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365.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:1401552/2013
14.12. 2013.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07) и члана 58. став 1. тачка 16.
Статута општине Г.Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 16/2013пречишћен текст) и члана 24.Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2014.годину („Сл.гласник општине Г.М.“,бр.25/2013), Председник општине Горњи
Милановац доноси
РЕШЕЊЕ
1. РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства буџета општине Г.Милановац за 2014. годину месним заједницама у износу од
32.037.000,00 динара на следећи начин:
Ре
д.
бр
ој

Месна
заједница

1.

Горњи
Милановац

421-стални
трошкови –
струја,телеф
он,
комуналије

423-услуге
по
уговору

424специј.
услуге

425-текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката комуналне
инфраструктуре
-поправка и санација улица2.000.000,00
-хитни радови на подручју
МЗ
500,000,00

2.

Бело Поље

-пл.промет1.500,00

3.

Бершићи

-пл.промет
1.500,00

4.

Бољковци

-пл.промет5.000,00
-ел.енергија115.000,00

5.

Богданица

-пл.промет
1.500,00

426материјал

511-зграде и
грађевински
Објекти
(изгр.улица и
пројек.докумен-тације)
-изградња ул.Раке
Љевајца –прва фаза1.реон
2.000.000,00
-изградња тротоара у
ул.Јована Мишковића
-3.реон
2.000,000,00
-изградња улице Рајка
Миловановића-4.реон
2.340.000,00
-израда пројектне
документације
500,000,00

-300.000,00
Асфалтирање путева

35.000,00
Репр.за

-9.340.000,00

-201.500,00

-поп.и насипање путева
100.000,00
-поп.асфалта(крпљење)
100.000,00

-насипање,проширење
путева,ваљање,канали150.000,00
-поп. и одржавање
Дома(кречење,преуређ.бине,
замена столарије,ел.радови)
200,000,00
-попр.и насипање
путева,коп.канала,набавка

укупно

-301.500,00

-470.000,00

-301.500,00
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Шаховски
турнир

6.

Брђани

Пл.промет
4.000,00
Ел.енерг.74.000,00
Комун.усл.
2.000,00
Ус.телеф.20.000,00

7.

Брајићи

Пл.промет
1.500,00

8.

Брусница

Пл.промет
4.000,00
Ел.енергија
25.000,00
Ком.услуге
25.000,00

9.

Брезна

10.

Варнице

11.

Велереч

Пл.промет
1.500,00
Пл.промет
1.500,00
Пл.промет
2.000,00

12.

Враћевшница

Пл.промет
5.000,00
Ел.енергија2
95.000,00

цеви,фарбање
моста,чишћење канала и
растиња
-265.000,00
-поп.иодржавање Дома и
простора око Дома50.000,00
-попр. и одрж.постојећих
водовода
80.000,00
-поп.и насипање путева
50.000,00
-материјал за остале
објекте МЗ
50.000,00
Поп.и насипање
путева,пропусти-300.000,00
50.000,00
Уређење
порте

-70.000,00
-репрезент.
(Љуб.дани)

St
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a2
Str

-30.000,00
Геод.усл

-поп.и насипање путева100.000,00

-насипање нек путева
100.000,00
-попр.и насипање путева
Коп.канала
150.000,00 -поп.и одржавање зграде
МЗ
50.000,00
-попр.крова на згради40.000,00
-поп.иодржавање ул.равете

-120.000,00-водовод
Секунд.мрежа
-100.000,00-асфалт.
путева

-550.000,00

-301.500,00

-400.000,00асфалт
путева

-604.000,00

-250.000,00-асфалт
-100.000,00-водовод
-200.000,00асфалт

-351.500,00

-200.000,00-асфалт

-402.000,00

-301.500,00

-600.000,00

20.000,00
-попр.и одрж.водовода
40.000,00
-матер.и рад за летњу
позорницу
40.000,00
-попр.и насипање путева

13.

Врнчани

14.

Гор.Бранети
ћи

15.

Гор.Бањани

16.

Гојна Гора

17.

Горња
Црнућа

18.

Грабовица

19.

Гор.Врбава

Пл.промет
1.000,00

20.

Доња
Врбава
Драгољ

Пл.промет
2.000,00
Пл.промет
2.000,00

21.

22.
23.
24.

Доњи
Бранетићи
Доња
Црнућа
ЗаграђеРељинци

-пл.промет
3.000,00
ел.енергија
30.000,0
-пл.промет 2.000,00
-ел.енергија
-75.000,00
Пл.промет 1.500,00
Пл.промет 1.500,00

Пл.промет 2.000,00
Ел.енергија 20.000,00
-пл.промет
1.500,00

50.000,00
-уређење центра
села(табле.обележавање,жа
рдињере)
10.000,00
-поп. и проширење пута
-20.000,00

30.000,00
Репр.и
услуге
За
меморијал
Петров.тао
ци

-340.000,00асфалт

-393.000,00

-поп.и одрж.Дома и ост.
Објек у власн.МЗ.
-300.000,00

-377.000,00

-насипање путева 300.000,00

-301.500,00

Поп.и насипање
путева,цеви180.000,00
-уређење простора око
Дома, фарбање столарије
40.000,00
-попр.бунара и хидр. Кућице
10.000,00
-реконстр.нис.нап.мреже
40.000,00

-301.500,00

250.000,00-асфалт

-поп.и насипапање путева
-200.000,00
-реконстр.ул.расвете
(светиљке,материјал)
-100.000,00
-роловање и вуча камена за
поп.путева,насипање
-80.000,00
-насипање путева.коп.ка
нала
-100.000,00
-поп.и насипање путева50.000,00
-замена столарије на сали
и радови
300.000,00

-272.000,00

-301.500,00

-120.000,00-асфалт

-201.000,00

-250.000,00асфалт

-352.000,00
-352.000,00

Пл.промет
1.500,00
Пл-промет
1.500,00

Попр.и насипање путева100.000,00
-поп.и насипање путева100.000,00

-200.000,00асфалтирање
-200.000,00асфалт
путева

-301.500.00

Пл.промет
2.000,00

-попр.насипање и ризла
за путеве
-100.000,00
-поправка и одржавање
Дома
-50.000,00

-200.000,00асфалт

-352.000,00

-301.500.00
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25.

Јабланица

26.

Калиманићи

27.

Каменица

28.

Клатичево

29.

Коштунићи

30.

Липовац
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-шл.промет
3.000,00
-Ел.енергија
-20.000,00
-Услуге
телекомуника
ције10.000,00
-пл.промет
3.000,00
-ел.енергија
-20.000,00
-комун. усл.
-10.000,00
-пл.промет
3.000,00
-ел.енергијa
-80.000,00
-пл.промет
2.000,00
-ел.енергија
-20.000,00
-комун.усл.
-20.000,00
-пл.промет
4.000,00
-ел.енергија
-100.000,00
Пл.промет
5.000,00
-ел.енергија
23.000,00

-поп.инасипање путева100.000,00
-попр. и одржавање
објеката МЗ
150.000,00
Угоститељс
ке усл.50.000,00
(Ил.дани)
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-350.000,00асфалтирање

-383.000,00

150.000,00асфалтирање
путева

-433.000,00

-433.000,00

Поп. и насипање
путева,набавка цеви300.000,00

-поправка и насипање
путева250.000,00

-200.000,00-асфалт

-242.000,00

-100.000,00асфалт

-454.000,00

-378.000,00

-поп.и насипање путева
168.000,00
-коп.канала,пропусти
50.000,00
-реконстр.ниско.нап.мреже
30.000,00
-постављање ул.расвете
50.000,00
-поп.и одржавање
Дома(кречење,глетовање)
20.000.00

31.

Леушићи

32.

Лозањ

33.

Луњевица

34.

Љутовница

35.

МајданМутањ

36.

-попр.столарије на згради
МЗ
12.000,00
-настрешница на
аутоб.станици
20.000,00
-матер.за реконст.
Водовода
-60.000,00
-попр.и насипање путева
-240.000,00
-поп,и насипање путева100.000,00
-попр.и одржав.објеката
30.000,00
-попр.и одржав.водовода
20.000,00
-поп.и насипање путева 350.000,00

-пл.промет
2.000,00
-ел енергија
10.000,00
-пл.промет
3.000,00
ел.енергија
-25.000,00

-пл.промет
2.500,00
-ком.услуге
– 10.000,00
-пл.промет
2.000,00

-поп.и насипање путева150.000,00

-312.000.00

-150.000,00асфалт
путева

-328.000,00

-362.500,00

-250.000,00асфалт

-402.000,00

-пл.промет
2.000,00
ел.енергија
20.000,00

-попр.и одржавање Дома 100.000,00
-попр.и насипање путева,
прокоп,пропусти
140.000,00
-матер.за поправку возе за
Чишћење снега
10.000,00
-водовод
50.000,00

-322.000,00

Накучани

-пл.промет
1.000,00

-251.000,00

37.

Неваде

-пл.промет
3.000,00

-поп.и насипање путева200.000,00
- цеви (пропусти) 50.000,00
-препокрив.дома -120.000,00
-насипање путева
50.000,00
- реконстр. расвете за
кошар.играл.
40.000,00

38.

Озрем

39.

Полом

40.

Прањани

41.

Ручићи

-пл.промет
1.500,00
-пл.промет
1.500,00
-пл.промет
10.000,00
-ел.енергија
- 490.000,00
-пл.промет
2.000,00

-поп.насипање и проширење
путева
300.000,00
-поп. и насипање путева400.000,00

-уговор о
делу предМЗ
290.000,00
13.000,00
Уређење

-поп.проширење и насипање
путева-

-200.000,00-асфалт

-413.000,00

-300.00.00-асфалт

-301.500,00
-301.500,00

-400.000,00
Рекон. Зграде
МЗ(сан.чвор,кров,столар
ија,ентеријер,инсталациј
а)

-1.590.000,00

-277.000,00
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Зелених
Пов.око
Зграде
МЗ

-ел.енергија
25.000,00

212.000,00
-цеви за пропусте
25.000,00
-реконстр.и уређење
трга(замена бехатона,
клупа)
-150.000,00
-попр.и насипање путева
-150.000,00
-пропусти,копање канала
-130.000,00
-попр.и одржав.зграде Дома
и других у власништву МЗ
-220.000,00
-одрж.и проширење ел.
Мреже
-200.000,00
-израда стазе „Здравља“
-100.000,00
-поп.и насипање путева100.000,00
-одржавање путева у
зимском периоду
100.000,00

42.

РудникБрезовица

-пл.промет
25.000,00
-еле.енргија1.430.000,00
-комун.усл.100.000,00
усл.телеком
ун. -70.000,00

43.

Сврачковци

-пл.промет
4.000,00
-ел.енергија120.000,00

44.

Семедраж

-поправка и насипање
путева
100.000,00

45.

Срезојевци

-пл.промет
2.000,00
-телеком.усл
8.000,00
-пл.промет
2.000,00
ел.енргија25.000,00
-пл.промет
8.000,00
-ел.енергија100.000,00
кому.услуге
10.000,00

-пл.промет
2.500,00

-поп.и насипање путева300.000,00
-поп. и одржавање објеката
МЗ
100.000,00

46.

Таково

Угостит.усл
.-30.000,00
-уговор о
делу200.000,00

100.000,00

-пл.промет
1.500,00
-eл.енергија
50.000,00

49.

Угриновци

-пл.промет
1.500,00
-ел.енергија
50.000,00
-пл.промет 5.000,00

-поп.и одржавање Дома-

-поп.инасипање
путева,копање канала300.000,00
-поправка и одржавање
Дома у Церови(цреп)
50.000,00
13.062.000,00

-пл.промет
2.500 00

УКУПНО:

3.682.000,00

-100.000,00-асфалт

-424.000,00

-200.000,00-асфалт

-310.000,00

-100.000,00асфалт.
У Такову
-100.000,00канализа
У Такову
-100.000,00асфалт у
Синошевићима
-100.000,00асфалт у
Љеваји

Реконстр.водовод
(Лочевци)

Трудељ

Шилопај

-4.210.000,00

-327.000,00

-реконстр.водовода-Таково
100.000,00

48.

51.

-350.000,00асфалт. у
Брезовици
-600.000,00асфалт.у
Рудник

300.000,00

Теочин

Савинац

канцел.м
атеријал
-5.000,00

-попр. и насипање путева-

47.

50.

St
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-718.000,00

-402.500,00

250.000,00 асфалтир
путева

-301.500,00

-301.500,00
250.000,00
-водовод Шарани
210.000,00
-водовод Дренова
50.000,00
Асфалтирање
Дренова
160.000,00

705.000,00

93.000,00

-425.000,00

-352.500,00

5.000,00

14.490.000,00

32.037.000,00

2. Ово Решење биће објављено у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
Образложење
3. На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07) и члана 58. став 1. тачка 16.
Статута општине Г.Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 16/2013пречишћен текст), и члана 24.Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2014.годину („Сл.гласник општине Г.М.“,бр.25/2013), којим се председник
општине овлашћује да донесе акте, сагледавањем програма рада месних заједница за 2014.годину, и на основу предлога
Одељења за послове месних заједница, друштвених организација и удружења грађана опредељена су напред наведена
средстава појединачно по месним заједницама. Овако билансирана средстава биће саставни део финансијских планова
месних заједница за 2014.годину.
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Опредељена средства месне заједнице користиће углавном за изградњу и реконструкцију
инфраструктуре, уређење сеоских домова, плаћању електричне енергије, за одржавање гробља и поправки капела,
реновирање водовода, као и за остале намене по одлуци савета месних заједница.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
271.
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 61. Статута општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац”,
број 16/2013 – пречишћен текст), члана 25. и члана 26.
Одлуке о Општинском већу Општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац”, број 24/08) Општинско веће Општине
Горњи Милановац на седници одржаној 17.12.2013.
године донело је
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински одбор за
обележавање 200 година од Другог српског устанка и
Дана општине Горњи Милановац  23. априла 2015.
године – у саставу и то:
1.Милисав Мирковић, Председник Општине
Горњи Милановац, за председника
2.Мирослав
Миловановић,
заменик
Председника Општине Горњи Милановац, за
заменика председника
3.Јадранка Достанић, председник Скупштине
општине Горњи Милановац, за члана
4.Горица Петровић, начелник Општинске
управе Општине Горњи Милановац, за члана,
5.Љиљана Тешић, начелник Одељења за
друштвене делатности Општинске управе општине
Горњи Милановац, за члана
6.Трифун Пауновић, начелник Одељења за
послове месних заједница, друштвених организација
и удружења грађана Општинске управе Општине
Горњи Милановац, за члана
7.Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за
комуналностамбене послове и урбанизам Општинске
управе Општине Горњи Милановац, за члана
8.Александра
Милошевић,
начелник
Одељења за привреду и финансије Општинске управе
Општине Горњи Милановац, за члана
9.Јовица Царевић, директор Јавног предузећа
за путеве Општине Горњи Милановац, за члана
10.Рајко
Нешковић,
директор
Јавног
комуналног предузећа „Горњи Милановац“, за члана
11.Божидар
Вучетић,
директор
Јавног
предузећа за изградњу Општине Горњи Милановац, за
члана
12.Милош
Николић,
директор
Музеја
рудничкотаковског краја Горњи Милановац, за члана

13.Мира Мирковић, директор Туристичке
организације Општине Горњи Милановац, за члана
14.Гордана Петковић, директор Библиотеке
„Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, за члана
15.Драгица Топаловић, директор Дома здравља
Горњи Милановац, за члана
16.Драган Арсић, в.д. директора Установе за
културу, уметност и ваншколско образовање
„Културни центар” Горњи Милановац, за члана
17.Србољуб
Нешовић,
председник
УО
Спортског савеза Општине Горњи Милановац, за члана
18.Драшко Симоновић, директор Гимназије
„Таковски устанак“ Горњи Милановац, за члана
19.Бранка Жижовић, директор Основне школе
„Таковски устанак“ Таково, за члана
20.Весна Маринковић, директор Завода за
заштиту споменика културе Краљево, за члана
21.Лела Павловић, директор Међуопштинског
историјског архива у Чачку, за члана
22.Представник Жичке Епархије, за члана
23.Јеромонах Партеније, настојатељ Манастира
Савинац, за члана
24.Душан Марковић, командир Полицијске
станице Горњи Милановац, за члана
25.Потпуковник
Недељко
Планојевић,
командант Гарнизона Војске Србије Горњи Милановац,
за члана
26.Владимир Јовановић, председник Друштва
за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
до 1918. године – подружница Горњи Милановац, за
члана
27.Зорица Симовић, драматург из Горњег
Милановца, за члана
28.Небојша Смиљанић, председник Савета
Месне заједнице Таково, за члана
29.Славица Радоман, представник за односе са
јавношћу Општине Горњи Милановац, за члана
30.Драган
Недељковић,
шеф
кабинета
Председника општине Горњи Милановац, за секретара
II Задатак Одбора је да, у сарадњи са Одбором
за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
Владе Републике Србије, утврди план активности које
треба предузети поводом обележавања 200 година од
Другог српског устанка и Програм обележавања 200
година од Другог српског устанка и Дана општине
Горњи Милановац  23. априла 2015. године, да
утврђује неопходна задужења за припрему и
реализацију активности и Програма и да предузме све
друге потребне активности од значаја за успешно
организовање ове манифестације.
III Налаже се Одбору да у што краћем року
успостави сарадњу и приступи изради плана
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активности које треба предузети поводом обележавања
200 година од Другог српског устанка.
IV Овлашћује се председник Одбора и Одбор
да у складу са утврђеним планом активности могу
ангажовати стручне институције и појединце ради
њихове реализације, а свим општинским установама,
јавним предузећима и Општинској управи општине
Горњи Милановац налаже се да по захтеву Одбора
пруже стручну и сваку другу помоћ.
V Средства за рад Одбора и реализацију
Програма падају на терет Буџета општине Горњи
Милановац.
VI Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац”.
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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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

273.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 306122/2013. од 17. 12. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

272.
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, и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012, 10/2013, 11/2013, 23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 30.000,00
динара Удружењу Ратних војних инвалида из Горњег
Милановца за куповину пакетића за децу ратних војних
инвалида и породица палих бораца.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 11, функција 090  друштвене и
хуманитарне организације, економска класификација 
481  дотације невладиним организацијама – Остале
организације  Удружење РВИ Г.Милановац.

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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012, 10/2013, 11/2013, 23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 114.000,00
динара Спортском савезу општине Горњи Милановац
за активности до краја године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 15, функционална класификација 810 –
Спортски савез општине, економска класификација 481
 дотације невладиним организацијама и то :
481/5 стални трошкови, износ од 30.000,00
динара,
481/7 услуге по уговору, износ од 64.000,00
динара,
481/9 материјал, износ од 20.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац.

Br
ojj 27
20
0113
3
Bro
27//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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

274.

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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012, 10/2013, 11/2013, 23/2013.) 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 17.12. 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 120.000,00
динара разделу Скупштина општине Г.Милановац за
потребе исплате аконтације личног дохотка за
децембар месец 2013.год.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 01 – Скупштина
општине, глава 1.1, функција 110 – извршни и
законодавни органи, економска класификација: 411 
плате, додаци и накнаде, износ од 100.000,00 динара,
412  социјални доприноси на терет послодавца,износ
од 20.000,00 динара.
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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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012, 10/2013, 11/2013, 23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 20.000,00
динара Црвеном крсту из Горњег Милановца за акцију
„Један пакетић  много љубави“
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 11, функција 090  друштвене и
хуманитарне организације, економска класификација
481дотације невладиним организацијама– Црвени крст
– редовна делатност.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

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

276.
4. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012, 10/2013, 11/2013, 23/2013.) и члана 4. и 26.
Одлуке о Општинском већу општине Горњи
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Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 24/2008), Општинско веће општине Горњи
Милановац на седници одржаној 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 100.000,00
динара КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца за своје
активности.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функција 110извршни и
законодавни органи, економска класификација481
дотације
невладиним
организацијама–
КУД
„Шумадија“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 30.000,00
динара разделу Председник општине, за набавку
поклон пакетића за Нову годину, деци са посебним
потребама општине Горњи Милановац.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функција 110извршни и
законодавни органи, економска класификација423
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“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 306122/2013.од 17.12.2013.године.

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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

277.
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 и
108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012, 10/2013, 11/2013, 23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

278.
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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012, 10/2013, 11/2013, 23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 12.000,00
динара Гимназији „Таковски устанак из Г.Милановца
за одлазак ученика Туловић Стевана у Истраживачки
центар „Петница“.

Br
ojj 27
20
0113
3
Bro
27//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

2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 08, функција 920 – средње образовање –
Гимназија
“Таковски
устанак“,
економска
класификација  463 – трансфери осталим нивоима
власти (423услуге по уговору).
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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280.
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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

279.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 60.000,00
динара Општинској управи општине Г.Милановац за
потребе сервисирања  замене дела на копир машини.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 01, функција 130 – опште услуге,
економска класификација – 426материјал.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 7.000,00
динара Општинској управи општине Г.Милановац за
услуге превода Статута Општине Г.Милановац са
српског на енглески језик, у циљу реализације
програма „Еxchange 4“.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 01, функција 130 – опште услуге,
економска класификација – 423услуге по уговору.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

281.
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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.) и члана 4. и 26.
Одлуке о Општинском већу општине Горњи
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Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 24/2008), Општинско веће општине Горњи
Милановац на седници одржаној 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 3.000,00
динара Општинској управи општине Г.Милановац за
ветеринарске услуге.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 01, функција 130 – опште услуге,
економска класификација – 424специјализоване
услуге.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

282.
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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
раздео
2
–
Председник општине, глава 2.1, функционална
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класификација 110 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 355.000,00
динара Ауто мото друштву из Горњег Милановца за
решавање проблема око наставка рада Ауто школе.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни и законски органи, економска класификација
454субвенције приватним предузећима.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

283.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2
013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3.
Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2013.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 28.920,00
динара Основном образовању,за набавку смарт картица
и читача, за добијање електронских потписа.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 07, функција 912 – основно образовање,
економска класификација  463 – трансфери осталим
нивоима власти (512машине и опрема) и то:
 ОШ „Свети Сава“ 11.070,00 динара,
 ОШ „Момчило Настасијевић“
7.380,00
динара,
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 ОШ „Иво Андрић“ Прањани
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10.470,00

динара.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

284.
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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 110.000,00
динара Дому здравља општине Г.Милановац за
реализацију пројекта „Пружање унапређених услуга на
локалном нивоу  ДИЛС“.

285.
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 и
108/2013.), члана 46. Закона о локаланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.) 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 17.12.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),
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 25.000,00
динара Општинској управи општине Г.Милановац за
услуге вештачења
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 01, функција 130 – опште услуге,
економска класификација – 423услуге по уговору.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.

2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 06, функција 760 – Дом здравља,
економска класификација – 463трансфери осталим
нивоима власти.
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: 306122/2013.од 17.12.2013.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

286.
Општинско веће општине Горњи Милановац, у
поступку разматрања измена и допуна Финансијског
плана Дома здравља Горњи Милановац за 2013.годину,
на основу члана 5. Правилника о поступку доношења
финансијских планова директних и индиректних
корисника
буџета
(„Сл.гласник
општине
Г.М“,бр.17/2013) и члана 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
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Г.М., бр.24/08), на седници одржаној 17.12.2013.
године, донело је

2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.

РЕШЕЊЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306122/2013.од 17.12.2013.године.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну
Финансијског плана Дома здравља Горњи Милановац
за 2013.годину коју је усвојио Управни одбор Дома
здравља Горњи Милановац, Одлуком број 2112од
2.12.2013.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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