СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ГОДИНА X XIII

БРОЈ 26

26. НОВЕМБАР 2014.
ГОДИНЕ

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

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

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

589.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389
03. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Видојевић Дарку, из
Г.Милановца,
ул.Крагујевачка
бр.53,
ЈМБГ
2106978500196, у износу од 6.000,00 динара на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом паса
луталица на овцу.
2. Средства у износу од 6.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
205900101946291802 Комерцијална банка.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

590.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/1
03. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Бакић Милољубу, из
Рудника, ул. Браће Пејовића бр.8, ЈМБГ 1507952783425,
у износу од 12.000,00 динара на име накнаде
материјалне штете проузроковане нападом паса
луталица на овце.
2. Средства у износу од 12.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
160-5700802002981-06 Банка Интеза.

Број 26/2014

Службени гласник општине Горњи Милановац
Страна 2
Горњи 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.

591.

РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/2
03. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Биорац Момиру, из
Теочина, ЈМБГ 0212944783412, у износу од 5.000,00
динара
на
име
накнаде
материјалне
штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2. Средства у износу од 5.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
250-4070001691530-85 Еуробанк ЕФГ.
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.

592.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/3
03. новембар 2014.година

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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Чивовић Радиши, из
Рудника, ЈМБГ 2902952783417, у износу од 6.000,00
динара
на
име
накнаде
материјалне
штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2. Средства у износу од 6.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
150-9001000333947-19 КБМ Банка.
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.

593.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/4
03. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.год, Председник Општине
доноси

Број 26/2014

Службени гласник општине Горњи Милановац
Страна 3
РЕШЕЊЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Марушић Видосаву, из
Прањана, ЈМБГ 0501956783428, у износу од 7.000,00
динара
на
име
накнаде
материјалне
штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2. Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

2. Средства у износу од 45.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155-4111080021250-17 Чачанска банка.
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.

595.

155-3411080061731-26 Чачанска банка.
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.

594.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/5
03. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Луковић Раду, из
Мајдана, ЈМБГ 0202966783410, у износу од 45.000,00
динара
на
име
накнаде
материјалне
штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/6
03. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Матић Жарку, из
Враћевшнице, ЈМБГ
2803951783415, у износу од
18.000,00 динара на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.
2. Средства у износу од 18.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-30278844-13 Поштанска штедионица.
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.

596.

Број 26/2014

Службени гласник општине Горњи Милановац
Страна 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/7
03. новембар 2014.година
Горњи Милановац

пречишћен текст), члана 9. Одлуке о буџету општине
Г.Милановац, за 2014. годину („Сл.гласник општине
Г.Милановац“ бр. 25/2013, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Антовић Зорану, ЈМБГ
1810975783427, из Г.Милановца, ул.Таковска бр. 47, оцу
малолетног Антовић Душана, ЈМБГ 2911004783425, у
износу од 35.000,00 динара,
на име накнаде
нематеријалне штете проузроковане нападом паса
луталица на физичко лице.

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Петровић Гордани,
ЈМБГ 2601962787828 из Г.Милановца, ул. Баба
Вишњина бр.19, мајци малолетне Камарић Драгане,
ЈМБГ 0401999788429, у износу од 35.000,00 динара, на
име накнаде нематеријалне штете проузроковане
нападом паса луталица на физичко лице.
2. Средства у износу од 35.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
355-3200339620-43 Војвођанска банка.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

2. Средства у износу од 35.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
180-5181010541588-92 Алфа банка.
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.

597.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/8
03. новембар 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 22 Статута општине Г.Милановац
(„Сл. гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 -

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

598.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-389/9
04. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014.), и Закључка
Општинског већа општине Г.Милановац број : 3-06113/2014.год од 30.10.2014.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, 3/2014, 13/2014),
раздео 02- Председник општине, глава 2.1, функција
111 - извршни и законодавни органи , економска
класификација 484- накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
узрока, одобравају се средства Маринковић Бранку, из
Г.Милановца,
ул.
Дринчићева
бр.57,
ЈМБГ
1401954783411, у износу од 97.000,00 динара на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом паса
луталица на овце.
2. Средства у износу од 97.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

2.

Исплата средстава из тачке 1. овог решења
вршиће се 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.

600.

200-42461490-26 Поштанска штедионица.
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.

599.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013, 03/2014, 13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Кандић Ђорђо, избегло лице, ЈМБГ
2906938150008, избегличка легитимација бр.7048316,
адреса у Г.Милановцу, ул Рајићева 108.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/1
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Андрић Вукосава, избегло лице,
ЈМБГ 1901947136179, избегличка легитимација
бр.7048317, адреса у Г.Милановцу,ул Мине Караџић
11.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.
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601.

РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/2
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Попара Илија, избегло лице, ЈМБГ
3105939370401, избегличка легитимација бр.704834,
адреса Мајдан, Г.Милановац.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

602.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/3
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Муждека Нада, избегло лице, ЈМБГ
08019313754181, избегличка легитимација бр.704836,
адреса Озрем , Г.Милановац.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

603.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/4
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
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угрожени и то: Алавања Коса, избегло лице, ЈМБГ
2505944386019, избегличка легитимација бр.7048359,
адреса Луњевица , Г.Милановац.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

604.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/5
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Шобот Сока, избегло лице, ЈМБГ
0106959355013, избегличка легитимација бр.7048315,
адреса Враћевшница , Г.Милановац.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

605.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/6
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Слијепчевић Илија, избегло лице,
ЈМБГ 1307970370406, избегличка легитимација
бр.7048323, адреса Озрем, Г.Милановац.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

606.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/7
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 -
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пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим

једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Милинковић Жарко, избегло лице,
ЈМБГ 2006946123590, избегличка легитимација
бр.704838, адреса - Таковска 64, Г.Милановац.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Бабић Љубомир, избегло лице, ЈМБГ
1106941371007, избегличка легитимација бр.704831,
адреса Луњевица, Г.Милановац.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

607.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/8
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име

2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

608.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/9
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи, социјално угроженом
Зорић Мирко, ЈМБГ 2508961102384, ЛК број
004703749 ПС ГМ, адреса Млаковац 1/46
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.
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гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим

609.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/10
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Малетић Радмила, интерно расељено
лице, ЈМБГ 1003940937038, ЛК број 40203 ОУП
Клина, адреса у Г.Милановцу Љубићска 13.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

610.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/11
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Бојић Радмила, интерно расељено
лице, ЈМБГ 2506952939961, ЛК број 004688280 ПС
ГМ, адреса у Г.Милановцу Рајићева 108.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

611.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/12
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
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средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Лабовић Момир, интерно расељено
лице, ЈМБГ 1009955220014, ЛК број 002722996 ПС
ГМ, адреса у Г.Милановцу Милоша Великог 112.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

612.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/13
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Стојановић Рајка, интерно расељено
лице, ЈМБГ 0609988958012, ЛК број 001363764 ПУ
Ђаковица, адреса у Г.Милановцу Браће Радојевић 87.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

613.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/14
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Антић Драгица, интерно расељено
лице, ЈМБГ 0101959788430, ЛК број 202813 СУП
К.Митровица, адреса у Г.Милановцу Парац 59.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

614.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/15
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
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На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим

23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Павловић Рада, интерно расељено
лице, ЈМБГ 0302956935012, ЛК број 002474055 ПС
ГМ, адреса у Г.Милановцу Рудничка 49.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Николић Радош, интерно расељено
лице, ЈМБГ 0110957932010, ЛК број 003989677 ПС
ГМ, адреса у Г.Милановцу - Велереч.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће се
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.

615.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/16
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и

2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

616.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/17
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то:
Ненадовић Жељко, интерно
расељено лице, ЈМБГ 2307953911405, ЛК број
004880816 ПС ГМ, адреса Рудник, Карађорђева 32.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се преко благајне.
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3. О реализацији овог решења стараће се одељење за
привреду и финансије.

12.новембар 2014.године
Горњи Милановац

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.

На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

617.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/18
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то:
Рашковић Славољуб, интерно
расељено лице, ЈМБГ 0406978934508, ЛК број 62041
ОУП Клина, адреса у Г.Милановцу Солунског фронта
20.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

618.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/19

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то:
Марковић Оливера, интерно
расељено лице, ЈМБГ 3108979939740, ЛК број П25614
ОУП Клина, адреса у Г.Милановцу Сремског фронта
3.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

619.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/20
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Кораћ Марина, интерно расељено
лице, ЈМБГ 2005987938411, ЛК број 004436940 ПС
ГМ, адреса у Г.Милановцу Кнеза А.Карађорђевића 69.
2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

620.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/21
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Церовић Раде, интерно расељено
лице, ЈМБГ 3108943930003, ЛК број Р92321 СУП Пећ,
адреса у Г.Милановцу Корчагинова 18.

2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

621.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/22
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то:
Алексић Добривоје, интерно
расељено лице, ЈМБГ 0102955930069, ЛК број
005117843 ПУ Пећ, адреса у Г.Милановцу Немањина
37.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.
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општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим

622.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/23
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину (”Службени
гласник општине Г.Милановац” бр.25/2013, 03/2014,
13/2014 и 23/2014.) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то: Рашковић Никола, интерно расељено
лице, ЈМБГ 1404938930004, ЛК број 182019 СУП Пећ,
адреса у Г.Милановцу Браће Радојевић 7.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

623.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1-401-402/24
12.новембар 2014.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 9. и чл. 24. Одлуке о буџету

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.25/2013,03/2014,13/2014 и
23/2014.), Раздео 02 - Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи,
позиција 24/3, економска класификација 472 - накнаде
за социјалну заштиту из буџета, одобрава се исплата
средства у износу од 12.000,00 динара , на име
једнократне новчане помоћи лицима у статусу
избеглица или расељеног лица, који су социјално
угрожени и то:
Рашковић Момчило, интерно
расељено лице, ЈМБГ 0412952930008, ЛК број 10200
СУП
Пећ,
адреса
у
Г.Милановцу
Кнеза
А.Карађорђевића 85.
2.Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће
се 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.

624.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-369/66
24. новембар 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 22 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, 3/2014, 13/2014, и 23/2014.),
и Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број: 3-06-101/2014 од 13.10.2014.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, 3/2014, 13/2014. и
23/2014.), раздео 02- Председник општине, глава 2.1,
функција 111 - извршни и законодавни органи ,
економска
класификација 484- накнада штете за
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повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других узрока, одобравају се средства,
Милети Поломац из Г.Милановца, ул.Вука Карџића
бр.5/1, ЈМБГ 2212971783421, у износу од 50.000,00
динара, на име накнаде нематеријалне штете
проузроковане нападом паса луталица на физичка лица.
2.Средства у износу од 50.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
160-1400100086745-27 Банка Интеза.
3. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 25/2013, 3/2014, 13/2014. и
23/2014.), раздео 04- Општинска управа, глава 01,
функција 133 – остале опште услуге , економска
класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу
судова, на име састављања предлога за мирно решење
спора, уплатити пуномоћнику, адвокату Салвици
Василијевић, износ од 6.000,00 динара на текући рачун
број:
150-8910-83 КБМ Банка.
4. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
5. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

625.
На основу члана 58.Статута општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.
16/2013 – пречишћен текст и 23/14) и члана 7. Уговора о
реализацији пројекта „Унапређење пословног окружења
на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“
закљученог дана 16. априла 2013. године између
општине Горњи Милановац број 1-9-28/2013, Сталне
конференције градова и општина – Савеза градова и
општина број 264/1 и ОПТИМУСА-Центра за добро
управљање број 203/11-4, Закључка о успостављању
регистра административних поступака који се спроводе
у Општинској управи општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.
12, од 4. јуна 2014. године) председник општине,
дана19. новембра 2014.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о именовању чланова Радног тела за регулаторну
реформу
I.
Закључком о успостављању регистра административних
поступака који се спроводе у Општинској управи

општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Закључак)
успостављен је Регистар административних поступака
који се спроводе у Општинској управи општине Горњи
Милановац (у даљем тексту Регистар).
Чланом 4. Одлуке, уређена је надлежност и одређена
структура састава Радног тела за регулаторну реформу
(у даљем тексту: Регулторно тело).
Регулаторно тело ће обезбедити квалитетније пружање
услуга грађанима и привредним субјектима, уз
смањењивање трошкова и унапређење услова
пословања,
кроз
регистрацију
оптималних
административних поступака у Регистру у складу са
начелима регулаторне реформе.
II.
У Регулаторно тело именују се:
1. Горица Петровић, начелник Општинске управе,
за председника Регулаторног тела,
2. Биљана Пауновић, начелник Одељења за
скупштинске послове,
3. Драган Љубичић, начелник Одељења за општу
управу,
4. Трифун Пауновић, начелник Одељења за
послове
месних
заједница,
друштвених
организација и удружења грађана,
5. Љиљана Тешић, начелник Одељења за
друштвене делатности,
6. Катарина Чуљковић, начелник Одељења за
привреду и финансије,
7. Славица Чолић, начелник Одељења за
имовинско правне послове,
8. Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за
комунално стамбене послове и урбанизам,
9. Милорад Солујић, начелник Одељења за
инспекцијске послове,
10. Снежана Ђунисијевић, начелник Пореског
одељења,
11. Мирјана Оташевић, шеф Одсека за јавне
набавке,
12. Срђан Лукић, Општински јавни правобранилац
Председник регулаторног тела може овластити једног
од чланова Регулаторног тела да председава састанком,
у случају спречености.
III.
Стручне, организационе, административне, техничке и
друге послове за потребе Радне групе обезбедиће:
1. Зоран Дрињаковић, координатор Регулаторног
тела
2. Славица Радоман, сарадник
3. Јелена Трнавац, сарадник
4. Андрија Боровњак, сарадник
IV.
Регулаторно тело ће се састајати по потреби, а најмање
једном месечно у циљу редовног извршења обавеза.
V.
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Регулаторно тело може да доноси одлуке из своје
надлежности уколико састанку присуствује више од
половине чланова Регулаторног тела.
Одлуке се доносе простом већином присутних чланова
Регулаторног тела.
VI.
Чланови Регулаторног тела именују се на неодређено
време.
VII.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
Број: 1-9-50/2014
Дана: 19.новембар
2014. године

Председник општине
Милисав Мирковић,с.р.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
437.

На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012 ), 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 25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра
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 25/2013,
3/2014, 13/2014 и 23/2014), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Драгану Божовићу, Душана
Дугалића 17 и Зорану Цветићу, Душана Дугалића 19,
оба из Горњег Милановца, у укупном износу од
150.000,00 динара, за помоћ у вези накнаде материјалне
штете проузроковане јаком кишом, за изградњу
заједничког потпорног зида.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник

општине, глава 2.1, функционална класификација 111извршни
и
засконодавни
органи,економска
класификација 484-накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода (позиција 17).
3. Средства из тачке 1. Овог решења исплатити
готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

438.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012 ), 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 25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра
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 25/2013,
3/2014,13/2014 и 23/2014), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Основном образовању – ОШ
Десанка Максимовић, у укупном износу од 240.000,00
динара, за помоћ у вези накнаде материјалне штете
проузроковане пожаром.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 05, функционална класификација 912основно образовање - ОШ Десанка Максимовић,
економска класификација 463-трансфери осталим
нивоима власти (425116-централно грејање)
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
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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

439.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012 ), 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 25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра
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 25/2013,
3/2014,13/2014 и 23/2014), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Миловановић Ратомиру из Гојне
Горе, у укупном износу од 50.000,00 динара, за помоћ у
вези накнаде материјалне штете проузроковане
пожаром.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484-накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода.
3. Средства из тачке 1. Овог решења исплатити
готовински, преко благајне.

440.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012 ), 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 25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра
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 25/2013,
3/2014,13/2014 и 23/2014), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Марковић Миловану из
Калиманића, у укупном износу од 50.000,00 динара, за
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане
пожаром.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484-накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода.
3. Средства из тачке 1. Овог решења пренети на
текући рачун, број 180-5181040012457-75, код Алфа
банке.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.

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

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

441.

На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012 ), 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
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Милановац“, број 25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.11.2014.
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 25/2013,
3/2014,13/2014 и 23/2014), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Павловић Милосаву из Бершића,
у укупном износу од 50.000,00 динара, за помоћ у вези
накнаде материјалне штете проузроковане пожаром.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484-накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода.
3. Средства из тачке 1. Овог решења исплатити
готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

442.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 67.000,00
динара, Удружењу грађана „ГМ оптимист“ из
Г.Милановца за учешће у одобреном пројекту „Млади,
вредни, знања жедни“.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1,
функција 111 – извршни и законодавни органи
економска класификација 481 - дотације невладиним
организацијама – Удружење грађана „ ГМ оптимист“.
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:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

443.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 30.000,00
динара, Кинолошком удружењу „Таковски устанак“
Горњи Милановац за организовање Националне
утакмице паса гонича.
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2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1,
функција 111 – извршни и законодавни органи,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама – Остало - Кинолошко удружење
„Таковски устанак“ Горњи Милановац
3. Средства из тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун број:
200-2467860101914-91
код
Поштанске
штедионице.
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:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

444.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 30.000,00
динара, Међуопштинској организацији слепих Чачак.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 10,
функција 090 – Друштвене и хуманитарне организације,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама
–
Остале
организације
–
Међуопштинска организација слепих Чачак.
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:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

445.

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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 40.000,00
динара,
Друштву
за
неговање
традиције
ослободилачких ратова Србије до 1918.године из
Горњег Милановца, за штампу књиге „ Ратне
успомене“.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 10,
функција 090 – Друштвене и хуманитарне организације,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама – Остале организације - Друштво за
неговање традиције ослободилачких ратова Србије до
1918.године из Горњег Милановца.
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:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

446.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 50.000,00
динара, Др.Миодрагу Ристовићу из Горњег Милановца
за штампање два романа „Како је полудео Петар
Н.Петровић“ и „Дивљи човек“.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1,
функција 090 – социјална заштита, економска
класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из
буџета – једнократне помоћи.
3.Средства из тачке 1. Овог решења пренети на
текући рачун број:
160-5700102011580-63 код Банка Интеза.

447.

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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 500.000,00
динара за уређење Брда мира.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 01,
функција 620 – Развој заједнице, економска
класификација 511 зграде и грађевински објекти –
Уређење Брда мира.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.

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:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

448.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) и члана 4. и 26.
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
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24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац
на седници одржаној 20.11.2014. 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 200.000,00
динара,
Основном
образовању-ОШ“Десанка
Максимовић“ за учешће школе у одобреном пројекту
“Еколошко предузетништво“.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 05,
функција 912 - основно образовање - ОШ“Десанка
Максимовић“, економска класификација 463-трансфери
осталим нивоима власти , и то у оквиру економског
конта 426- Материјал, распоређује се износ од 75.000,
00 динара, у оквиру економског конта 512- Машине и
опрема – распоређује се износ од 84.000,00 динара и у
оквиру економског конта 423- Услуге по уговору,
распоређује се износ од 41.000,00 динара.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 350.000,00
динара за котларницу при ОШ Иво Андрић у
Прањанима.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 01,
функција 620 – Развој заједнице, економска
класификација 511 зграде и грађевински објекти –
Котларница ОШ Прањани.
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:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

450.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

449.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.11.2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.11.2014. 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 82.000,00
динара, Удружењу пензионера општине Горњи
Милановац, за текуће пословање.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1,
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функција 111 – извршни и законодавни органи,
економска класификација 481 - Дотације невладиним
организацијама – Остало – Удружење пензионера
општине Горњи Милановац .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.

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

„Службеном

452.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

451.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.11. 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
25/2013,3/2014,13/2014, и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 200.000,00
динара за плаћање извршених услуга транспорта и
претовара лешева животиња.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 02,
функција 560 – Фонд за заштиту животна средине,
економска класификација 424- специјализоване услуге.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити
гласнику општине Горњи Милановац,

у

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

На основу члана 61. 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 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 13. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2014. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 20.новембра 2014. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
промени апропријације
1. Средства утврђена Одлуком о буџету
општине Г. Милановац за 2014. годину („Сл.гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.) у оквиру раздела 4 –
Општинска
управа,
глава
18,
функционална
класификација 620, ЈП за изградњу општине Горњи
Милановац, износ од 500.000,00 динара, преусмерава се
са економске класификације 411 – плате, додаци и
накнаде, на економски конто:
421- стални трошкови = 100.000,00динара,
424- специјализоване услуге = 250.000,00
динара ,
483- новчане казне и пенали по решењу судова
=150.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
3. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-119/2014 од 20.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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453.
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 2014.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
25/2013, 3/2014,13/2014 и 23/2014.) 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 25.новембра 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
25/2013,3/2014,13/2014 и 23/2014.), раздео 2 –
Председник општине, глава 2.1, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
економска класификација 499 – Текућа буџетска

резерва, одобравају се средства у износу од 140.000,00
динара,
Општинској
управи
општине
Горњи
Милановац, на име плаћања радова за замену улазних
врата.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 04,
функција 133 - Остале опште услуге, економска
класификација 425 – текуће поправке и одржавање.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Доношењем овог решења престаје да важи
решење Општинског већа општине Горњи Милановац
број 3- 06 -98/2014 од 29.09.2014.године
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-121/2014 од 25.11.2014.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

___________________________________________
____
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