програмска активност 0001 - функционисање локалне самоуправе, економска класификација 484-накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних непогода.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

86.
На основу члана 61. 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), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 12. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 22/2015,16/2016.) 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 12. септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
промени апропријације
1. Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г. Милановац за 2016. годину („Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2015,16/2016.) у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 04, функционална класификација 620,
Месне заједнице, програм 0602 – програм 15 – локална самоуправа, програмска активност 0002 – Месне заједнице – мз
Луњевица, у износу од 40.000,00 динара, преусмеравају се са економске класификације 425 – текуће поправке и
одржавање на економски конто 421 - стални трошкови.
2. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број 3-06-57/2016 од 12. септембра 2016. године
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Дејан Ковачевић,с.р.

87.
Општинско веће општине Горњи Милановац на основу члана 8. став 2. Закона о безбедности баобраћаја на
путевима („Сл.гл.РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон и 9/2016 – одлука УС),
чланова 25. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл.гл.општине Горњи Милановац“, бр.24/08)
на седници одржаној 12.септембра 2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и начину рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине
Горњи Милановац
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац.
II У Савет се именују:
1. Десимир Јовановић, члан Општинског већа, за председника Савета;
2. Божидар Вучетић, директор Јавног предузећа за изградњу општине, за заменика председника Савета
3. Ђуро Ћук, члан Општинског већа, за члана;
4. Дејан Вељовић, начелник Одељења за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско правне послове, за
члана;
5. Мила Лазаревић, председник Прекршајног суда у Горњем Милановцу, за члана;
6. Срђан Богдановић, представник МУП, ПУ Чачак ПС Г.Милановац, за члана;
7. Марија Филиповић, Општински правобранилац општине Горњи Милановац, за члана.
III Задатак Савета је:
- да иницира и предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Горњи
Милановац;
- да организује и подстиче активности на саобраћајном васпитању и образовању деце и грађана;
- да даје мишљење о предлозима одлука и других аката којим се унапређују питања од интереса за
безбедност саобраћаја;
- да најмање два пута годишње разматра извештај надлежних органа о стању безбедности саобраћаја
на територији општине Горњи Милановац и такав извештај доставља Општинском већу и
Скупштини општине на разматрање и усвајање;
- да предлаже Општинском већу програм коришћења средстава из члана 17. и 18. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима (30% од новчаних казни за саобраћајне прекршаје учињене на
територији општине Горњи Милановац);
- да предлаже надлежном органу Општинске управе да утврди режим саобраћаја на општинским
путевима и улицама ради израде пројеката техничког регулисања саобраћаја,
- да разматра пројекте техничког регулисања саобраћаја на општинским путевима и да даје предлог за
давање сагласности надлежном органу Општинске управе.
IV Савет образује радне групе као облик непосредног рада чланова. Радне групе су задужене за поједине
области рада у безбедности саобраћаја на путевима. Радне групе се образују за:
- унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
-техничко регулисање саобраћаја и унапређење безбедности путева и улица,
-превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја.
Могу се организовати и друге радне групе.
Чланови радних група, поред чланова Савета, могу да буду и друга лица.
Радна група сачињава писмени извештај у коме износи свој став о питањима за која је радна група
оформљена, односно која су била предмет рада радне групе. Извештај се потписује од стране чланова радне групе. Члан
радне групе може изузети своје мишљење делимично, или у целини.
О организовању, саставу, задацима и обавезама радних група, Савет доноси посебан закључак.
За начин рада радних група се примењују одредбе овог Решења.
V

Савет ради и одлучује на седницама.
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Седнице Савета сазива председник Савета. Седнице Савета се сазивају писменим путем. Позив за седницу,
заједно са предлогом дневног реда и материјалом за седницу се доставља члановима Савета и другим лицима, најкасније
три дана пре дана одређеног за одржавање седнице.
Када постоје оправдани разлози, који се морају образложити, овај рок може да буде и краћи.
VI Седницом Савета председава председник Савета, а у случају његове одсутности, заменик председника
Савета.
VII Након отварања седнице, а пре утврђивања дневног реда, председавајући констатује да седници
присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање и рад.
За пуноважно одлучивање и рад на седници потребно је присуство већине чланова.
Ако се утврди да
већина не постоји, председавајући одлаже седницу за одговарајући дан или сат. О одлагању седнице,чланови који су
одсутни се обавештавају писмено или телефонским путем.
Седница ће се прекинути и одложити и у случају када се у току њеног трајања утврди да није присутна
већина чланова.
VIII Пре преласка на дневни ред усваја се Записник са претходне седнице.
О примедбама на записник, Савет одлучује без расправе.
Ако Савет усвоји примедбе на записник, врши се исправка записника у тексту како је утврђено
IX У поступку утврђивања дневног реда, председавајући предлаже исти, с тим да сваки члан Савета може
захтевати да се у дневни ред, поред предложеног, унесу и друга питања и предлози за које он сматра да су хитни.
Члан Савета је дужан да хитност разматрања предложених питања и предлога образложи.
О предлозима чланова Савета за измене и допуне предложеног дневног реда се не води расправа.
Чланови Савета се посебно изјашњавају о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда,
а затим о предложеном дневном реду у целини.
Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова Савета.
X После усвајања дневног реда прелази се на расправу о појединим питањима по утврђеном редоследу.
XI Савет одлучује већином гласова присутних чланова.
XII Седнице Савета записују се на аудио снимцима, са којих се израђују записници, који се чувају у
документационој основи седнице, у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Горњи Милановац.
Записник води службено лице Одељења за скупштинске послове Општинске управе општине Горњи
Милановац.
У записнику се обавезно уноси: време и место одржавања седнице; имена председавајућег и записничара;
имена присутних чланова Савета ; имена оправдано и неоправдано одсутних чланова Савета ; имена лица која су
присуствовала седници по позиву; кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и
имена говорника, предлози и мишљења изнета на седници уколико је члан Савета захтевао да се издвојени предлог и
мишљење унесе у записник; резултат гласања о свакој тачки усвојеног дневног реда, као и о појединим питањима.
Записник потписује председавајући седницом Савета и записничар.
XIII Рад Савета је доступан јавности.
XIV Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Савета, ради
обавештавања јавности о његовом раду.
XV Савет може донети одлуку да разматрање по појединим питањима не буде доступно јавности.
У случају из става 1. овог члана, Савет може донети одлуку да се изда саопштење за јавност о донетим
одлукама по питањима чије разматрање није било доступно јавности, уколико је информисање јавности о донетим
одлукама од јавног значаја.
XVI Предлоге аката које утврђује Савет као и акте које доноси Савет потписује председник Саветa, а у случају
његове одсутности или спречености, заменик председника Саветa.
На предлоге аката које утврђује Савет, као и акте које доноси Савет ставља се печат Општинског већа
општине Горњи Милановац.
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XVII Члан Саветa има право и дужност да учествује у раду Саветa и да редовно присуствује седницама, као и
друга права утврђена законом, Статутом општине и овим Решењем. Председнику, заменику председника и члановима
Савета не припада накнада за рад у Савету.
XVIII Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета обављаће Општинска управа –
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове.
XIX
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Правилник о раду Комисије за безбедност саобраћаја
на путевима на територији општине Горњи Милановац („Сл.гл.општине Горњи Милановац број 16/2013) и
Решење о образовању Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац
(„Сл.гласник општине Горњи Милановац број 25/09, 22/10, 9/11, 7/13 и 18/14).
XX

Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ:3-06-57/2016 од12.септембра 2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

88.
На основу члана 61. став 1. тачка 15. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац“, број 28/14-пречишћен текст) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл.
гласник општине Г. Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној
12.септембра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за ангажовање 10 асистента који ће у периоду од 1.09.2016.године до 31.12.2016.
године радити са ученицима којима је потребна додатна мера подршке у образовању , а на основу мишљења
Интерресорне комисије и у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику („Сл. гласник РС“, број 63/2010) , у следећим школама:
-Основна школа „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац-4 асистента,
-Основна школа „Свети Сава“ Горњи Милановац-1 асистент,
-Основна школа“Десанка Максимовић“, Горњи Милановац-1 асистент,
-Основна школа „Таковски устанак“, Таково-2 асистентa,
-Основна школа „Арсеније Лома“, Рудник-1 асистент и
-Основна школа „Иво Андрић Прањани- 1 асистент.
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општинска управа општине Горњи Милановац – Одељење за финансије, рачуноводство и
локалну пореску администрацију и Одељење за друштвене делатности да се старају о реализацији расподеле додатних
финансијских средстава школама за ученике којима је потребна додатна мера подршке у образовању.
III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-57/2006 од 12.септембра 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић,с.р.

___________________________________________
____
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