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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

827. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 18.04.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
Финансијског  плана  ОШ  „Арсеније  Лома“  Рудник  за 
2011.  годину,  усвојену  на  Школском  одбору    ОШ 
„Арсеније Лома“ Рудник дана 18.04.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На седници Школског одбора ОШ „Арсеније 
Лома“  Рудник,  одржаној  дана  18.04.2011.  године, 
усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана  ОШ 
„Арсеније Лома“ Рудник  за 2011.  годину и  достављена 
Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Арсеније  Лома“  Рудник  утврђена  је  расподела 
средстава, према решењу Председника општине о првој 
измени  решења  о  распореду  средстава  у  оквиру 
одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
а  по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 

општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497/2011 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

828. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 21.04.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ  на Прву  измену 
финансијског  плана  ОШ  „Свети  Сава“  Горњи 
Милановац  за  2011.  годину,  усвојен  на  Школском 
одбору    ОШ  „Свети  Сава“  Горњи  Милановац  дана 
21.04.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Свети 
Сава“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана  21.04.2011. 
године,  усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана 
ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац за 2011.  годину и 
достављен Председнику  општине Горњи Милановац на 
давање сагласности.
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Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Свети Сава“ Горњи Милановац  утврђена  је  расподела 
средстава, према решењу Председника општине о првој 
измени  решења  о  распореду  средстава  у  оквиру 
одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

829. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 09.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана  ОШ  „Момчило  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  за  2011.  годину,  усвојен  на 
Школском одбору  ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац дана 09.05.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На седници Школског одбора ОШ „Момчило 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
09.05.2011.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског план ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац  за  2011.  годину и  достављена Председнику 
општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Другом    изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац утврђена је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине  о првој измени решења о распореду средстава 
у  оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав  Мирковић,ср. 

830. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 13.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ  на Прву  измену 
финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи 
Милановац  за  2011.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору  ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи Милановац 
дана 13.05.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Десанка 
Максимовић“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
13.05.2011.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи 
Милановац за 2011. годину и достављена  Председнику 
општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Десанка  Максимовић“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о првој измени решења о  распореду средстава 
у  оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497. од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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831. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 17.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана  ОШ  „Иво  Андрић“  Прањани  за 
2011. годину, усвојену на Школском одбору  ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани дана 17.05.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Иво 
Андрић“  Прањани,  одржаној  дана  17.05.2011.  године, 
усвојена  је  Прва  измена финансијског  плана ОШ  „Иво 
Андрић“  Прањани  за  2011.  годину  и  достављена 
Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Иво  Андрић“  Прањани  утврђена  је  расподела 
средстава, према решењу Председника општине о првој 
измени  решења  о  распореду  средстава  у  оквиру 
одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о    буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497. од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

832. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 19.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине 

Горњи  Милановац“  ,  број  20/08  и  3/11), 
доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на Прву  измену 
Финансијског  плана ОШ „Таковски  устанак“ Таково  за 
2011.  годину,  усвојену  на  Школском  одбору    ОШ 
„Таковски устанак“ Таково дана 19.05.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На седници Школског одбора ОШ „Таковски 
устанак“  Таково,  одржаној  дана  19.05.2011.  године, 
усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана  ОШ 
„Таковски  устанак“  Таково  за  2011.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Таковски  устанак“  Таково  утврђена  је  расподела 
средстава, према решењу Председника општине о првој 
измени  решења  о  распореду  средстава  у  оквиру 
одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
а  по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497/2011 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

833. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 30.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Другу измену 
финансијског  плана  ОШ  „Момчило  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  за  2011.  годину,  усвојену  на 
Школском одбору  ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац дана 25.05.2011. године.
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2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На седници Школског одбора ОШ „Момчило 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
25.05.2011.  године,  усвојена  је  Друга  измена 
финансијског план ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац  за  2011.  годину и  достављена Председнику 
општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Другом    изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац утврђена је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине  о првој измени решења о распореду средстава 
у  оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав  Мирковић,ср. 

834. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400499 
Датум: 31.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
Финансијског  плана  ОШ  „Краља  Александра  I“  Г. 
Милановац  за  2011.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору   ОШ „Краља Александра  I“ Г. Милановац дана 
31.05.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Краља 
Александра  I“ Г. Милановац, одржаној дана 31.05.2011. 
године,  усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана 
ОШ  „Краља  Александра  I“  Г.  Милановац  за  2011. 

годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Краља  Александра  I“  Г.  Милановац    утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о првој измени решења о  распореду средстава 
у  оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање, 
а  по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
497/2011 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

835. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400500 
Датум: 30.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ  на Прву  измену 
финансијског  плана  ТШ  „Јован  Жујовић“  за  2011. 
годину,  усвојен  на  Школском  одбору  ТШ  „Јован 
Жујовић“  дана 25.05.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ТШ  „Јован 
Жујовић“    из  Горњег  Милановца,  одржаној  дана 
25.05.2011.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског  плана  ТШ  „Јован  Жујовић“    за  2011. 
годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ТШ 
„Јован Жујовић утврђена је расподела средстава, према 
решењу Председника општине о првој измени решења о 
распореду средстава у оквиру одобрених апропријација 
раздела  4,  глава  08,  функционална  класификација  920, 
средње образовање, а по Одлуци о изменама и допунама 
одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2011. 
годину бр. 1400498 од 13.04.2011. године.
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Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

836. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400500 
Датум: 16.05.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана  Гимназије  „Таковски  устанак“  за 
2011.  годину,  усвојен  на  Школском  одбору  Гимназије 
дана 13.05.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  Гимназије 
„Таковски  устанак“  из  Горњег  Милановца,  одржаној 
дана  13.05.2011.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског  плана  Гимназије  за  2011.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана 
Гимназије  „Таковски  устанак“  утврђена  је  расподела 
средстава, према решењу Председника општине о првој 
измени  решења  о  распореду  средстава  у  оквиру 
одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  08, 
функционална класификација 920, средње образовање, а 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
498 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

837. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400500 
Датум: 21.04.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ  на Прву  измену 
финансијског  плана  ЕТШ  „Књаз  Милош“  Горњи 
Милановац  за  2011.  годину,  усвојен  на  Школском 
одбору ЕТШ „Књаз Милош“ дана 21.04.2011. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ЕТШ  „Књаз 
Милош“  Горњи Милановац,  одржаној  дана  21.04.2011. 
године,  усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана 
ЕТШ „Књаз Милош“ Горњи Милановац за 2011. годину 
и  достављен  Председнику  општине  Горњи Милановац 
на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ЕТШ 
„Књаз  Милош“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о првој измени  решења о распореду средстава 
у  оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  08, 
функционална класификација 920, средње образовање, а 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину  бр.  1400 
498 од 13.04.2011. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

838. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:15125/2011 
03.06.2011. године 
ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  13.  Закона  о  здравственој 
заштити  ("Службени  гласник  РС",  број  107/05,  72/09  –
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др.  закон, 88/10 и 99/10), и члана 58.  став 1. тачка 3. и 
16.  Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац",број 20/08 и 3/11), 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  Одређују се сви доктори медицине запослени 
у Дому Здравља Горњи Милановац за вршење стручног 
утврђивања времена и узрока смрти за лица умрла изван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти. 

II  Обавезује се директор Дома здравља Горњи 
Милановац  да  изврши  територијални  распоред  рада 
доктора медицине везан за сврхе из тачке I овог Решења 
и  да  исти  достави Општинској  управи  општине Горњи 
Милановац. 

III    Доктор  медицине  из  тачке  I  овог  Решења 
дужан  је  да  у  року  од  12  сати  од  примљеног  позива 
изврши  непосредан  преглед    умрлог  и  утврди  време  и 
узрок смрти. 

IV    За  обављање  послова  из  тачке  I  овог 
Решења  одређује  се  накнада  докторима  медицине    у 
износу од 1.500,00 динара, по једном случају. 

V    Средства  за  ове  намене  обезбеђују  се  у 
буџету  општине,  а  исплата  ће  се  вршити  готовински, 
преко благајне, на основу поднетих доказа о извршеном 
прегледу. 

VI  Доношењем овог Решења престаје да важи 
решење  Председника  општине  Горњи Милановац  број 
15124/2010 од 29.01.2010. године. 

VII    Ово  решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

О б р а з л о ж е њ е 

Законом  о  здравственој  заштити  ("Сл.  гл.  РС", 
број 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10 и 99/10), чланом 13. 
став  2,  одређено  је  да  општина  обезбеђује  рад 
мртвозорске службе на својој територији. 

Висина  накнаде  за  рад  мртвозорника  није 
мењана  од  2007.  године,  када  је  утврђена  решењем бр. 
404401/296  од  13.11.2007.  године  у  износу  од  1200 
динара, које је престало да важи решењем Председника 
општине  Горњи  Милановац  број    15124/2010  од 
29.01.2010.  године,  у  коме  је  била  одређена  у 
истоветном износу. 

У  међувремену,  накнаде  за  рад  лекара 
на терену више пута су мењане, па се овим решењем, у 
складу  са  могућностима  општине  повећава  и  износ 
накнаде  за  рад  мртвозорника,  као  у  тачки  IV  овог 
решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

104. 

На  основу  члана  46  става  1.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.  гласник  РС",  број  129/07),  члана 
65.а  и  65.б  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац", 
број  20/08  и  3/11),  члана  4.  и  26.  Одлуке  о 
општинском  већу  општине  Горњи  Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац", 
број  24/08  и  3/11)  и  члана  29.а,  29.б,  29.в  и  29.г 
Пословника  Општинског  већа  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац",  број  28/08  и  4/11)  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
27.05. 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Привредни  савет  општине 
Горњи Милановац у саставу: 

1.  Драгољуб  Вукадиновић,  председник 
Управног  одбора  Компаније  „Металац“  а.д.  Горњи 
Милановац, за председника Привредног савета, 

а за чланове: 
2.  Петар  Обрадовић,  председник  Клуба 

привреде Горњи Милановац, 
3.  Петрашин  Јаковљевић,  директор  Компаније 

„Металац“ а.д. Горњи Милановац, 
4.  Станица  Левајац,    директор  Компаније 

„Звездахелиос“ а.д. Горњи Милановац, 
5.  Индира  Петровић,  директор  Компаније 

„Тетрапак“ Горњи Милановац, 
6.  Радослав  Симић,  директор  Компаније 

„Спектар“ д.о.о. Горњи Милановац 
7.  Ацо  Илић,  директор  АД  Рудник  и  флотација 

„Рудник“, Рудник, 
8.  Слободан  Мимовић,  директор  „GM  TEX“а 

Горњи Милановац, 
9.  Мирослав  Јовичић,  директор  Компаније 

„Таково“ а.д. Горњи Милановац, 
10.Зоран  Исаиловић,  директор  филијале 

„Чачанске банке“ у Горњем Милановцу, 
11.Горица Петровић, начелник Општинске управе 

општине Горњи Милановац, 
12.Снежана Смиљанић, директор Јавног предузећа 

за изградњу општине Горњи Милановац, 
13.Томислав  Јоксић,  начелник  Одељења  за 

привреду  и  финансије  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац. 

II  ЗАДАТАК  Привредног  савета  је  да  даје 
иницијативе  везане  за  економски  развој  Општине,  да
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разматра  стратегије  и  планове  економског  развоја  и 
прати  спровођење  планова,  програма  и  стратегија 
локалног  економског  развоја  и  да  о  томе  упознаје 
Скупштину  општине,  Председника  општине  и 
Општинско веће. 

III  На  припремање  и  сазивање  седница 
Привредног  савета,  одржавање,  ток  седница, 
одлучивање и вођење записника примењују се одредбе 
Пословника  Општинског  већа  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац",  број  28/08  и  4/11)  којима  је  регулисан 
начин рада и одлучивања Општинског већа. 

IV  Стручне и  административнотехничке  послове 
за  потребе  Привредног  савета  обављаће  Одељење  за 
скупштинске  послове  и  Одељење  за  привреду  и 
финансије  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац. 

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

Број: 306908/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

105. 

Општинско  веће  Општине  Г.Милановац  на 
основу  чл.  17.  Закона  о  безбедности  саобраћаја  на 
путевима  („Сл.гл.РС“бр.49/09) чл. 61. Статута  општине 
Г.Милановац  („Сл.гл.општине  Г.Милановац“бр.20/08  и 
3/11)  и  чл.  4.  и  26.  Одлуке  општинском  већу 
(„Сл.гл.Општине  Г.Милановац“бр.  24/08)  а  на  основу 
предлога  Комисије  за  безбедност  саобраћаја  на 
путевима  у  општини  Г.Милановац  на  седници  већа 
одржаној 27.05.2011.године донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Средства  остварена  по  основу  чл.  17.  и  18. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима намењена 
за  финансирање  унапређења  безбедности  саобраћаја 
(30%  од  наплаћених  казни  за  прекршаје  предвиђеним 
прописима  о  безбедности  саобраћаја  која  припадају 
буџету  јединице  локалне  самоуправе  на  чијој 
територији  је  прекршај  учињен)  у  2011.години, 
распоређују се на следећи начин: 

1.  Јавном  предузећу  за  изградњу  општине 
Г.Милановац за: 

 набавка и постављање знакова 
обавештења  165.000,00 

обележавање  паркинг  простора  и  тротоара  заштитним 
стубићима код Дома културе  50.622,00 

 постављање заштитних стубића на тротоару 
у Железничкој улици  345.150,00 

 постављање заштитне ограде 
у зони школа  249.000,00 

 постављање успоривача саобраћаја – 
шуштећих трака у Таковској улици 
и на почетку улице 1300 Каплара 
са маркерима  и израдом елабората  280.000,00 
 постављање заштитне ограде у 
ул. 17 НОУ Дивизије  250.000,00 

 израда пројекта за регулисање 
раскрсница ул. Војводе Мишића 
и Железничке и Крагујевачке и 
Кнеза Александра 
као и пројекат тротоара  400.000,00 
 изградња тротоара у ул. Хероја Дражевића од 
ул. В.Караџића до ул. Војводе Милана 

 изградња тротоара у Крагујевачкој 
улици  760.282,00 

Укупно  ЈП  за  изградњу  4.000.000,00 

2.  Јавном  предузећу  за  путеве  општине 
Г.Милановац за: 

 санирање насталих штета на клизиштима 
по месним  заједницама  800.000,00 
 куповина ризле за санирање насталих 
штета на путевима  775.000,00 
 постављање недостојаће 
вертикалне сигнализације  800.000,00 

 израда пројекта саобраћајне 
сигнализације  107.400,00 
 крпљење локалних и некатегорисаних 
путева  1.497.600,00 

Укупно ЈП за путеве  4.000.000,00 

3.  Министарству  унутрашњих  послова 
Полицијској  управи  Чачак  1.000.000,00  динара  за 
набавку једног путничког возила и једног мотоцикла од 
125  см3  за  потребе  Полицијске  станице  у  Горњем 
Милановцу. 

4. Ово решење објавити у Службеном гласнику 
Општине Г.Милановац. 

Број: 306908/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

106. 

Општинско веће општине Горњи Милановац, на 
основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима  ("Сл.гласник РС",бр.41/09), чланова 4.,  25. 
и 26. Одлуке о Општинском већу ("Сл.гласник општине
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Г.М",бр.24/08), на седници  одржаној 27.05.2011.године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени и допуни Решења о образовању Комисије за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији 

општине Горњи Милановац 

I  У  Решењу  о  образовању  Комисије  за 
безбедност  саобраћаја  на  путевима  на  територији 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М", бр.25/09 и 22/10)  тачка II подтачка 1. мења се и 
гласи: 

"Радослав  Топаловић,  из  Горњег Милановца, 
члан Општинског већа, за председника Комисије". 

Тачка II Решења,  подтачка 2. мења се и гласи: 
"Зоран Дрињаковић, из Горњег Милановца, за 

заменика председника Комисије. 

II У осталом делу Решење остаје непромењено. 
III  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац. 

Број: 306908/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

107. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  13.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.Милановац", број 20/08 и 3/11) 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 27. маја 2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  надокнада  члановима 
Интерресорне Комисије за процену и пружање додатне 
образовне,  здравствене  и  социјалне  подршке  детету  и 
ученику  у  износу  од  1.500,00  динара  за  свако 
прегледано дете. 

II  Средства  за  ове  намене  обезбеђена  су  у 
буџету Општине Горњи Милановац за 2011. годину. 

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

Број: 306908/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић,ср. 

108. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  4. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010  и 
5/2011)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
27.05.2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010  и 
5/2011),  раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  30.000  динара  на  име  новчане  помоћи 
Вуковић Драгану из Мајдана, за отклањање последица 
пожара. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  484  –  Накнада  штете  за  повреде  или 
штету  насталу  услед  елементарних  непогода  или 
других природних узрока. 

3.  Средства  из  тачке  1.  Овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

Број: 306908/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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109. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010  и 
5/2011)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  27. 
маја 2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010  и 
5/2011),  раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  30.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
Месној организацији пензионера Рудник. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити 
на рачун број: 155257448 код Чачанске банке. 

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

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

Број: 306908/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

110. 

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

5/2011)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
27.05.2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010  и 
5/2011),  раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  25.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
изворној групи „Црнућанка“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама, и то за изворну групу „Црнућанка“. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити 
на рачун број: 1501273069. 

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

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

Број: 306908/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

111. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010  и 
5/2011)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
27.05.2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010  и 
5/2011),  раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  –
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Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  25.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
КУД Шумадија. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама, и то за КУД Шумадија. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити 
на рачун број: 155935284. 

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

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

Број: 306908/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

112. 

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

општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
27.05.2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
фудбалском клубу Мајдан. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска 
управа,  глава  15  –  Установа  у  области  физичке 
културе,  функционална  класификација  810,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама, и то за ФК Мајдан. 

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

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

Број: 306908/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

____________________________________________________ 
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