Општинско веће Општине Горњи Милановац, на основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 - др. закон, 83/), члана
62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац"
број 3/2019) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 24/08), у складу са Одлуком о
условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 32/18) на предлог Комисије за
оцену предлога програма удружења везаних за област културе и програма цркава и
верских заједница на основу јавних конкурса из буџета општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 25. априла 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
o расподели средстава
за суфинансирање пројеката заштите, очувања и управљања културно-историјским
наслеђем цркава и верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у 2019.
години
1. Средства у износу од 2.500.000,оо динара распоређују се за реализацију
пројеката/програма следећих корисника:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив удружења
СПЦО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦЦРКВЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ
СПЦО ШИЛОПАЈ
СПЦО БРУСНИЦА
СПЦО БОЉКОВЦИ
СПЦО БРЂАНИ
СПЦО ГОРЊИ БАЊАНИ – ДОЊИ
БРАНЕТИЋИ И ОЗРЕМ
СПЦО ЉУТОВНИЦА
СПЦО ВРАЋЕВШНИЦА – ДОЊА
ВРБАВА
СПЦО ВЕЛЕРЕЧ
СПЦО ЈАРМЕНОВЦИ

Износ Средства која се додељују у
динарима
400.000
300.000
150.000
400.000
500.000
250.000
250.000
250.000
/
/

2. Конкурсна пријава СПЦО Јарменовци није ушла у процедуру разматарања, јер
не испуњава основне формалне услове у погледу подносиоца који по Конкурсу може бити
црква/верска заједница чије здање/установе се налази на територији општине Горњи
Милановац. Такође, СПЦО Велереч нису одобрена средства јер се у приложеној
документацији не налази образац буџета за реализацију програма.
3. Одобрена средства су наменска средства и могу да се користе искључиво за
реализацију одобреног пројекта и у складу са уговором који се закључује између Општине
и Корисника а који у име Општине, са носиоцем програма закључује Председник
општине.

4. Позивају се овлашћена лица Корисника из става 1. да у року од 8 дана од дана
пријема овог решења приступе ради закључења уговора о финансирању са Општином
Горњи Милановац или ће се у противном сматрати да су одустали од одобрених
средстава. Они корисници који су одлуком добили мањи износ средстава од тражених у
обавези су да, пре закључења уговора о реализовању програма, ускладе буџет програма са
висином додељених средстава и доставе га Општинској управи, у противном ће се
сматрати да су одустали од закључења уговора.
5. Ово Решење служиће као основ кориснику за отварање наменског подрачуна код
Управе за трезор, преко кога ће се, по закључењу уговора из тачке 3. овог Решења, на
основу ваљане рачуноводствене документације вршити трансфер средстава.
Образложење
Председник општине Горњи Милановац Решењем број 1-401-415/2019 од 03.
априла 2019. године, на основу Одлуке о условима и начину финансирања удружења из
буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“,
бр.32/2018) – у даљем тексту Одлука, образовао је Комисију чији је задатак био да
изврши оцену предлога програма удружења везаних за област културе и програма цркава
и верских заједница приспелих на основу Јавних конкурса за финансирање програма од
јавног интереса у области културе и програма цркава и верских заједница из буџета
општине Горњи Милановац у 2019. години.
Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области културе из
буџета општине Горњи Милановац у 2019. години обjављен је у листу „Таковске новине“
дана 28.02.2019. године.
Комисија за оцену предлога програма удружења везаних за област културе и
програма цркава и верских заједница утврдила је листу предлога пројеката за
финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Горњи Милановац у 2019.
години који испуњавају формалне услове конкурса Конкурса и исту објавила на интернет
презентацији општине уз позив подносиоцима да поднесу евентуалне приговоре на листу
у року од 8 дана од дана објављивања. Од пристиглих 10 пријава, подносилац пријаве
СПЦО Јарменовци нема седиште на територији општине Горњи Милановац те не
испуњава услове прописане у ставу II Јавног конкурса за финансирање програма од јавног
интереса из буџета општине Горњи Милановац у 2019. години – програми цркава и
верских заједница, а који се односе на то да право учешћа на конкурсу имају цркве и
верске заједнице чија здања/установе се налазе на територији општине Горњи Милановац.
У приложеној документацији СПЦО Велереч не налази се образац буџета за реализацију
програма те су из ових разлога ова две пријаве одбијене.
Комисија је такође ценила, статус верског здања/установе, област у којој се
реализује програм, дужину трајања програма, број корисника програма, циљеве који се
постижу као и да ли је обезбеђено суфинансирање програма из других извора осим
сопствених.
Општинско веће је уважавајући предлог Комисије донело одлуку о одобравању
програма и расподели средстава по Јавном конкурсу као у диспозитиву а на основу
Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.32/18).
Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-42/2019 од 25. априла 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић

