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ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
371.
На основу члана 111. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/2011) и члана 58.
Статута општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 16/2013 –
пречишћен текст), Председник општине Горњи
Милановац , доноси:
П РАВИЛНИК
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ ПЕНЗИОНЕРА
СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА СА НАЈНИЖИМ
ПЕНЗИЈАМА У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин
остваривања права на бесплатан превоз у аутобуском
саобраћају на територији општине Горњи Милановац
пензионерима са најнижим примањима старијим од 65
година( у даљем тексту: пензионер), у циљу побољшања
материјалног положаја истих.
Члан 2.
Средства за финансирање ове врсте права
обезбеђују се у буџету општине Горњи Милановац у
складу са Одлуком о буџету за текућу годину.
Члан 3.
Лица из члана 1. овог Правилника, право на
бесплатан превоз остварују само по једном основу под
условом да имају пребивалиште на територији општине
Горњи Милановац и да то право не могу остварити по
неком другом основу.
Члан 4.
Бесплатан превоз по овом Правилнику признаје
се лицима наведеним у члану 1. овог Правилника у
локалном саобраћају, од места становања до
административног центра и повратак до места
становања.
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Члан 5.
Висина накнаде на име трошкова превоза лица
из члана 1. овог Правилника, услови пружања услуга,
начин њиховог плаћања, друга права и обавезе утврђују
се за сваку годину уговором између Општине Горњи
Милановац, Предузећа које врши аутобуски превоз и
Удружења пензионера Горњи Милановац.
Члан 6.
Испуњеност услова за бесплатну вожњу, друга
права и обавезе у погледу превоза пензионера у
локалном аутобуском саобраћају утврђује Удружење
пензионера општине Горњи Милановац, о чему је
дужно да доставља писане извештаје Општинској
управи општине Горњи Милановац.
Члан 7.
Право
на
бесплатан
превоз
престаје
пресељењем на територију друге општине / града и
смрћу лица.
О променама које су од утицаја за признавање
права по овом Правилнику подноси се пријава у року
од 15 дана од дана настанка исте, Удружењу пензионера
општине Горњи Милановац, о чему је исто дужно да
писаним путем обавести Општинску управу општине
Горњи Милановац.
Члан 8.
О спровођењу овог Правилника стара се
Општинска управа општине Горњи Милановац 
Одељење за привреду и финансије и Одељење за
друштвене делатности.
Члан 9.
Овај Правилник се доноси на одређено време и
важи за 2014. годину.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу
даном
потписивања и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ: 1552/2014
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372.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401569/2013
26. децембар 2013. године
Горњи Милановац
На основу члана 17. Закона о финансирању
политичких активности („Сл. гласник РС“ број 43/2011),
члана 44. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник
РС“, број 129/2007) и члана 24. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“,број 25/2013),
Председник општине доноси:
РЕШЕЊЕ
о распореду средстава за финансирање редовног рада
политичких субјеката у 2014. години
Члан 1.
У члану 7. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2014.годину ( „Сл. гласник општине
Горњи милановац“, број 25/2013), у разделу 1 
Скупштина општине,
глава
1.1, економска
класификација
481
Дотације
невладиним
организацијама, утврђена су средства у износу од
1.260.000 динара намењена за финансирање редовног
рада политичких субјеката.
У складу са чланом 17. Закона о финансирању
политичких активности, средства из става 1. овог члана
распоређују се политичким субјектима који су освојили
мандате у представничким телима, сразмерно броју
гласова обрачунатим на следећи начин:
Број гласова политичког субјекта који се узима као
основица за расподелу средстава обрачунава се тако
што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача
који су гласали множи коефицијентом
1,5, а број
гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су
гласали множи коефицијентом 1.

Пренос средстава из члана 2.
овог решења
извршиће Одељење за
привреду и финансије
Општинске управе општине Горњи Милановац.

Члан 4.
Ово Решење биће објављено у „ Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

Образложење
Чланом 17. Закона о финансирању политичких
активности предвиђено је да се „ Број гласова
политичког субјекта који се узима као основица за
расподелу средстава обрачунава се тако што се број
гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су
гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова
преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали
множи коефицијентом 1“.
Средства у износу од 1.260.000 динара
распоређена су на шест политичких субјеката према
следећем обрачуну, с тим што је број од 5% важећих
гласова 1.042 и на њега се примењује коефицијент 1,5,
док се за све гласове преко тога користи коефицијент
1.

Број
освојених
гласова
Проценат
освојених
гласова
Број
гласова
као
основица
за
расподелу
Проценат
гласова
као
основица
за
расподелу
Средства
која
добија
субјект за
12 мес.

Листа
1

Листа
2

Листа
3

Листа
4

Листа
5

Листа
6

8.578

2.774

1.950

1.957

4.018

1.558

41,17

13,31

9,36

9,38

19,28

7,48

1.042x1,5
+
7.536x1=
9.099

1.042x1,5
+
1.732x1=
3.295

1.042x1,5
+
808x1=
2.371

1.042x1,5
+
815x1=
2.378

1.042x1,5
+
2.976x1=
4.539

1.042x1,5
+
516x1=
2.074

38,30

13,90

10,00

10,00

19,10

8,70

482.580

175.140

126.000

126.000

240.660

109.620

Члан 2.
Распоред средстава по политичким субјектима
утврђује се у следећим месечним износима:
1. Ивица Дачић  СПС, ПУПС, Покрет за Општину
Горњи Милановац
40.215 дин
2. Демократска странкаМилета Вуловић
14.595 дин
3. Уједињени региони Србије, Млади Милановац  др
Миро Лазаревић
10.500 дин
4. Демократска странка Србије  Драган
Петровић
10.500 дин
5. Покренимо Горњи Милановац  Томислав
Николић
20.055 дин
6. Нова Србија – мр Велимир Илић
9.135 дин
Члан 3.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

373.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401 574/2013
27. децембар 2013. год.
Горњи Милановац
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На основу члана 53. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и
108/2013), члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 16/2013 – пречишћен текст) и
члана 10. Упутства о раду трезора општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 18/2012) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ
КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.  31.03.2014.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Законом о буџетском систему дефинисано је да
буџетски корисници врше плаћања до висине расхода
који су одређени за тромесечни или неки други период,
при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду
средства планирана у буџету, план извршења буџета и
ликвидне могућности буџета.

У оквиру квоте утврђене за период 1. јануар –
31. март 2014. године, планирана динамика расхода по
месецима је следећа:
31. јануар
30%
28. фебруар
64%
31. март
100%.
Члан 3.
Обавезе
према
корисницима
буџетских
средстава извршаваће се сразмерно оствареним
примањима буџета. Уколико се у периду 01.01. –
31.03.2014. године смање примања буџета, издаци
буџета ће се извршавати према приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима, на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови непходни за
функционисање буџетских корисника.
Члан 4.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
Члан 5.
Ово решење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

Обим потрошње по буџетским корисницима и
наменама за период 01.01. – 31.03.2014. године утврђен
је у следећим износима:

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК
Скупштина општине  извршни и
законодавни органи
Председник општине  извршни и
законодавни органи
Трансакције јавног дуга
Међуопштинскe установе
Социјална заштита
Општинско веће
Општинска управа – Опште услуге
Општинска управа – Развој заједнице
Пољопривреда
Фонд за заштиту животне средине
Месне заједнице – Из општих прихода буџета
Фонд солидарне стамбене изградње
Дом здравља
Основно образовање
Инклузивно образовање
Средње образовање
Стипендије студената
Дечја установа „Сунце“
Центар за социјални рад
Друштвене и хуманитарне организације
Културни центар
Библиотека „Браћа Настасијевић“
Музеј рудничкотаковског краја
Спортски савез
Туристичка организација
ЈКП „Горњи Милановац“
ЈП за водоснабдевање „Рзав“
ЈП за изградњу општине Горњи Милановац
ЈП за путеве општине Горњи Милановац
ЈП Спортскорекреативни центар
Укупно:

Члан 2.

Расходи
финансирани
из буџетских
прихода

3.900.000
10.050.000
28.000.000
2.000.000
5.500.000
820.000
43.380.000
52.000.000
2.000.000
1.800.000
8.000.000
2.000.000
1.600.000
16.200.000
1.340.000
7.500.000
2.450.000
25.600.000
2.500.000
2.200.000
7.200.000
3.000.000
4.000.000
4.800.000
1.200.000
3.000.000
2.000.000
27.000.000
21.000.000
3.500.000
295.540.000
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

374.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401575
30.децембар 2013.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5 Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр. 16/2013
пречишћен текст) и члана 9 и 24 Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2013. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.30/12, 10/13, 11/13,
23/13 и 28/13.), доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2013.годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац",бр. 30/12, 10/13, 11/13, 23/13 и
28/13.), Раздео 02 Председник општине, глава 2.1,
функција 090 –социјална заштита, економска
класификација 472  накнаде за социјалну заштиту из
буџета, одобрава се исплата средства у износу од
15.580,00 динара, на име рефундације трошкова
сахране за Кукуљ ( Миле) Јован, рођеног 02.10.1955.
год. из Блатуше, општина Вргин Мост, који је
преминуо 22.09.2013.године.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења
вршиће се преко благајне.
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О реализацији овог решења стараће се одељење
за привреду и финансије.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МИЛИСАВ МИРКОВИЋ,с.р.

375.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:16441/2014
09.01.2014. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 58. став 1. тачка 22. и 24. Статута општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац”, број 16/2013 – пречишћен текст), доносим
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друге потребне активности од значаја за успешно
организовање ове манифестације.
III Налаже се Одбору да у што краћем року
сачини радну верзију Програма обележавања 23. априла
2014. године  Дана општине Горњи Милановац и 199
година Другог српског устанка, одреди непосредна
задужења и о томе обавести Председника општине.
IV Овлашћује се председник Одбора и Одбор
да у складу са утврђеним Програмима могу ангажовати
стручне институције и појединце ради реализације
Програма, 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”.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

376.
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за обележавање 23.
априла 2014. године – Дана општине Горњи
Милановац и 199 година Другог српског устанка, у
саставу и то:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Мирослав
Миловановић,
заменик
Председника Општине Горњи Милановац, за
председника
Драган
Недељковић,
шеф
кабинета
председника општине, за секретара
Александар Јевтовић, секретар Скупштине
општине Горњи Милановац, за члана
Исаило Тодоровић, секретар Општинског
већа Општине Горњи Милановац, за члана
Љиљана Тешић, начелник Одељења за
друштвене делатности Општинске управе
општине Горњи Милановац, за члана
Трифун Пауновић, начелник Одељења за
послове месних заједница, друштвених
организација и удружења грађана, за члана
Душица Нешовић, коресподент за послове
протокола, за члана
Милош Николић, директор Музеја рудничко
таковског краја, за члана
Драган Арсић, в.д. директора Установе за
културу, уметност и ваншколско образовање
“Културни центар”, за члана

II Задатак Одбора је да сачини Програм
обележавања 23. априла 2014. године  Дана општине
Горњи Милановац и 199 година Другог српског
устанка, да утврђује неопходна задужења за припрему и
реализацију Програма, да организује штампу и
упућивање позива, организује медијску пропаганду,
оствари контакт и сарадњу са иностраним
делегацијама, организује смештај и исхрану за
делегације које више дана бораве и да предузме све

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:140058/2014
24.01.2014. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58.став 1.тачка 22. Статута
општине Горњи Милановац ("Службени гласник
општине Горњи Милановац", број 16/13пречишћен
текст), доносим
УПУТСТВО
за остваривање права на бесплатан боравак трећег и
сваког наредног детета у Предшколској установи
"Сунце" Горњи Милановац
I
Право на бесплатан боравак трећег и сваког
наредног детета у Предшколској установи "Сунце"
Горњи Милановац ( у даљем тексту: бесплатан боравак
детета) остварује се на следећи начин:
1. Право на бесплатан боравак детета утврђује
надлежно Одељење Општинске управе  Одељење за
друштвене делатности, доношењем решења.
2. Да би се остварило напред наведено право,
неопходно је да родитељ, поред захтева, достави
надлежном Одељењу, извод из матичне књиге рођених
за сву децу, потврду о упису детета у Предшколску
установу "Сунце" и фотокопију личне карте као доказ о
пребивалишту/ боравишту родитеља.
II
Средства за бесплатан боравак детета у
Предшколској установи "Сунце" обезбеђена су у
Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за 2014.
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годину
("Службени
гласник
Милановац", број 25/13).

општине

Горњи

III
Ово Упутство објавити у "Службеном гласнику
општине Горњи Милановац".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

St
ra
an
na
a5
Str

378.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/11
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

377.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/1
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Аџић Биљани, из
БеоградаВождовац Браће Јерковића бр.55, ЈМБГ
0505962715138, у износу од 30.000,00 динара, на име
накнаде нематеријалне штете проузроковане нападом
паса луталица на физичка лица.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Даниловић Дејану, из
Г.Милановца Парац 45А, ЈМБГ 2409979783410, у
износу од 28.000,00
динара,
на име накнаде
материјалне штете проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 28.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
2006118926280 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

код Комерцијалне

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

2.Средства у износу од 30.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
205901100527896642

у

379.

банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/12
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
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текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Марковић Живану, из
Луњевице, ЈМБГ 0912956710439, у износу од 9.300,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу
уплатити на текући рачун број:

од

9.300,00

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Петровић Драгану, из
Г.Милановца
Вука
Караџића
бр.71,
ЈМБГ
0510952710344, у износу од 21.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса.
2.Средства у износу од 21.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155410018001423228 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

380.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/13
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

динара

2005003869667 код Поштанске штедионице.
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381.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/14
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Поповић Милану, из
Лозња, ЈМБГ 1710957783415, у износу од 2.500,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу
уплатити на текући рачун број:

од

2.500,00

динара
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2006131941740 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

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

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

382.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/15
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
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383.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/16
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

2.Средства у износу
уплатити на текући рачун број:

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Марковић Радославу,
из Чачка Лозничко поље 48/12, ЈМБГ 0812968783429 у
износу од 29.000,00
динара,
на име накнаде
материјалне штете проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 29.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
2001480473095 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Вукашиновић Зорки, из
Калиманића, ЈМБГ 2010940788431 у износу од 7.000,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

од

7.000,00

динара

250407000815153006 код Еуро банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

384.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/17
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
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текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
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узрока, одобравају се средства ИлићТомић Живку, из
Ручића, ЈМБГ 3107929783417 у износу од 45.000,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 45.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
250407001064153073 код Еуро банке.

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Жижовић Радославу, из
Леушића, ЈМБГ 0502962783428 у износу од 15.000,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

386.

2.Средства у износу од 15.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
250407001353153030 код Еуро банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

385.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/18
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/19
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Аџић Срећку, из
Шилопаја, ЈМБГ 2509954783429 у износу од 10.000,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 10.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
2509954783429 код Еуро банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
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4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

387.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/2
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
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Број: 140180/3
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Биорац Милуну, из
Прањана, ЈМБГ 0503967783414, у износу од 30.000,00
динара,
на име накнаде нематеријалне штете
проузроковане нападом паса луталица на физичка
лица.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Милосављевић Ани, из
Г.Милановца Ломина бр.3, ЈМБГ 1002982788427, у
износу од 25.000,00
динара,
на име накнаде
нематеријалне штете проузроковане нападом паса
луталица на физичка лица.
2.Средства у износу од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
325930070134469094 код ОТП банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

2.Средства у износу од 30.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

389.
355000320030730488

код

Војвођанске

банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

388.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/4
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
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РЕШЕЊЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Mалетић Радмили, из
Г.Милановца Љубићска бр.13, ЈМБГ 1003940937038, у
износу од 30.000,00
динара,
на име накнаде
нематеријалне штете проузроковане нападом паса
луталица на физичка лица.
2.Средства у износу од 30.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
2001306239076 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.
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2.Средства у износу од 12.000,00 динара
исплатити преко благајне.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

391.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/6
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

390.

РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/5
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Мијатовић Драгутину,
из Новог Београда Генерала Михаила Недељковића
бр.153, ЈМБГ 0510942710133, у износу од 26.000,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 26.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
205100154973069020

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Радисављевић Данки,
из Јабланице, ЈМБГ 1511952788432, у износу од
12.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица.

код Комерцијалне

банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.
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гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

392.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/7
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Миловановић
Предрагу, из Грабовице, ЈМБГ 1706962783426, у
износу од 24.000,00
динара,
на име накнаде
материјалне штете проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 24.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Радисављевић Зорану,
из Јабланице, ЈМБГ 1602971783412, у износу од
14.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 14.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
4038670157643006 код Алфа банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

394.

250407000568153079 код Еуро банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

393.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/8
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/9
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
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општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Копуновић Станку, из
Луњевице, ЈМБГ 1103944783412, у износу од 18.000,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 18.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
355000000532025922

код

Војвођанске

банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

395.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/10
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014.год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Филиповић Томислави,
из Врнчана, ЈМБГ 1708936788412, у износу од 20.000,00
динара,
на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса.
2.Средства у износу од 20.000,00 динара
исплатити преко благајне.
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3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

396.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/22
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока,
одобрена
су
средства
Вићентијевић
Александру, из Брђана, ЈМБГ 1207975783410, у износу
од 5.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .
2.Средства у износу од 5.000,00
уплатити на текући рачун број:

динара

250407000095153046 код Еуробанка.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

397.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/23
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства Ковачевић Ђорђу, из
Г.Милановца, ул. Карађорђева бр. 3/2, ЈМБГ
0107949783439, у износу од 15.800,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом и
уједом паса луталица .
2.Средства у износу од 15.800,00
уплатити на текући рачун број:

динара

РЕШЕЊЕ
160570010033075008 код Банка Интеза.
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства Петровић Милану, са
Рудника, ЈМБГ 1309960783411, у износу од 14.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .
2.Средства у износу од 14.000,00
динара
уплатити на текући рачун број:
275001047166382397 код Сосијете генерал
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

398.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/24
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

399.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/25
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства Марковић Ивану, из
Велеречи, ЈМБГ 2804959783437, у износу од 30.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .
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2.Средства у износу од 30.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
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401.

200 58435015 70 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

400.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/26
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/27
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства Гачић Мирки, из Озрема,
ЈМБГ 2304935788443 у износу од 14.000,00 динара, на
име накнаде материјалне штете проузроковане нападом
и уједом паса луталица .

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства Ковачевић Љиљани, из
Београда, ул. Светозара Ћоровића бр.9, ЈМБГ
2606950715165 у износу од 14.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом и
уједом паса луталица .
2.Средства у износу од 14.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

2.Средства у износу од 14.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200 2399311221 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

402.

200 24794261 40 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/28
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
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став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства Јаковљевић Зорици, из
Озрема, ЈМБГ 1607981788414 у износу од 6.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .
2.Средства у износу
уплатити на текући рачун број:

од

6.000,00

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства, Пауновић Кристини из
Чачка, ул. Трнавска бр.1/3, ЈМБГ 1601945787810 у
износу од 24.000,00 динара, на име накнаде материјалне
штете проузроковане нападом и уједом паса луталица.
2.Средства у износу од 24.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155340010005717019 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

динара

200 3916683676 код Поштанске штедионице.

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

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

403.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/29
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси

РЕШЕЊЕ
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у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

404.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/30
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства, Плачић Милошу из
Теочина, ЈМБГ 2407970783423 у износу од 12.000,00
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динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .

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

2.Средства у износу од 12.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155411108002767351 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

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

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

405.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/31
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства, Рајчевић Мирославу из
Дружетића, ЈМБГ 2801962783414 у износу од 30.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

406.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/32
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства, Милосављевић Обраду
из Леушића, ЈМБГ 1910971783419 у износу од 10.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .
2.Средства у износу од 10.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
20061319913 07 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

2.Средства у износу од 30.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
2003906349296 код Поштанске штедионице.
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407.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
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Број: 140180/33
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
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25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства, Царевић Петру из
Велеречи, ЈМБГ 1109934783412 у износу од 21.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица .
2.Средства у износу од 21.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства, Милошевић Ж.
Радославу из Доње Врбаве, ЈМБГ 1008935783423 у
износу од 30.000,00 динара, на име накнаде
нематеријалне штете проузроковане нападом и уједом
паса луталица на физичка лица.
2.Средства у износу од 30.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
205100152831140143

код

Комерцијалне

банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

155412018002122110 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

408.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/34
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.

409.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 140180/35
28. јануар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 пречишћен
текст), члана 9. Одлуке о буџету општине Г.Милановац,
за 2014. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
25/2013.), и Закључка Општинског већа општине
Г.Милановац број : 3062/2014.год од 22.01.2014. год,
Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013.), раздео
02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110 
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извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484 накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобрена су средства, Отовић Славици из
Невада, ЈМБГ 1801956935012 у износу од 50.000,00
динара, на име накнаде нематеријалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица на
физичка лица.

R.
br

2.Средства у износу од 50.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
2002725560439 код Поштанске штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

1.

BUXETSKI
KORISNIK

у

Teku}i
rashodi

Tek.
bux.
rezer
va

Ukupno

O[ “Kraqa
Aleksandra I“
O[ “Mom~ilo
Nastasijevi}”

2.480.000,00

2.480.000,00

1.790.000,00

1.790.000,00

3.

O[ “Sveti Sava”

1.340.000,00

1.340.000,00

4.

O[ “Desanka
Maksimovi}”

2.380.000,00

2.380.000,00

5.

O[ “Ivo Andri}”
Prawani

3.250.000,00

3.250.000,00

6.

O[ “Arsenije
Loma” Rudnik

2.090.000,00

2.090.000,00

7.

O[ “Takovski
ustanak” Takovo

2.180.000,00

2.180.000,00

2.

A

4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.
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UKUPNO:

15.510.000,00

0,00

15.510.000,00

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

410.

Republika Srbija
OP[TINA GORWI MILANOVAC
PREDSEDNIK OP[TINE
Broj:1-401-43/2014
Datum:10.01.2014. godine
GORWI MILANOVAC
Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom
sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010,101/2010,
101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr. i 108/2013),
Re{ewa o kvotama potro{we za buxetske korisnike za
period 01.01.-31.03.2014. godine, ~lana 58. Statuta
op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. glasnik op{tine
Gorwi Milanovac br. 20/08, 3/2011 i 29/2012”)
Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi
RE[EWE
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH
APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 06 ,
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 912 OSNOVNO
OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE
ZA BUXETSKE KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.31.03.2014. GODINU
^lan 1.
Zakonom o buxetskom sistemu definisano je
da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine
rashoda koji su odre|eni za tromese~ni ili neki drugi
period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u
vidu sredstva planirana u buxetu, plan izvr{ewa
buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta.
Obim potro{we po buxetskim korisnicima
i namenama za period januar – mart 2014. godine
utvr|en je u slede}im iznosima:

422

OSTALI
RASHODI
Tro{kovi
putovawa

20.000,00

20.000,00

424

Specijalizovane
usluge

370.000,00

370.000,00

472

Naknada za
za{titu iz buxeta

300.000,00

300.000,00

UKUPNO:

690.000,00

690.000,00

UKUPNO (A+B):

16.200.000,00

16.200.000,00

B

^lan 2.
Obaveze prema korisnicima buxetskih
sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim
primawima buxeta. Ukoliko se u periodu 01.01.31.03.2014. godine smawe primawa buxeta, izdaci
buxeta }e se izvr{avati prema prioritetima, i to:
obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em
nivou i minimalni stalni tro{kovi neophodni za
funkcionisawe buxetskih korisnika.
^lan 3.
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u
“Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac”.
PREDSEDNIK OP[TINE
Milisav Mirkovi},с.р.

411.
Republika Srbija
OP[TINA GORWI MILANOVAC
PREDSEDNIK OP[TINE
Broj:1-401-44/2014
Datum:10.01.2014. godine
GORWI MILANOVAC
Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl.
glasnik RS”, br. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,
62/2013, 63/2013-ispr. i 108/2013), Re{ewa o kvotama
potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.31.03.2014. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi
Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br.
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20/08, 3/2011 i 29/2012”) Predsednik op{tine Gorwi
Milanovac donosi
RE[EWE
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH
APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 08,
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 920 SREDWE
OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE
ZA BUXETSKE KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.31.03.2014. GODINU
^lan 1.
Zakonom o buxetskom sistemu definisano je
da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine
rashoda koji su odre|eni za tromese~ni ili neki drugi
period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u
vidu sredstva planirana u buxetu, plan izvr{ewa
buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta.
Obim potro{we po buxetskim korisnicima
i namenama za period januar – mart 2014. godine
utvr|en je u slede}im iznosima:

Teku}i
rashodi
3.100.000,00

Teku}a
buxetska
rezerva Ukupno
3.100.000,00

1.825.000,00

1.825.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

6.375.000,00

6.375.000,00

550.000,00

550.000,00

424

Specijalizovane 265.000,00
usluge

265.000,00

472

Naknada za
za{titu iz
buxeta
UKUPNO:

310.000,00

310.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

UKUPNO (A+B):

7.500.000,00

7.500.000,00

A

BUXETSKI
KORISNIK
T[ “ Jovan
@ujovi} “
Gimnazija
“Takovski
ustanak”
ET[ “Kwaz
Milo{”
UKUPNO:

422

OSTALI
RASHODI
Prevoz u~enika

R.br.
1.
2.
3.

B

Republika Srbija
OP[TINA GORWI MILANOVAC
PREDSEDNIK OP[TINE
Broj:1-401-44/2014
Datum:10.01.2014. godine
GORWI MILANOVAC
Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl.
glasnik RS”, br. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,
62/2013, 63/2013-ispr. i 108/2013), Re{ewa o kvotama
potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.31.03.2014. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi
Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br.
20/08, 3/2011 i 29/2012”) Predsednik op{tine Gorwi
Milanovac donosi
RE[EWE
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH
APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 07 ,
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 090 SOCIJALNA
ZA[TITA - INKLUZIVNO OBRAZOVAWE PO
RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA BUXETSKE
KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2014. GODINU
^lan 1.
Zakonom o buxetskom sistemu definisano je
da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine
rashoda koji su odre|eni za tromese~ni ili neki drugi
period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u
vidu sredstva planirana u buxetu, plan izvr{ewa
buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta.
Obim potro{we po buxetskim korisnicima
i namenama za period januar – mart 2014. godine
utvr|en je u slede}im iznosima:

R.br
424
A
463
1.

^lan 2.
Obaveze prema korisnicima buxetskih
sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim
primawima buxeta. Ukoliko se u periodu 01.01.31.03.2014. godine smawe primawa buxeta, izdaci
buxeta }e se izvr{avati prema prioritetima, i to:
obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em
nivou i minimalni stalni tro{kovi neophodni za
funkcionisawe buxetskih korisnika.

2.

^lan 3.
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u
“Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac”.

7.

3.
4.
5.
6.

B
472

PREDSEDNIK OP[TINE
Milisav Mirkovi},с.р.
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C

BUXETSKI
KORISNIK
Specijalizova
ne usluge
UKUPNO:

Teku}i
rashodi

Tek.bux.
rezerva

230.000,00
230.000,00

Ukupno
230.000,00

0,00

230.000,00

Transferi ostalim nivoima vlasti
O[ “Kraqa
Aleksandra I“
O[ “Mom~ilo
Nastasijevi}”
O[ “ Sveti
Sava”
O[ “ Desanka
Maksimovi}”
O[
“
Ivo
Andri}”
Prawani
O[ “ Arsenije
Loma” Rudnik
O[ “ Takovski
ustanak”
Takovo
UKUPNO:

193.000,00

193.000,00

129.000,00

129.000,00

100.000,00

100.000,00

210.000,00

210.000,00

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

88.000,00

88.000,00

970.000,00

0,00

970.000,00

Naknada za
za{titu iz
buxeta
UKUPNO:

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

UKUPNO
(A+B+C):

1.340.000,00

1.340.000,00

412.
^lan 2.
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Obaveze prema korisnicima buxetskih
sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim
primawima buxeta. Ukoliko se u periodu 01.01.31.03.2014. godine smawe primawa buxeta, izdaci
buxeta }e se izvr{avati prema prioritetima, i to:
obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em
nivou i minimalni stalni tro{kovi neophodni za
funkcionisawe buxetskih korisnika.
^lan 3.
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u
“Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac”.
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4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3062/2014 од 22.01.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

PREDSEDNIK OP[TINE
Milisav Mirkovi},с.р.

316.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
315.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010
и
101/2011,93/2012,62/2013,63/2013
и
108/2013. ), члана 46. Закона о локланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2014. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013.) 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 22.
јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 25/13),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 110 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства Крунић
Милутину из Дружетића у износу од 30.000,00 динара,
за помоћ у вези накнаде материјалне штете
проузроковане временском непогодом.
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 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока.
3. Средства из тачке 1. овог решења исплатити
готовински, преко благајне.

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 2014. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013.) 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 22.
јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 25/2013.),
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 Удружењу спортских
риболоваца „Таково  2013“ из Г.Милановца као
финансијску помоћ за набавку канцеларијског
материјала, штампача и рачунара.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава
2.1,функција 110  извршни и законодавни органи,
економска класификација 481 – дотације невладиним
организацијама  Остало.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3062/2014 од 22.01.2014.године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

317.
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 2014. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013.) 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 22.
јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 25/2013.),
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 50.150,00 динара Основном образовању  ОШ
„Свети Сава“ из Г.Милановца, за исплату солидарне
помоћи радници Вукашиновић Гордани поводом смрти
брачног друга.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 06,
функција 912 – основно образовање  ОШ „Свети Сава“
из Г.Милановца, економска класификација 463 –
трансфери осталим нивоима власти(414социјална
давања запосленима).

(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2014. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013.) 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 22.
јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 25/2013.),
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
50.000,00 динара Друштву учитеља
Г.Милановац “ДУГМ“ као помоћ у организацији
Светосавске забаве.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1,
функција 110 – извршни и законодавни органи,
економска класификација 481 дотације невладиним
организацијама  Остало.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3062/2014 од 22.01.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

318.
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

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3062/2014 од 22.01.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.
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319.
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 2014. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013.) 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 22.
јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
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о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 25/2013.),
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 40.000,00 динара ЈП „Путеви Србије“ из
Београда за уступљену асфалтну масу.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава
0.1,функција 130 – опште услуге, економска
класификација 426 – материјал.
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2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1,
функција 110 – извршни и законодавни органи,
економска класификација 465 остале донације,дотације
и трансфери.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3062/2014 од 22.01.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

3.Средства из тачке 1 овог решења пренети ЈП
„Путеви Србије“на текући рачун број:105468151 код
АИК банке Београд.

321.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3062/2014 од 22.01.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

320.

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 2014. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013.) 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 22.
јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ

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 2014. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 25/2013.) 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 22. јануара 2014.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 25/2013.),
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
182.202,00 динара Основном јавном
тужилаштву у Горњем Милановцу као помоћ око
реновирања пословног простора.

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 25/2013.),
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 Основном суду у Горњем
Милановцу, као помоћ за набавку рачунарске опреме.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1,
функција 110 – извршни и законодавни органи,
економска класификација 465 остале донације,дотације
и трансфери.
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: 3062/2014 од 22.01.2014.године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

322.
На основу члана 61. став 1. тачка 15. Статута
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Г.
Милановац“, број 16/2013 – пречишћен текст) и члана 4.
и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Г. Милановац“, број
24/08), Општинско веће општине Горњи Милановац на
седници одржаној 22. јануара 2014. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Информација о објављеном
јавном позиву за расподелу средстава за 2014. годину
удружењима из области културе, социјалне, здравствене
заштите, црквама, а која се финансирају или
суфинансирају из буџета општине Горњи Милановац.
II Овај Закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3062/2014 од 22. јануара 2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Милисав Мирковић,с.р.

Горњи
Милановац
на
17.12.2013.године донело је
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седници

одржаној

ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ
ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Г.МИЛАНОВАЦ У 2014.ГОДИНИ
Члан 1.
Овим програмом врши се расподела средстава
остварених од накнаде за коришћење минералних
сировина на територији општине Г.Милановац у
2014.години.
Члан 2.
Планирана средства од накнаде за коришћење
минералних сировина у износу од 30.000.000,00 динара
распоређује се на следеће намене:
1. Изградња водовода Г.Милановац – Рудник;
носилац инвестиција ЈКП „Горњи Милановац“
 10.000.000,00 динара
2. Асфалтирање локалних и некатегорисаних
путева, носилац инвестиције Јавно предузеће за
путеве општине Горњи Милановац

20.000.000,00 динара
Члан 3.
Овај програм објавити у ''Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац'' након добијања
сагласности од надлежног Министарства.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 306122/2013.од 17.12.2013.године.

323.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

На основу чл. 137. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 88/11), чл. 4. и 26. Одлуке о
Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“
бр.24/08) и чл. 61. Статута Општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“
16/2013 – пречишћен текст) Општинско веће Општине

_______________________________________________

SADR@AJ
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
371. Правилник о бесплатном превозу пензионера старијих од 65 година са најнижим пензијама у
2014. години............................................................................................................................................
372. Решење о распореду средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката у 2014.г..
373. Решење о квотама потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.3103.2014.године............
374. Решење број 1401575 од 30. децембра 2013. године.........................................................................
375. Решење бр. 16441/2014 од 09. 01. 2014. год. о образовању Одбора за обележавање 23. априла

страна 1.
страна 2.
страна 2.
страна 3.
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2014.године  Дана општине Г.Милановац и 199 година Другог српског устанка..........................
376. Упутство за остваривање права на бесплатан боравак трећег и сваког наредног детета у Пре
дшколској установи "Сунце" Горњи Милановац...............................................................................
377. Решење број 140180/1 од 28. јануара 2014. године...........................................................................
378. Решење број 140180/11 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
379. Решење број 140180/12 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
380. Решење број 140180/13 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
381. Решење број 140180/14 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
382. Решење број 140180/15 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
383. Решење број 140180/16 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
384. Решење број 140180/17 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
385. Решење број 140180/18 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
386. Решење број 140180/19 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
387. Решење број 140180/2 од 28. јануара 2014. године...........................................................................
388. Решење број 140180/3 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
389. Решење број 140180/4 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
390. Решење број 140180/5 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
391. Решење број 140180/6 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
392. Решење број 140180/7 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
393. Решење број 140180/8 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
394. Решење број 140180/9 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
395. Решење број 140180/10 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
396. Решење број 140180/22 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
397. Решење број 140180/23 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
398. Решење број 140180/24 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
399. Решење број 140180/25 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
400. Решење број 140180/26 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
401. Решење број 140180/27 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
402. Решење број 140180/28 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
403. Решење број 140180/29 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
404. Решење број 140180/30 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
405. Решење број 140180/31 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
406. Решење број 140180/32 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
407. Решење број 140180/33 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
408. Решење број 140180/34 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
409. Решење број 140180/35 од 28. јануара 2014. године.........................................................................
410. Решење о распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 06, функц.
класификација 912 основно образовање по решењу о квотама потрошње за буџетске кориснике
за период 01.01.31.03.2014. године......................................................................................................
411. Решење о распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 08, функц.
класификација 920 средње образовање по решењу о квотама потрошње за буџетске кориснике
за период 01.01.31.03.2014. године.....................................................................................................
412. Решење о распореду средстава у оквиру одобрених апропријација раздела 4, глава 07, функц.
класификација 090 социјална заштита  инклузивно образовање по решењу о квотама
потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.31.03.2014. године............................................
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
315. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 3062/2014 од 22.01.2014.год....
316. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 3062/2014 од 22.01.2014.год....
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320. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 3062/2014 од 22.01.2014.год....
321. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 3062/2014 од 22.01.2014.год....
322. Закључак о усвајању информације о објављеном јавном позиву за расподелу средстава за
2014. годину удружењима из области културе, социјалне, здравствене заштите, црквама,
која се финансирају из буџета општине Г.Милановац...............................................................
323. Програм расподеле средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина
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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
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila
Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09

