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Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401290/20104
5. октобар 2010. године
Горњи Милановац

На основу члана 53. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009), члана 58. став
1. тачка 3. и 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
20/2008), председник општине доноси

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

РЕШЕЊЕ
О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ
КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.10.31.10.2010.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Законом о буџетском систему дефинисано је да
буџетски корисници врше плаћања до висине расхода
који су одређени за тромесечни или неки други период,
при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду
средства планирана у буџету, план извршења буџета и
ликвидне могућности буџета.
Обим потрошње по буџетским корисницима и
наменама за период 01.10. – 31.10.2010. године утврђен
је у следећим износима:

Р.б.

1.
2.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК

Скупштина општине
Председник општине

Текући
расходи
(без
средстава
кредита)
780.000
7.000.000
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Општинско веће
Општинска управа – Опште
услуге
Општинска управа – Развој
заједнице
Општинска управа –
Пољопривреда
Фонд за заштиту животне
средине
Месне заједнице
Фонд противпожарне заштите
Дом здравља
Основно образовање
Средње образовање
Стипендије студената
Дечја установа „Сунце“
Центар за социјални рад
Друштвене и хуманитарне
организације
Културни центар
Библиотека „Браћа
Настасијевић“
Музеј рудничкотаковског
краја
Установа у области физичке
културе
Туристичка организација
ЈКП „Горњи Милановац“
ЈП за изградњу општине
Горњи Миалновац
ЈП за путеве општине Горњи
Милановац
ЈП Спортскорекреативни
центар
Укупно:

460.000
11.500.000
1.300.000

600.000
1.800.000
10.000
1.500.000
5.800.000
2.200.000
530.000
5.800.000
1.200.000
610.000
1.450.000
700.000
950.000
2.600.000
340.000
2.000.000
8.000.000
7.000.000
900.000
65.030.000

Члан 2.
Обавезе
према
корисницима
буџетских
средстава извршаваће се сразмерно оствареним
примањима буџета. Уколико се у периду 01.10. –
31.10.2010. године смање примања буџета, издаци
буџета ће се извршавати према приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима, на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови непходни за
функционисање буџетских корисника.
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Члан 3.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
Члан 4.
Ово решење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

688.

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=24.682,00 динара, на име трошкова сахране покојног
председника општине Дражимира Марушића.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02 Председник општине, глава 2.1,
функција 110извршни и законодавни органи, позиција
14, економска класификација 423 услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
„Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15532327/1/2010
29.септембар 2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Закључка Општинског већа
општине Г.Милановац(бр.306939/2010.) Председник
општине доноси

у

689.

На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Председник општине доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401602
23.септембар 2010.године
Горњи Милановац

4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.
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гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=20.000,00 динара, на име финансијске помоћи за
набавку огревног дрвета пензионерима месне
организације Рудник.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02 Председник општине, глава 2.1,
функција 110извршни и законодавни органи, позиција
19/19,
економска
класификација
481донације
невладиним организацијама.
3.Средства из тачке 1. овог решење уплатити на текући
рачун бр.155257448 код Чачанске банке.
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

5.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.
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став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08), члана 7.
Одлуке о буџету општине Г.Милановац, за 2010.
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац“бр. 26/09,
04/10,14/10.), Председник Општине доноси

690.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15532315/1/2010
29.септембар 2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=50.000,00 динара,Куглашком клубу „Таково“ из
Г.Милановца, на име финансијске помоћи за учешће на
НБЦКупу Европе који се одржава у Сплиту од 04
10.октобра 2010.године
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02 Председник општине, глава 2.1,
функција 110извршни и законодавни органи, позиција
19/19,
економска
класификација
481донације
невладиним организацијама.
3.Средства из тачке 1. овог решење уплатити на текући
рачун бр.2456145760 код Агро банке.
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
5.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном
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Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

691.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1401605/2010
29.септембар 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 26/09, 04/10,14/10.), раздео
02 Председник општине
глава 2.1, функција 110
извршни и законодавни органи, позиција 12, економска
класификација 421стални трошкови, одобравају се
средства у износу од 2.292,64 динара, на име трошкова
интернета и трошкова телефона за август 2010.год. на
основу Уговора о дугорочној професионалној сарадњи
између општине Горњи Милановац и Удружења
пољопривредника „Моба“ из Љига.
2.Средства из тачке 1. овог решења пренети на
текући рачун књиговодствене агенције „Јелена“ из
Г.Милановца код ЕФГбанке бр: 250407000018504034.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.
Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

692.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1463301
28.09.2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 1.тачка 1,3 и 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007),
члана 58. став 1. тачка 1, 3 и 16 Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“ бр.
20/08), доносим
РЕШЕЊЕ
1.Искњижава се из књиговодствене евиденције
Општинске управе општине Горњи Милановац , са
стањем на дан 31.12.2009.године,са групе економске
класификације 011некретнине и опрема, субаналитички
конто 011131објекти за
потребе
образовања,
књиговодствена вредност изведених радова на
препокривању школске зграде у Теочину,у укупном
износу од 2.374.896,41 динар.
2.Налаже се кориснику школске зграде,
ОШ“Иво Андић“ Прањани ,да у пословне евиденције у
којима се води предметни објекат спроведе одговарајућа
књижења у вредности исказаној у тачки 1.овог решења.
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3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1400460/1/2010
29.септембар 2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=145.020,00 динара, на име плаћања услуга превоза
ученика Гимназије „Таковски устанак“ у Словењ
Градец.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 Општинска управа, глава 10,
функција 920средње образовање (гимназија“Таковски
устанак“), позиција 87, економска класификација 463
трансфер осталим нивиома власти ( 463111/423911).
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
„Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401603
27.септембар 2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Председник општине доноси

у

694.

На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Закључка Општинског већа
општине Г.Милановац(бр.306939/2010.) Председник
општине доноси

693.

4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.
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гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=109.609,42 динара, на име набавке два рачунара за
матичну службу Општинске управе.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 Општинска управа, глава 01,
функција 130опште услуге, позиција 41, економска
класификација 512машине и опрема .
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

695.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401607/2010
06.октобар 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
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3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=370.000,00 динара, МЗ Г.Милановац –уређење улице
Вука Караџића.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 –општинска управа, глава 05,
функција 620МЗ Г.Милановац,
позиција 71
,
економска класификација 425текуће поправке и
одржавање.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

696.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401608/2010
07.октобар 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=35.000,00 динара, на име услуга по уговору за
Пројекат“Србија у ритму Европе“,по уговору бр.1404
834 од 09.августа 2010.године.
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2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02 –Председник општине, глава 2.1,
функција 110извршни и законодавни органи, позиција
14 , економска класификација 423услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

697.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401610/2010
13.октобар 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=13.360,00 динара,основној школи“Краљ Александар I“
из Г.Милановца , на име финансијске помоћи за одлазак
на екскурзију осморо ученика са посебним потребама.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 –Општинска управа, глава 09,
функција
912основно
образовањеОШ
Краљ
Александар“, позиција 83 , економска класификација
463трансфери осталим нивоима власти ( 423услуге по
уговору ).
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.
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699.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15532338/1/2010
29.септембар 2010.године
Горњи Милановац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1401600
22.септембар 2010.године
Горњи Милановац

На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) , члана
3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.26/09,04/10,14/10.) Председник општине доноси

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02
 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
=40.000,00 динара, на име финансијске помоћи ФК
Доња Врбава .
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02 –Председник општине, глава2.1,
функција 110извршни и законодавни органи, позиција
19/19
, економска класификација 481донације
невладиним организацијама.

РЕШЕЊЕ
о распореду средстава од Министарства финансија
Републике Србије

1.На основу Решења Владе Републике Србије (05 број
4015958/2010 од 19.08.2010.год.објављеног у Сл.гл.РС
бр.59/23.08.2010.год.),
Министарство
финансија
Републике Србије, определило је и уплатило средства
општини Горњи Милановац ( на уплатни рачун
прихода 733152други текући трансфери од Републике
у корист нивоа општина), на име обезбеђивања
средстава за накнаду штете изазване елементарним
непогодама на територији општине Г.Милановац, у
износу од 3.000.000,00 динара.
2.На основу члана 5.став 5.Закона о буџетском систему (
„Сл.гл. РС“ бр.54/09), средства из тачке 1.овог решења
распоређују се разделу 02Председник општине, глава
2.1, функција 110  извршни и законодавни органи ,
позиција 20, економска класификација 499стална
буџетска резерва.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.

3.Средства из тачке 1.овог решења пренети на текући
рачун број: 155758841 фк „Доња Врбава“.

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
5.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

Председник општине
Милисав Мирковић,ср.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
46.
Општинско веће општине Горњи Милановац у
поступку разматрања измена финансијских планова
месних заједница: Срезојевци, Брђани, Велереч,
Трудељ, Горња Црнућа, Прањани и Доња Врбава за
2010.годину, на основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07), и чланова 4.
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и 26. Одлуке о Општинском већу ("Сл.гласник општине
Г.М", бр.24/08.) на седници одржаној 7.10.2010.године,
донело је,
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене
финансијских планова месних заједница: Срезојевци,
Брђани, Велереч, Трудељ, Горња Црнућа, Прањани и
Доња Врбава за 2010.годину.
2. Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306942/2010
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић, ср.

47.
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АКТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
16.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:456013/10
11.10.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 89. став 19. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", број
72/09), члана 7. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику
("Сл.гл.РС", број 63/10) и члана 48. став 1. тачка 8.
Одлуке о општинској управи општине Горњи
Милановац ("Сл.гл. општине Горњи Милановац" број
21/08), доносим
РЕШЕЊЕ

Општинско веће општине Горњи Милановац,
на основу члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник РС, бр.129/07), члана 78. став
2. Статута општине Горњи Милановац (Сл. гласник
општине ГМ, бр.20/08) и члана 4. став 1. тачка 8.
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине ГМ", бр.24/08), на седници
одржаној 7.10.2010. године, донело је:

I. ИМЕНУЈЕ СЕ Интерресорна Комисија за
процену и пружање додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и ученику, у сталном саставу
и то:
1.др Слободан Радојевић, педијатар у Општој
Болници Горњи Милановац,
2.Драгана Матовић, школски психолог у
Основној школи "Момчило Настасијевић", Горњи
Милановац,

РЕШЕЊЕ
3.Слађана Оташевић, специјални педагог у
Центру за социјални рад Горњи Милановац.
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
изменама
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Горњи Милановац бр.411093/10, који је
донео начелник Општинске управе.
2. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број:306942/2010

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

II. Одређује се Милица Караулић, радник
Општинске управе општине Горњи Милановац, за
координатора Комисије.
III. Задатак Комисије је да по поднетом захтеву,
за свако дете односно ученика из друштвено осетљивих
група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у
развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других
разлога, потребна додатна подршка у образовању,
здравству или социјалној заштити, изврши стручну
процену потреба, донесе мишљење и предложи мере
подршке сходно Правилнику о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику
("Сл.гл.РС", број 63/10).
IV.Седиште Комисије је Горњем Милановцу у
згради
Општинске
управе
општине
Горњи
Милановац,улица Таковска број 2 , канцеларија 25.
V.Накнада за рад Комисије пада на терет
Буџета општине Горњи Миланвац.
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VI.Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац".

"Службеном

Решење доставити:
Члановима Комисије,
Одељењу за скупштинске
послове и
У предмет.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Вучићевић,ср.

ОСТАЛА АКТА
17.
На основу члана 6. Одлуке о стипендирању
ученика и студената на територији општине Горњи
Милановац ("Сл. гл.општине Горњи Милановац", број
21/09), Комисија за доделу стипендија Скупштине
општине Горњи Милановац расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА
ШКОЛСКУ 2010/2011.ГОДИНУ
Право на студентску стипендију у школској
2010/2011. години имају:
Студенти од друге па до завршних година
основних студија, студенти виших школа и студенти
постдипломских студија ако су:
студенти виших школа, факултета и
постдипломских студија чији је оснивач Република
Србија, редовни студенти који се финансирају из Буџета
Републике Србије , који имају пријављено
пребивалиште на територији општине Горњи
Милановац најмање годину дана пре подношења
захтева за доделу стипендије, избегла , прогнана и
привремено расељена лица који имају пријављено
боравиште најмање годину дана на територији општине
Горњи Милановац и студенти који постижу резултате
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у студирању изражене кроз високу просечну оцену
најмање 8,50.
Уколико студенти студирају на факултетима
који трају дуже од четири године или се ради о
дипломским
академским
студијама
master,
специјалистичким
струковним
студијама
или
специјалистичким академским студијама, исти могу
конкурисати уколико немају више од 26 односно 27
година живота у моменту подношења пријаве на
Конкурс.
Студенти подносе:
пријаву која садржи личне податке
студената (образац у служби)
потврду факултета/више школе о уписаној
години студија, оствареној просечној оцени током
студирања (најмање 8,50), као и доказ да се
финансирају из Буџета Републике Србије.
доказ да нису обнављали годину током
студирања и да им статус није мировао,
оверену фотокопију личне карте као доказ
пребивалишта (уколико је лична карта са чипом
мора бити очитана),
 избегла, прогнана и привремено расељена
лица са боравиштем на територији општине Горњи
Милановац, боравиште доказују избегличком
легитимацијом односно легитмацијом привремено
расељеног лица и зеленим картоном,
два
примерка
Уговора
о
стипендирању(образац у служби).
Сви докази који се прилажу морају бити
званични документи одговарајуће установе (издати у
прописаној форми и оверени).
Рок за подношење пријава и Конкурсом
предвиђене документације за стипендију је од
25.10.2010.до 30.11.2010. године, соба 15 (писарница) у
згради Општинске управе општине Горњи Милановац,
од 7,30 до 15,30 часова.
Ближе информације о Конкурсу могу се добити
на телефон 718102, локал 25.
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број:40367944
15.10.2010.године

ПРЕДСЕДНИК
Милијана Аранђеловић,с.р.

____________________________________________________
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