
G GO OD DI IN NA A  X X X X  B BR RO OJ J  1 18 8  1 19 9. . С СЕ ЕП ПТ ТЕ ЕМ МБ БА АР Р  2 20 01 11 1. . G GO OD DI IN NE E 
C Ce en na a o ov vo og g b br ro oj ja a j je e 5 50 0 d di in na ar ra a 
G Go od di i{ {w wa a p pr re et tp pl la at ta a j je e 1 1. .0 00 00 0 

d di in na ar ra a 

S SL LU U@ @B BE EN NI I G GL LA AS SN NI IK K 
O OP P[ [T TI IN NE E G GO OR RW WI I M MI IL LA AN NO OV VA AC C 

АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

724. 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
основу члана  124. Статута  општине Горњи Милановац 
("Сл.  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  20/08 и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац", бр. 21/08, 21/09 и 3/11), на седници 
одржаној 16. септембра 2011. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  резултатима 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Љутовница за период 01.10.2011. године до 30.09.2016. 
године,    који  је  поднела  Комисија  за  спровођење 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Љутовница, 29.августа 2011. године. 

II  Извештај  Комисије  и  Закључак  објавити  у 
"Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

Извештај о резултатима референдума ради доношења 
одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 
Месне заједнице Љутовница за период 01.10.2011. 

године до 30.09.2016. године 

У  складу  са  Одлуком  о  расписивању 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 

Љутовница, спроведен је референдум на територији МЗ 
Љутовница на коме су се грађани изјашњавали да ли су 
за доношење одлуке о увођењу самодоприноса у новцу 
за  МЗ  Љутовница    за  период  01.10.2011.  године  до 
30.09.2016. године. 

Материјал  о  спроведеном  референдуму 
достављен  је  Комисији  за  спровођење  референдума 
ради  доношења  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у 
новцу нa подручју МЗ Љутовница, образована решењем 
Скупштине  општине  у  саставу    Судимац  Љубиша, 
председник, Оташевић Радослав, члан, Судимац Горан, 
члан,  Оташевић  Томислав,  члан  и  Оташевић  Андрија, 
члан,  која  је  на  седници  одржаној  29.  августа  2011. 
године утврдила следеће: 

Референдум ради доношења Одлуке  спроведен 
је  на  територији  МЗ  Љутовница  у  периоду  од 
27.08.2011.г.  до  29.08.2011.г.у  складу  са  Законом  о 
референдуму  и  народној  иницијативи,  Статутом 
општине  Горњи Милановац  и Одлуком  о  расписивању 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Љутовница. 

Решењем  Општинске  управе  општине 
Г.Милановац  број  41120829  од  11.08.2011.  године, 
према закљученом гласачком списку за изјашњавање на 
референдуму  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје МЗ Љутовница  за 
период  01.10.2011.  године  до  30.09.2016.  године  има 
уписаних 162 гласача. У складу са чланом 23. Закона о 
финансирању  локалне  самоуправе  непосредно  се 
изјашњава  и  35  грађана  који  немају  изборно  право  и 
пребивалиште  на  подручју  на  коме  се  прикупљају 
средства, а на том подручју имају непокретну имовину, 
а  овим  средствима  се  побољшавају  услови  коришћења 
те имовине. 

Сходно томе, Комисија је констатовала да се од 
укупно  197  грађана  са  правом  изјашњавања  изјаснило 
110 или 56 % и то: 

  107  грађана  или  54,5 %  се  изјаснило  „ЗА“ 
увођење самодоприноса 

  3  грађанина  или  1,5  %  се  изјаснило 
„ПРОТИВ“ увођења самодоприноса 

  87 грађана или 44 % није се изјаснило 
  неважећих гласачких листића није било.
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Комисија  за  спровођење  референдума  ради 
доношења одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 
подручје  МЗ  Љутовница  је  констатовала  да  није  било 
неправилности приликом изјашњавања грађана. 

На  основу  резултата  спроведеног изјашњавања 
грађана  за  увођење  самодоприноса,  донета  је Одлука  о 
увођењу  самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне 
заједнице  Љутовница  и  уведен  је  самодопринос  за 
период  01.10.2011.  године  до  30.09.2016.  године  са 
стопама издвајања и за намене према Одлуци. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 
РАДИ ДОНОШЕЊА  ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУТОВНИЦА 

У Љутовници, 
29.августа 2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
КОМИСИЈЕ 

Љубиша Судимац,с.р. 

725 . 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
основу члана  124. Статута  општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.20/08  и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Горњи Милановац",бр.21/08,  21/09  и  3/11),  на  седници 
одржаној 16. септембра 2011.године, донела је 

О Д Л У К У 

Члан 1. 
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Љутовница,  за период од 01. 10. 2011.  до 30. 09. 2016. 
године. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  финансирању 
локалне самоуправе  ("Службени гласник РС", бр. 62/06 
и  47/2011),  члана  27.  и  30.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 20/08 и 3/11), грађани Месне заједнице 

Љутовница,  на  референдуму  који  је  спроведен  у 
периоду од 27. до 29. августа 2011. године, донели су 

ОДЛУКУ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ 

ЗА  ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЉУТОВНИЦА 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Љутовница, као и за грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Љутовница, ако на том подручју имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Љутовница  чини 
територија  насељеног  места  Љутовница,  односно  КО 
Љутовница  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука о увођењу самодоприноса у новцу донета 

је  на  референдуму  у  складу  са  прописима  којима  је 
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.10.2011.  године  до  30.09.2016.  године  по  стопама  и 
то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 8 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  замљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то: 
  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 

књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде
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по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија. 

Члан 5. 
Укупна  средства  која  ће  се  остварити  по  овој 

Одлуци  износе  1.495.000,00  (један  милион  четири 
стотине деведесет пет хиљада) динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице  Љутовница  за  период  од  01.10.2011. 
године до 30.09.2016. године, и то за следеће намене: 

  изградња,  уређење  и  поправка  путева  и 
трошкови. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  самодоприносу  у  новцу  приход  су  буџета 
општине  Горњи  Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 
2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  изтека  трајања 
самодоприноса,  Савет  МЗ  Љутовница  ће  својом 
одлуком  прекинути  даљу  наплату  и  о  томе  известити 
уплатиоце  и  са  њима  сачинити  споразум  о  враћању 
средстава која су уплаћена изнад износа који је утврђен 
овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац – Одељење за привреду и финансије. 

Евиденција о средствима самодоприноса води се 
у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Љутовница  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у новцу за МЗ Љутовница спроведен  је 
од  27.  до  29.  августа  2011.  године  у  времену  7,00  до 
20,00 часова. 

Члан 15. 
Ова  одлука  ступа на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац, а примењиваће се од 01. 10. 2011. године. 

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУТОВНИЦА 

По одлуци Савета Месне 
заједнице Љутовница 
од  29.августа 2011.године 

ПРЕДСЕДНИК 
САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУТОВНИЦА 
Љубиша Судимац,ср. 

726. 

На  основу  27.  и  46.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  («Службени  гласник РС»бр.  72/2009,  81/2009 
– исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011) и члана 42. 
ст. 1 тач. 6. и   7. и члана 124. Статута  општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  Општине  Горњи 
Милановац"  бр.  20/2008),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  16.    септембра 
2011.године, донела је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ГИМНАЗИЈА“ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Члан 1. 
Овом  одлуком  усвајају  се  измене  и  допуне 

Плана детаљне регулације „Гимназија“ (у даљем тексту: 
Измене и допуне Плана детаљне регулације).
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Члан 2. 
Измене  и  допуне  Плана  детаљне  регулације 

обухватају  градски  блок  омеђен  улицама  Војводе 
Милана, наставка Вука Караџића и Хероја Дражевића у 
Горњем  Милановцу,  заједно  са  земљиштем  самих 
улица,  односно  катастарске  парцеле:  613,  614/1,  614/4, 
622/2,  623/2,  623/3,  624/1,  624/3,  625/2,  625/3,  625/5, 
626/1,  626/2,  627,  628,  629,  630,  631,  632,  633/1,  633/2, 
634,  635,  636,  637/1,  637/2,  638/2,  639,  640,643/7,  644 и 
687 и  делове  катастарских парцела:  643/8,  686/1,  690 и 
705 КО Горњи Милановац.

Члан 3. 
Измене  и  допуне  Плана  детаљне  регулације 

садрже: 
А) Општа документација 
Б) Текстуални део: 
Полазне  основе  плана  (Текстуални  део 

концепта плана, Графички  прилози усвојеног концепта 
плана,  Постојећа  подела  на  зоне  и  целине  – 
валоризација и типологија); 

Плански  део  –  правила  уређења  (Концепција 
уређења  и  типологија  карактеристичних  грађевинских 
зона  и  карактеристичних  целина  одређених  планом, 
Попис  парцела  и  опис  локација  за  јавне  површине, 
садржаје  и  објекте,  Локације  за  које  се  обавезно  ради 
урбанистички  пројекат,  Правила  парцелације, 
препарцелације  и  исправке  граница  парцела,  Мере 
енергетске  ефикасности  изградње,  Локације  за  које  је 
обавеза расписивања јавних  конкурса, Остали елементи 
значајни за спровођење плана детаљне регулације) 

Плански  део  –  правила  грађења  (Основни 
концепт,  Саобраћајне  површине,  Инфраструктурне 
мреже,  Спровођење  плана  и  етапност  градње, Анализа 
планираних  трошкова,  Урбанистичке  мере  заштите, 
Однос према претходним плановима) 

Ц) ГРАФИЧКИ ДЕО: 
Постојеће стање  (Подела обухвата плана на 

зоне  и  целине  са  типологијом  постојећих  парцела, 
Постојеће  стање  –  функционална  организација 
простора) 

Планска  решења  (Границе  плана  и  намена 
површина  са  приказом  локација  за  које  се  раде 
урбанистички  пројекти,  План  регулације,  саобраћаја  и 
нивелације, Синхрон план инфраструктуре) 

Д) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
Извод  из  Генералног  урбанистичког  плана 
Горњег Милановца 
Извод  из  концепта  новог  Плана  генералне 
регулације Горњег Милановца 
Услови јавних предузећа и установа 
Катастарскотопографски план 

Члан 4. 
Измене  и  допуне  Плана  детаљне  регулације 

урађене су у дигиталном и аналогном облику  у по три 
примерка,  од  чега  ће  се  у  Одељењу  за  стамбено 
комуналне  послове  и  урбанизам  налазити  по  један 
примерак измена и допуна Плана детаљне регулације  у 
дигиталном и аналогном облику. 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  ''Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац''. 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

727. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  култури  („Сл. 
гласник РС“,  број  72/2009)  и  члана  42.  став  1.  тачка 7. 
Статута  Општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  20/2008  и 
3/2011),  Скупштина  општине  Горњи    Милановац  на 
седници одржаној  16. септембра 2011. године донела је 

ОДЛУКУ 
О ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО, 
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА 

Члан 1. 
У  циљу  обезбеђивања  услова  за  рад 

самосталних  уметника,  општина  Горњи  Милановац 
учествује  у  плаћању  доприноса  за  здравствено, 
пензијско и инвалидско осигурање ових лица, на начин 
и под условима утврђеним овом Одлуком. 

Средства  за  намене  из  става  1.  овог  члана 
обезбеђују се у буџету општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Општина  Горњи  Милановац  учествује  у 

плаћању  доприноса  за  здравствено,  пензијско  и 
инвалидско  осигурање  (  у  даљем  тексту:  допринос  за 
осигуррање) за самосталног уметника који: 

‐  обавља  књижевну,  књижевно 
преводилачку,  филмску,  драмску,  сценско 
музичку,  музичку,  ликовну,  примењену 
ликовну,  дизајнерску  или  уметничко 
фотографску  делатност  од  интереса  за 
локалну самоуправу; 

‐  има  својство  самосталног  уметника 
утврђено од стране овлашћеног уметничког 
удружења у складу са законом; 

‐  има  пребивалиште  на  територији  општине 
Горњи Милановац; 

‐  уметничку  делатност  обавља  као  једино  и 
главно занимање; 

‐  није осигуран по другом основу и 
‐  није власник предузећа или радње. 

Члан 3. 
Општинско веће општине Горњи Милановац, на 

предлог  Одељења  за  друштвене  делатности  до  30. 
новембра  текуће  године,  утврђује  број    самосталних
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уметникачланова  одређеног  уметничког  удружења  и 
одређује  уметнике  за  које  општина  Горњи Милановац 
плаћа  допринос  за  осигурање,  по  претходно 
прибављеном мишљењу Комисије. 

Допринос  за  осигурање  уметника  из  става  1. 
овог  члана,  плаћа  се  за  период  од  1.  01.  до  31.12. 
наредне године. 

Члан 4. 
Обавеза плаћања доприноса за осигурање може 

престати  пре  истека  наведеног  рока  у  случају  да  код 
самосталног  уметника  наступе  промене  због  којих  не 
може  остварити  то  право  према  одредбама  Закона  и 
других прописа, као и пресељењем на територију друге 
општине. 

Члан 5. 
Одељење  за  друштвене  делатности Општинске 

управе општине Горњи Милановац утврђује предлог по 
претходно прибављеном мишљењу Комисије за давање 
мишљења  о  плаћању  доприноса  за  осигурање 
самосталних  уметника  и  надлежног  уметничког 
удружења.

Комисију  из  претходног  става  именује 
Општинско веће општине Горњи Милановац. 

Члан 6. 
Самостални  уметник,  коме  општина  Горњи 

Милановац плаћа допринос за осигурање, дужан је да за 
потребе  општине  у  оквиру своје струке,  узме  учешће у 
реализацији  одређеног  културноуметничког  програма 
од интереса за општину. 

Члан 7. 
Допринос  за  осигурање  самосталних  уметника 

у 2011. години, општина Горњи Милановац  ће плаћати 
за  оне  самосталне  уметнике  који  су  се    обратили 
захтевом за плаћање истих, који су имали пребивалиште 
на  територији  општине  Горњи  Милановац  ,а    према 
подацима  одговарајућих  удружења,  које  та  удружења 
доставе Одељењу за друштвене делатности Општинске 
управе општине Горњи Милановац у року од 30 дана, од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

728. 

На  основу  члана  42.  став  1.  Тачка  7.  Статута 
Општине  Горњи  Милановац  („Сл.гл.Општине  Горњи 
Милановац  “,  бр.  20/08  и  3/11)  и  члнова  15.,  16  и  17. 
Одлуке  о  некатегорисаним  путевима  и  улицама  на 

тероторији  Општине  Горњи  Милановац    („Службени 
гласник  Општне  Горњи  Милановац„  бр.  11/2011), 
Скупштина  Општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 16. септембра 2011. године  доноси 

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е 

УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ  Јавног   предузећа за 
путеве  Општине  Горњи  Милановац    и  укида  својство 
јавног добра некатегорисаног пута означеног као кп. бр. 
3715 у површини 0.06.24 ха и део пута означеног као кп. 
бр.  3716  у  површини  0.16.08  ха  КО  Коштунићи, 
корисника Општине Горњи Милановац. 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

729. 

На  основу  чланова  47.  став  1.  и  124.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Горњи Милановац",бр.20/08 и 3/11) и чланова 62. и 131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",бр.21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана 
16. септембра 2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА 
И УСТАНОВА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  др  Татјана  Милошевић, 
одборник  Скупштине  општине  за  члана  Комисије  за 
давање  предлога  назива  улица,  тргова  и  установа 
Скупштине општине Горњи Милановац. 

II  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

730. 

На  основу  чланова  47.  став  1.  и  124.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине
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Горњи Милановац",бр.20/08 и 3/11) и чланова 61. и 131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",бр.21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана 
16. септембра 2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДАВАЊЕ  НА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  др  Владислав  Васић, 
одборник  Скупштине  општине  за  члана  Комисије  за 
давање на коришћење градског грађевинског земљишта 
Скупштине општине Горњи Милановац. 

II  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

731. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  6.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.  гласник  РС”,  бр.  129/07)  и 
члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”,  бр.  20/08  и  3/11),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници одржаној  16.  септембра 
2011. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Иформација  о  припремљености 
основних  и  средњих  школа  на  територији  општине 
Горњи  Милановац  за  почетак  школске  2011/2012. 
године. 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

732. 

На  основу  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 

Милановац,  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр. 
21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  16.  септембра  2011. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ    Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље број 
89/2011 од 23. августа 2011. године. 

II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 206943/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

873. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1610139/11 
01.09.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58. 
став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08 и 
3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу 
радова  на  Адаптацији  издвојеног  одељења  ОШ  „Иво 
Андрић“ у Срезојевцима, одређује се 

 Вера Матовић, дипл. инж. грађевине из Горњег 
Милановца,  радника  Јавног  предузећа  за  изградњу 
општине  Горњи  Милановац,  број  лиценце  ИКС  310 
9240 04. 

II Наведено лице је дужно да послове стручног 
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом 
153.  Закона  о  планирању  и  изградњи  у  свему  према 
закљученом  уговору  између  ОШ  „Иво  Андрић“ 
Прањани и извођача „Ратко Митровић – Construction“ из 
Чачка.
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III  Лице  задужено  за  стручни  надзор  је 
обавезно  да  извештаје  о  обављању  радова  доставља 
најмање  седмично  или  по  захтеву  Председника 
општине. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Општина  Горњи  Милановац  је  инвеститор 
радова  на  Адаптацији  издвојеног  одељења  ОШ  „Иво 
Андрић“ у Срезојевцима. 

Чланом  153.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у току грађења објекта, односно извођења радова за које 
је издата грађевинска дозвола. 

Лице  одређено  за  вршење  стручног  надзора 
испуњава  услове  прописане  наведеним  Законом  за 
послове надзора. 

Послови  стручног  надзора  дефинисани  су 
чланом 153. став 2. Закона о планирању и изградњи. 

На  основу  изложеног  одлучено  је  као  у 
диспозитиву Решења. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  Решење  је 
коначно  и  против  њега  није  допуштена  жалба  већ  се 
може покренути  управни  спор пред Управним  судом  у 
Београду,  одељење  у Крагујевцу,  у  року  од  30  дана  од 
дана достављања Решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

175. 

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, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 

и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  60.000  динара  на  име  новчане  помоћи 
Вуксановић  Драгану  из  Горњих  Бранетића,  ЈМБГ 
1102984783419, 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: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

176. 

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, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  60.000  динара  на  име  новчане  помоћи 
Јовановић  Златији  из  Калиманића  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.
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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: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

177. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 40.000 динара Марини Баралић  из Горњег 
Милановца,  насеље  Ивице  L3,  за  малолетно  дете 
Михаила  Баралић,  на  име  накнаде  штете  за 
претрпљени физички бол и  страх  услед  напада и  уједа 
пса луталице. 

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 узрока. 

3.  Средства  из  тачке  1.  oвог  решења  биће 
исплaћена на текући рачун број  290050030000319536, 
Универзал банка. 

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

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

Број: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

178. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  24.000  динара  на  име  накнаде  штете 
Јовановић  Мирославу  из  Горњег  Милановца,  ул. 
Таковска 80, ЈМБГ 2402943783428, за угинуће три овце 
услед напада паса луталица. 

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 узрока. 

3. Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
на рачун 250407000794153088, Eurobank EFG. 

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

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

Број: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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179. 

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, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  25.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
књижевном  клубу  „Момчило  Настасијевић“  за 
песничку манифестацију „Рудничка врела“. 

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  књижевни  клуб  „Момчило 
Настасијевић“. 

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

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

Број: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

180. 

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, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 

општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
Несторовић Сандри за лечење. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  472  – Накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета . 

3. Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
на текући рачун: 160570010082469833, Banca Intesa. 

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

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

Број: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

181. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 14.000 динара на име накнаде штете Пејовић
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Драгану из Горњег Милановца,  ул. Црногорска бр. 22, 
ЈМБГ  0609958783412,  за  угинуће  једне  овце  и  два 
јагњета услед напада паса луталица. 

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 узрока. 

3. Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
на рачун 2003893180673, Поштанска штедионица. 

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

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

Број: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

182. 

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, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
Црвеном  крсту  Горњи Милановац  за  превоза  екипа 
Прве  помоћи  Црвеног  крста  Горњи  Милановац  на 
Државно такмичење Црвеног крста Србије. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, 
глава  11,  функционална  класификација  090  – 
Друштвене  и  хуманитарне  организације,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама –Црвени крст Горњи милановац. 

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

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

Број: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

183. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
8.септембра 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000  динара  Јоксић  Злати  из  Доње 
Врбаве,  на име накнаде штете за претрпљени физички 
бол и страх услед напада и уједа пса луталице. 

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 узрока. 

3. Средства из тачке 1. oвог решења исплaтити 
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: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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184. 

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, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
08.09.2011. 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, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  30.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 

радницима Ветеринарске станице Горњи Милановац 
за уплату судске таксе за покретање стечајног поступка. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  472  – Накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета – Једнократна помоћ . 

3. Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
раднику  Ветеринарске  станице  Горњи  Милановац 
Васовић  Миловану  на  текући  рачун  број:  160 
140010009923596, Banca Intesa. 

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

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

Број: 306942/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 
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