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ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

општине Горњи Милановац за 2011. годину бр. 1400
497/2011 од 13.04.2011. године.
Статутом општине Горњи Милановац, а
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је
Председник општине наредбодовац за извршење буџета
општине, па је сходно овоме и донето решење као у
диспозитиву.

879.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1400526/6
Датум: 08.09.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11), доносим
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену
Финансијског плана ОШ „Арсеније Лома“ Рудник за
2011. годину, усвојену на Школском одбору ОШ
„Арсеније Лома“ Рудник дана 07.09.2011. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“
Образложење
На седници Школског одбора ОШ „Арсеније
Лома“ Рудник, одржаној дана 07.09.2011. године,
усвојена је Друга измена финансијског плана ОШ
„Арсеније Лома“ Рудник за 2011. годину и достављена
Председнику општине Горњи Милановац на давање
сагласности.
Другом изменом финансијског плана ОШ
„Арсеније Лома“ Рудник утврђена је расподела
средстава, према решењу Председника општине о првој
измени решења о распореду средстава у оквиру
одобрених апропријација раздела 4, глава 07,
функционална класификација 912, основно образовање,
а по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

880.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1400531/1
Датум: 19.09.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену
финансијског плана ТШ „Јован Жујовић“ за 2011.
годину, усвојен на Школском одбору ТШ „Јован
Жујовић“ дана 15.09.2011. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“
Образложење
На седници Школског одбора ТШ „Јован
Жујовић“
из Горњег Милановца, одржаној дана
15.09.2011. године, усвојена је Друга измена
финансијског плана ТШ „Јован Жујовић“ за 2011.
годину и достављена Председнику општине Горњи
Милановац на давање сагласности.
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Другом изменом финансијског плана ТШ
„Јован Жујовић утврђена је расподела средстава, према
решењу Председника општине о првој измени решења о
распореду средстава у оквиру одобрених апропријација
раздела 4, глава 08, функционална класификација 920,
средње образовање, а по Одлуци о изменама и допунама
одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2011.
годину бр. 1400498 од 13.04.2011. године.
Статутом општине Горњи Милановац, а
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је
Председник општине наредбодовац за извршење буџета
општине, па је сходно овоме и донето решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.
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Статутом општине Горњи Милановац, а
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је
Председник општине наредбодовац за извршење буџета
општине, па је сходно овоме и донето решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

882.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1400526/4
Датум: 21.09.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим

881.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1400531/2
Датум: 20.09.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену
финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи
Милановац за 2011. годину, усвојену на Школском
одбору ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи Милановац
дана 01.07.2011. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“

РЕШЕЊЕ
Образложење
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену
финансијског плана ЕТШ „Књаз Милош“ Горњи
Милановац за 2011. годину, усвојен на Школском
одбору ЕТШ „Књаз Милош“ дана 14.09.2011. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“
Образложење
На седници Школског одбора ЕТШ „Књаз
Милош“ Горњи Милановац, одржаној дана 14.09.2011.
године, усвојена је Друга измена финансијског плана
ЕТШ „Књаз Милош“ Горњи Милановац за 2011. годину
и достављена Председнику општине Горњи Милановац
на давање сагласности.
Другом изменом финансијског плана ЕТШ
„Књаз Милош“ Горњи Милановац утврђена је
расподела средстава, према решењу Председника
општине о првој измени решења о распореду средстава
у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 08,
функционална класификација 920, средње образовање, а
по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину бр. 1400
498 од 13.04.2011. године.

На седници Школског одбора ОШ „Десанка
Максимовић“ Горњи Милановац, одржаној дана
01.07.2011. године, усвојена је Друга измена
финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи
Милановац за 2011. годину и достављена Председнику
општине Горњи Милановац на давање сагласности.
Другом изменом финансијског плана ОШ
„Десанка Максимовић“ Горњи Милановац утврђена је
расподела средстава, према решењу Председника
општине о првој измени решења о распореду средстава
у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 07,
функционална класификација 912, основно образовање,
по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину бр. 1400
497. од 13.04.2011. године.
Статутом општине Горњи Милановац, а
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је
Председник општине наредбодовац за извршење буџета
општине, па је сходно овоме и донето решење као у
диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.
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Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим

883.

РЕШЕЊЕ

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1400526/7
Датум: 23.09.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11), доносим
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену
финансијског плана ОШ „Таковски устанак“ Таково за
2011. годину, усвојену на Школском одбору ОШ
„Таковски устанак“ Таково дана 15.09.2011. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“
Образложење
На седници Школског одбора ОШ „Таковски
устанак“ Таково, одржаној дана 15.09.2011. године,
усвојена је Друга измена финансијског плана ОШ
„Таковски устанак“ Таково за 2011. годину и
достављена Председнику општине Горњи Милановац на
давање сагласности.
Другом изменом финансијског плана ОШ
„Таковски устанак“ Таково утврђена је расподела
средстава, према решењу Председника општине о првој
измени решења о распореду средстава у оквиру
одобрених апропријација раздела 4, глава 07,
функционална класификација 912, основно образовање,
а по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину бр. 1400
497/2011 од 13.04.2011. године.
Статутом општине Горњи Милановац, а
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је
Председник општине наредбодовац за извршење буџета
општине, па је сходно овоме и донето решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

884.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1400526/3
Датум: 26.09.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Трећу измену
финансијског плана ОШ „Свети Сава“ Горњи
Милановац за 2011. годину, усвојен на Школском
одбору ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац дана
14.09.2011. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“
Образложење
На седници Школског одбора ОШ „Свети
Сава“ Горњи Милановац, одржаној дана 14.09.2011.
године, усвојена је Трећа измена финансијског плана
ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац за 2011. годину и
достављена Председнику општине Горњи Милановац на
давање сагласности.
Трећом изменом финансијског плана ОШ
„Свети Сава“ Горњи Милановац утврђена је расподела
средстава, према решењу Председника општине о првој
измени решења о распореду средстава у оквиру
одобрених апропријација раздела 4, глава 07,
функционална класификација 912, основно образовање,
по Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину бр. 1400
497 од 13.04.2011. године.
Статутом општине Горњи Милановац, а
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је
Председник општине наредбодовац за извршење буџета
општине, па је сходно овоме и донето решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

885.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1 401660/2011
29. септембар 2011. године
Горњи Милновац
На основу члана 61. став 1. и 6. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 20/2008 и 3/2011) и
члана 11. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац
за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011),
председник општине доноси
Р ЕШЕЊЕ
о промени апропријације

за

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац
2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
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Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011), у оквиру
раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, у
оквиру економског конта 511 – Зграде и грађевински
објекти, средства у износу од 100.000 динара
предвиђена за радове на далеководима у МЗ Трудељ и
МЗ Драгољ, преусмеравју се за трoшкове прикључења
стамбеног објекта у насељу „Ивице“ на гасоводни
систем ЈП „Србијагас“.
Члан 2.
О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

4.

5.

St
ra
an
na
a4
Str

Милорад Боровњак, порески инспектор
у Пореском одељењу Општинске
управе општине Горњи Милановац, за
члана
Катарина Чуљковић, шеф одсека за
финансијско и материјално пословање
у Одељењу за привреду и финансије
Општинске управе општине Горњи
Милановац, за члана

II Задатак Комисије је:
·

Члан 3.
Ово решење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образ ложе ње
Чланом 61. Закона о буџетском систему
регулисано је да се може извршити преусмеравање
апропријације одобрене на име одређеног расхода у
износу до 5%. Износ од 100.000 динара се уклапа у
дозвољени оквир, па је у складу са тим донето је
решење као у диспозитиву.

·

·

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Да изврши контролу примене
закона у области материјално
финансијског
пословања
и
наменског и законитог коришћења
средстава буџета општине Горњи
Милановац од стране индиректних
корисника буџета Општине Горњи
Милановац
Да напред наведену контролу
изврши за временски период од 1.
јануара 2011. године до дана
вршења контроле
Да сачини извештај о извршеној
контроли за сваког индиректног
буџетског корисника и исти
достави Председнику општине

III Рок за извршење задатака из тачке II овог
Решења је 30 дана од дана доношења овог Решења.

886.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401662/11
30.09.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број 129/07), члана 58.
став 1. тачка 3, 15, 16. и 18. Статута општине Горњи
Милановац (“Сл. гласник општине Горњи Милановац”,
број 20/08 и 3/11 ), доносим
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија у следећем саставу:
1. Томислав Јоксић, начелник Одељења за
привреду и финансије Општинске
управе општине Горњи Милановац, за
председника Комисије
2. Љиљана Јефтовић, шеф одсека буџета и
трезора у Одељењу за привреду и
финансије Општинске управе општине
Горњи Милановац, за члана
3. Александра Милошевић, референт за
израду буџета и финансијских планова
у Одељењу за привреду и финансије
Општинске управе општине Горњи
Милановац, за члана

IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

887.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1463343/11
03. октобар 2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07) и члана
58. става 1., тачака 1, 14. и 16. Статута општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине ГМ", бр.20/08
и 3/11), доносим
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ извођачу радова на изградњи
Главног Градског стадиона у Горњем Милановцу
коришћење к.п. бр. 40306/6 КО Горњи Милановац за
потребе депоновања земље и грађевинског материјала
најдуже до 31.07.2012. године.
II ОДОБРАВА СЕ извођачу радова на изградњи
Главног Градског стадиона у Горњем Милановцу
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коришћење к.п. бр. 40306/3 КО Горњи Милановац, к.п.
бр. 40306/4 КО Горњи Милановац и к.п. бр. 40306/14
КО Горњи Милановац за потребе проласка возилима
ивичним деловима наведених парцела у периоду
извођења радова.
III ОБАВЕЗУЈУ СЕ извођач радова на изградњи
Главног Градског стадиона у Горњем Милановцу и
Компанија „Металац“ а.д. Горњи Милановац, као
подносилац захтева и суинвеститор изградње, да
парцеле наведене у тачкама I и II овог Решења по
завршетку коришћења у року од 30 дана очисте и врате
у првобитно стање.
IV Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Република Србија – Републичка дирекција за
имовину Републике Србије као инвеститор I, Општина
Горњи Милановац као инвеститор II и Компанија
„Металац“ а.д. и Фудбалски клуб „Металац“ као
суинвеститор закључили су 9. септембра 2011. године
Уговор о заједничкој изградњи главног градског
стадиона у Горњем Милановцу.
Компанија „Металац“ а.д. као један од
суинвеститора упутила је 30. септембра 2011. године
Молбу Председнику општине број 17940 да извођачу
радова одобри коришћења катастарских парцела
наведеним у тачкама I и II овог Решења, за потребе
депоновања земље и грађевинског материјала и
проласка возилима у току изградње Главног Градског
стадиона.
Чланом 6. Уговора о заједничкој изградњи
главног градског стадиона у Горњем Милановцу
прописане су обавезе Инвеститора II односно Општине
Горњи Милановац међу којима је обавеза да омогући и
пружи помоћ суинвеститору за обављање неопходних
радњи у оквиру припрема за изградњу. а чланом 58.
ставом 1., тачком 14 прописано је да Председник
општине
одлучује о давању на коришћење
непокретности које
користе
органи
општине.
Одобравањем проласка парцелама наведеним у тачки II
овог Решења рестерећује се градска саобраћајница од
игралишта до кружног тока.
Имајући у виду напред наведено одлучено је
као у диспозитиву овог Решења.

гласник општине ГМ", бр.20/08 и 3/11), а по указаној
потреби, доносим
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Општинске управе
општине Горњи Милановац која ће вршити
примопредају станова стамбеног комплекса „Ивице“ са
представницима Грађевинске дирекције Србије.
II У Комисију се именују:
1.
Срђан
Лукић,
општински
Јавни
правобранилац, за председника Комисије, а за чланове:
2. Славица Чолић, начелник Одељења за
имовинскоправне послове Општинске управе општине
Горњи Милановац
3. Драган Љубичић, начелник Одељења за
општу управу Општинске управе општине Горњи
Милановац
III Предмет примопредаје представља једанаест
станова у стамбеном комплексу „Ивице“, који су
прецизно дефинисани Уговором о заједничкој изградњи
(суфинансирању) стамбених зграда у Горњем
Милановцу на локацији касарне „Предраг Јевтић –
Шкепо“ закљученог између Општине Горњи Милановац
и Грађевинске Дирекције Србије број: 145235 од
12.08.2005. године, Анексом I и Анексом II основног
Уговора, и то:






ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.


888.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 133116/11
03. октобар 2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац ("Службени
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Посебан део 1 – четворособан стан бр. 1, у
приземљу објекта бр. 1 (ознаке „Г2АЛ, ул.
Ђенерала Јована Мишковића бр. 4), који се састоји
од 14 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, WC, дегажман, 2 полусобе, 2
спаваће собе, купатило и 2 лође), укупне нето
површине стамбеног простора 110м2,
Посебан део 2 – двособан стан бр. 2, у приземљу
објекта бр. 1 (ознаке „Г2АЛ), који се састоји од 8
просторија (улаз, дневна соба, трпезарија, кухиња,
остава, спаваћа соба, купатило и лођа), укупне нето
површине стамбеног простора 68м2,
Посебан део 1 – трособан стан бр. 1, у приземљу
објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД, ул. Ђенерала Јована
Мишковића бр. 2), који се састоји од 11 просторија
(улаз, дневна соба, трпезарија, кухиња, остава, WC,
дегажман, 2 спаваће собе, купатило и лођа), укупне
нето површине стамбеног простора 85м2,
Посебан део 2 – двособан стан бр. 2, у приземљу
објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји од 8
просторија (улаз, дневна соба, трпезарија, кухиња,
остава, спаваћа соба, купатило и лођа), укупне нето
површине стамбеног простора 68м2,
Посебан део 3 – четворособан стан бр. 3, у
приземљу објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се
састоји од 14 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман, 2
полусобе, 2 спаваће собе, купатило и 2 лође),
укупне нето површине стамбеног простора 110м2,
Посебан део 7 – трособан стан бр. 7, на другом
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји
од 11 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, WC, дегажман, 2 спаваће собе,
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купатило и лођа), укупне нето површине стамбеног
простора 85м2,
Посебан део 8 – двособан стан бр. 8, на другом
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји
од 8 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, спаваћа соба, купатило и лођа),
укупне нето површине стамбеног простора 68м2,
Посебан део 9 – четворособан стан бр. 9, на другом
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД“), који се
састоји од 15 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман,
гардероба, 2 полусобе, 2 спаваће собе, купатило и 2
лође), укупне нето површине стамбеног простора
110м2,
Посебан део 10 – трособан стан бр. 10, на трећем
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД“), који се
састоји од 11 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман, 2
спаваће собе, купатило и лођа), укупне нето
површине стамбеног простора 85м2,
Посебан део 11 – двособан стан бр. 11, на трећем
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји
од 8 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, спаваћа соба, купатило и лођа),
укупне нето површине стамбеног простора 68м2,
Посебан део 12 – четворособан стан бр. 12, на
трећем спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД“), који
се састоји од 15 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман,
гардероба, 2 полусобе, 2 спаваће собе, купатило и 2
лође), укупне нето површине стамбеног простора
110м2.

примопредају станова стамбеног комплекса „Ивице“ са
представницима
Министарства
одбране
Владе
Републике Србије.
II У Комисију се именују:
1.
Срђан
Лукић,
општински
Јавни
правобранилац, за председника Комисије, а за чланове:
2. Славица Чолић, начелник Одељења за
имовинскоправне послове Општинске управе општине
Горњи Милановац
3. Драган Љубичић, начелник Одељења за
општу управу Општинске управе општине Горњи
Милановац
III Предмет примопредаје представља десет
станова у стамбеном комплексу „Ивице“,дефинисаних
Уговором размени права коришћења непокретности
закљученом између Министарства одбране Србије и
Црне Горе, Републичке дирекције за имовину Републике
Србије и Општине Горњи Милановац број: 146456/06
од 17.03.2006. године и Анексом I овог Уговора од 5.
октобра 2011. године, и то:




IV Примопредаја ће бити вршена на дан 3.
октобра 2011. године, церемонијалном предајом
кључева на локацији стамбеног комплекса „Ивице“.

V Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.



889.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 133117/11
05. октобар 2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац ("Службени
гласник општине ГМ", бр.20/08 и 3/11), а по указаној
потреби, доносим
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Општинске управе
општине Горњи Милановац која ће вршити
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Посебан део 1 – четворособан стан бр. 1, у
приземљу објекта бр. 1 (ознаке „Г2АЛ, ул.
Ђенерала Јована Мишковића бр. 4), који се састоји
од 14 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, WC, дегажман, 2 полусобе, 2
спаваће собе, купатило и 2 лође), укупне нето
површине стамбеног простора 110м2,
Посебан део 1 – трособан стан бр. 1, у приземљу
објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД, ул. Ђенерала Јована
Мишковића бр. 2), који се састоји од 11 просторија
(улаз, дневна соба, трпезарија, кухиња, остава, WC,
дегажман, 2 спаваће собе, купатило и лођа), укупне
нето површине стамбеног простора 85м2,
Посебан део 2 – двособан стан бр. 2, у приземљу
објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји од 8
просторија (улаз, дневна соба, трпезарија, кухиња,
остава, спаваћа соба, купатило и лођа), укупне нето
површине стамбеног простора 68м2,
Посебан део 3 – четворособан стан бр. 3, у
приземљу објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се
састоји од 14 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман, 2
полусобе, 2 спаваће собе, купатило и 2 лође),
укупне нето површине стамбеног простора 110м2,
Посебан део 7 – трособан стан бр. 7, на другом
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји
од 11 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, WC, дегажман, 2 спаваће собе,
купатило и лођа), укупне нето површине стамбеног
простора 85м2,
Посебан део 8 – двособан стан бр. 8, на другом
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји
од 8 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, спаваћа соба, купатило и лођа),
укупне нето површине стамбеног простора 68м2,
Посебан део 9 – четворособан стан бр. 9, на другом
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД“), који се
састоји од 15 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман,
гардероба, 2 полусобе, 2 спаваће собе, купатило и 2
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лође), укупне нето површине стамбеног простора
110м2,
Посебан део 10 – трособан стан бр. 10, на трећем
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД“), који се
састоји од 11 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман, 2
спаваће собе, купатило и лођа), укупне нето
површине стамбеног простора 85м2,
Посебан део 11 – двособан стан бр. 11, на трећем
спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД), који се састоји
од 8 просторија (улаз, дневна соба, трпезарија,
кухиња, остава, спаваћа соба, купатило и лођа),
укупне нето површине стамбеног простора 68м2,
Посебан део 12 – четворособан стан бр. 12, на
трећем спрату објекта бр. 1 (ознаке „Г2АД“), који
се састоји од 15 просторија (улаз, дневна соба,
трпезарија, кухиња, остава, WC, дегажман,
гардероба, 2 полусобе, 2 спаваће собе, купатило и 2
лође), укупне нето површине стамбеног простора
110м2.

IV Примопредаја ће бити вршена на дан 5.
октобра 2011. године, церемонијалном предајом
кључева на локацији стамбеног комплекса „Ивице“.
V Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

890.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1352278/11
07. октобар 2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07) и члана
58. става 1., тачака 1, 14. и 16. Статута општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине ГМ", бр.20/08
и 3/11), доносим
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Компанији
„Металац“ а.д., суинвеститору радова на изградњи
главног градског стадиона у Горњем Милановцу, да
изврши постављање водоводних цеви ивицом к.п. бр.
40306/3, ивицом к.п. бр. 40306/4 и ивицом к.п. бр.
40306/6, све КО Горњи Милановац, а у свему према
издатим условима Јавног комуналног предузећа „Горњи
Милановац“.
II ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Компанији
„Металац“ а.д., суинвеститору радова на изградњи
главног градског стадиона у Горњем Милановцу, да
изгради водомерни шахт на ивици к.п. бр. 40306/4 КО
Горњи Милановац до обилазног пута, а у свему према
издатим условима Јавног комуналног предузећа „Горњи
Милановац“.
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III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Компанија „Металац“ а.д.
Горњи Милановац, као подносилац захтева и
суинвеститор изградње, да се приликом извођења
напред наведених радова придржава издатих услова
Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ и да
тачну локацију за изградњу одреди заједно са стручним
службама Јавног комуналног предузећа „Горњи
Милановац“
IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Компанија „Металац“ а.д.
Горњи Милановац, као подносилац захтева и
суинвеститор изградње, да парцеле наведене у тачкама
I и II овог Решења по завршетку коришћења у року од
30 дана врати у првобитно стање.
V Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Република Србија – Републичка дирекција за
имовину Републике Србије као инвеститор I, Општина
Горњи Милановац као инвеститор II и Компанија
„Металац“ а.д. и Фудбалски клуб „Металац“ као
суинвеститор закључили су 9. септембра 2011. године
Уговор о заједничкој изградњи главног градског
стадиона у Горњем Милановцу.
Компанија „Металац“ а.д. као један од
суинвеститора упутила је 5. октобра 2011. године
Молбу Председнику општине број 18247 за одобрење
коришћења катастарских парцела наведеним у тачкама I
и II овог Решења, за потребе постављања водоводних
цеви и изградње водомерног шахта.
Општина Горњи Милановац је корисник к.п. бр.
40306/3 и к.п. бр. 40306/4 обе КО Горњи Милановац у
уделу 1/1 и сукорисник к.п. бр. 40306/6 КО Горњи
Милановац у уделу 4464/5728.
Чланом 6. Уговора о заједничкој изградњи
главног градског стадиона у Горњем Милановцу
прописане су обавезе Инвеститора II односно Општине
Горњи Милановац међу којима је обавеза да омогући и
пружи помоћ суинвеститору за обављање неопходних
радњи у оквиру припрема за изградњу. а чланом 58.
ставом 1., тачком 14 прописано је да Председник
општине
одлучује о давању на коришћење
непокретности које користе органи општине.
Имајући у виду напред наведено одлучено је
као у диспозитиву овог Решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

891.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1 401687/2011
18. октобар 2011. године
Горњи Милновац
На основу члана 61. став 1. и 6. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
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Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 20/2008 и 3/2011) и
члана 11. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац
за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011),
председник општине доноси
Р ЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац
за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011), у оквиру
раздела 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, у
оквиру економског конта 511 – Зграде и грађевински
објекти, средства у износу од 1.000.000 динара
предвиђена за плаћање радова на адаптацији Гимназије,
преусмеравју се за радове на изградњи фискултурне
сале при ОШ „Арсеније Лома“ на Руднику – друга фаза.
Члан 2.
О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
Члан 3.
Ово решење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
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општине Горњи Милановац на седници одржаној 8.
септембра 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010.
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу
од
300.000
динара
за
извођење
хидроизолатерских радова на згради бивших „Дечјих
новина“.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа,
глава 01, функционална класификација 130 – Опште
услуге, економска класификација 425 – Текуће поправке
и одржавање.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306942/2011

Образ ложе ње
Чланом 61. Закона о буџетском систему
регулисано је да се може извршити преусмеравање
апропријације одобрене на име одређеног расхода у
износу до 5%. Износ од 1.000.000 динара се уклапа у
дозвољени оквир, па је у складу са тим донето је
решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
185.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

186.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011.године, донело је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће

о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 35.000 динара на име новчане помоћи
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Алапавловић Радојици из Варница, за санирање
оштећења на стамбеном објекту.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484 – Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.
3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.

3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

5. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011
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188.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

187.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 40.000 динара на име новчане помоћи
Глишић Милојку из Прањана, ЈМБГ 2508959783412 за
отклањање последица пожара на стамбенопословном
објекту у Прањанима.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484 – Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.

На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 50.000 динара на име новчане помоћи
Кузмановић Драгану из Горњег Милановца, 17 НОВ
дивизије бр. 30, за отклањање последица пожара у
његовом домаћинству у Церови.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484 – Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.
3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
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5. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

189.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локaлној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 50.000 динара на име новчане помоћи
Миличић Вери из Криве Реке, за отклањање последица
пожара на њеном имању.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484 – Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.
3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
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190.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2011,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 22.400 динара на име финансијске помоћи
удружењу грађана „ГМ Оптимист“ за трошкове
транспорта електронског и електричног отпада од
Горњег Милановца до Београда у овлашћену фирму за
рециклажу.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама, и то за удружење грађана „ГМ
Оптимист“.
3. Средства из тачке 1. овог решења уплатити
на рачун број: 325950070001460918, код ОТП банке.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

5. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

191.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
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101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 15.000 динара месној заједници Прањани за
организовање скупа породица са троје и више деце.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 04 – Месне заједнице, функционална
класификација 620, економска класификација 423 –
Услуге по уговору.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
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глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 30.000 динара Већу Савеза самосталних
синдиката општине Горњи Милановац на име
финансијске помоћи за измирење редовних месечних
обавеза.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама.
3. Средства из тачке 1. овог решења уплатити
на рачун број: 1601808738.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

192.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локaлној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2011,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,

193.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 80.000 динара на име финансијске помоћи
фудбалском
клубу
Таково
за
објављивање
монографије „100 година ФК Таково“.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 15 – Установа у области физичке
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културе, функционална класификација 810, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама, и то за ФК Таково.
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5. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011

3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

„Службеном
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

194.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 20.000 динара на име помоћи Јелици Станић
за издавање књиге поезије Владана Максића.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета .
3. Средства из тачке 1. овог решења уплатити
на рачун број: 150100156235965808, Credy banka.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.

195.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 20.000 динара месној заједници Ручићи за
постављање кућице за путнике на аутобуској станици.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 04 – Месне заједнице, функционална
класификација 620, економска класификација 425 –
Текуће поправке и одржавање.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

Број: 306957/2011

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Br
ojj 20
20
01111
Bro
20//2

Sl
u`
`b
be
en
ni
i gl
as
sn
ni
ik
k op
{tti
in
ne
e Go
rw
wi
i Mi
la
an
no
ov
va
ac
c
Slu
gla
op{
Gor
Mil

196.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 5.000 динара на име финансијске помоћи
спортском клубу слепих „Додир“ за учешће на
куглашким такмичењима.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа,
глава 11, функционална класификација 090 –
Друштвене и хуманитарне организације, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама – Спортски клуб слепих „Додир“.
3. Средства из тачке 1. овог решења уплатити
на рачун број: 1703000920300071 код Уникредит
банке.

гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 32.000 динара на име финансијске помоћи
Црвеном крсту Горњи Милановац за трошкове
превоза ученика и њихових пратилаца на крос РТС у
Инђији.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа,
глава 11, функционална класификација 090 –
Друштвене и хуманитарне организације, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама – Црвени крст Горњи милановац.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

197.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
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198.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
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гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 15.500 динара месној заједници Богданица
за набавку цеви.

3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 04 – Месне заједнице, функционална
класификација 620, економска класификација 425 –
Текуће поправке и одржавање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

4. Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

Број: 306957/2011

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

200.

„Службеном

Број: 306957/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

199.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локaлној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 42.000 динара месној заједници Таково за
поправку моста.

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 15.000 динара ОШ „Таковски устанак“ из
Такова поводом одржавања традиционалних културних
и спортских сусрета радника школе и радника „Црвене
заставе“ из Крагујевца .
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа,
глава 07 – Основно образовање, функционална
класификација 912, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, а у оквиру
трансферних средстава распоређују се на економску
класификацију 423 – Услуге по уговору.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 306957/2011

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 04 – Месне заједнице, функционална
класификација 620, економска класификација 425 –
Текуће поправке и одржавање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.
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АКТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локaлној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) 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
21.10.2011. године, донело је

20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 456039/11
20.10.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 30.000 динара на име финансијске помоћи
фудбалском клубу Доња Врбава за завршетак радова
на изградњи свлачионице.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 15 – Установа у области физичке
културе, функционална класификација 810, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама, и то за ФК Доња Врбава.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

На основу члана 89. став 19. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број
72/09 и 52/11), 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
Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И
ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,ЗДРАВСТВЕНЕ
И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
БРОЈ 456013/10 ОД 11.10.2010. ГОДИНЕ
1.У Решењу о именовању Интерресорне
Комисије за процену и пружање додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику, број
456013/10 од 11.10.2010. године („Сл. гл. општине
Горњи Милановац“, број 19/10) став I тачка 3. мења се
и гласи:
„3. Брковић Татјана, дипломирани социјални
радник у Центру за социјални рад Горњи Милановац“
2. У осталом делу решење остаје непромењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“

Број: 306957/2011

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Решење доставити:
1. Татјани Брковић
2. Софији Вучићевић
3. Одељењу за скупштинске послове
4. Коррдинатору Комисије
5. У предмет
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић,ср.
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193. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
194. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
195. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
196. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
197. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
198. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
199. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
200. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
201. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 306957/2011 од 21.10.2011.г....
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АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
20. Решење о измени Решења о именовању интерресорне комисије за процену и пружање до
датне образовне, здравствене и соц. подршке детету и ученику бр. 456013/10 од 11.10.2010.

страна 15.

________________________________________________
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац,
Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni
urednik Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац.
@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94
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