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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

874. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1400537/20103 
20. септембар 2011. године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010,  5/2011  и 
11/2011) и члана 58. став 1. тачка 16. Статута општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  20/2008  и  3/2011),  председник 
општине доноси 

И З М Е Н У  Ф И Н А Н С И Ј СК ОГ  П Л А Н А 
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА   
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У  члану  2.  Финансијског  плана  директног 
буџетског  корисника  –  Општинске  управе  за  2011. 
годину,  у  разделу  4,  глава  01,  функционална 
класификација 130 – Опште услуге, у оквиру економске 
класификације  426  –  Материјал,  врше  се  измене  у 
оквиру следећих синтетичких конта: 

−  426  100  –  Административни  материјал,  износ 
„2.700.000“ замењује се износом „2.430.000“; 

−  426  800  – Материјал  за  одржавање  хигијене  и 
угоститељство,  износ  „300.000“  замењује  се 
износом „420.000“; 

−  426  900  – Материјал  за  посебне  намене,  износ 
„1.500.000“ замењује се износом „1.650.000“. 

Члан 2. 

Овај  финансијски  план  биће  објављен  у 
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

875. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр.1352267/11 
22.09.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I  СТАВЉА  СЕ  ВАН  СНАГЕ  Наредба 
Председника  општине  број:  1352256/11од  22.08.2011. 
године  којом  су  уведене  мере  рестрикције  воде  – 
смањења  потрошње  воде  са  свих  изворишних 
капацитета за водоснабдевање  корисника са територије 
општине  Горњи  Милановац,  а  који  се  снабдевају  са 
јавног  водовода  којим  управља  ЈКП  „Горњи 
Милановац“. 

II  Решење  доставити  Јавном  комуналном 
предузећу  „Горњи  Милановац“,  Одељењу  за 
инспекцијске  послове  Општинске  управе  општине
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Горњи  Милановац  и  средствима  информисања  ради 
обавештавања корисника. 

III Ово Решење ступа на снагу одмах. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Јавно  комунално  предузеће  „Горњи 
Милановац“  упутило  је  Допис  Председнику  општине 
број:3874  од  22.08.2011.  године  којим  је  обавестило 
Председника  општине  да  је  због  неповољних 
хидролошких  прилика  дошло  до  смањења  капацитета 
свих  изворишта  за  водоснабдевање  на  подручју 
општине Горњи Милановац и предложило да се донесе 
акт  којим  се  уводе  рестрикције  воде  у  виду  забране 
коришћења  воде  из  водовода  за  поливање  паркова, 
вртова,  башта,  прање  улица  и  возила  и  заливање 
пољопривредних  култура.  По  предлогу  ЈКП  „Горњи 
Милановац“  је  поступљено  и  донета  је  Наредба 
Председника  општине  број:  1/352256/11од  22.08.2011. 
године  којом  су  уведене  напред  наведене  мере 
рестрикције воде. 

Тачком III напред наведене Наредбе прописано 
је  да  се  мере  рестрикције  предвиђене  том  Наредбом 
примењују  до  стабилизације  стања  на  изворишним 
капацитетима.  Директор  ЈП  „Рзав“  донео  је  Одлуку 
број:1995  од  21.09.2011.  године  о  укидању  Наредбе  о 
рестрикцији  испоруке  воде  корисницима  Водосистема 
„Рзав“ обзиром да је дошло до стабилизације протицаја 
и  водостаја  реке  Рзав  на  привременом  водозахвату 
„Шевељ“ те је стога и одлучено као у диспозитиву овог 
решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

876. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1020398/11 
21.09.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07), члана 153. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник 
РС“,  број  72/09,  81/09  –  испр.,  64/2010  –  одлука УС  и 
24/2011) 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  објекта  Цркве  Светог  Николе  у 
Шилопају, одређује се: 

  Снежана  Смиљанић,  дипл.  инж.  грађевине  из 
Горњег  Милановца,  директор  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац,  број  лиценце 
310Е59007. 

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 инвеститора и извођача. 

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  већински 
суинвеститор  радова  на  Адаптацији  објекта  Цркве 
Светог Николе у Шилопају. 

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.
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877. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401622 
10. август  2011.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  20/08,03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2011. 
годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац“бр.  22/10, 
5/11,11/11), председник општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2011.  годину  („Сл.гласник 
општине Г.Милановац“ бр. 22/10, 5/11,11/11), раздео 04 
Општинска  управа,  глава  01,  функција      421 
пољопривреда,  позиција 45,   економска  класификација 
423  услуге  по  уговору,  одобравају  се  средства  на  име 
стимулативне  награде  за  рад  стрелаца  на  48 
противграднх  станица  у  општини  Г.Милановац  и  то 
3.500,00  динара  по  једном  стрелцу,месечно,за  три 
месеца(  друга  половина  сезоне  одбране  од  града  у 
2011.години). 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена  преко  банакатекућих  рачуна  стрелаца  ,  по 
списку  који  је  доставио  Републички 
хидрометеоролошки завод Београд (Букуља). 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

878. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401647 
07. септембар 2011.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08, 03/11), члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2011. 
Годину  („Сл.гласник  општине Г.Милановац“ бр.  22/10, 
05/11, 11/11), Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2011.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  22/10,  05/11),  раздео    02 
Председник  општине,      глава  2.1,  функција  110 
извршни и законодавни органи,  позиција 20, економска 
класификација  481/12  дотације  невладиним 
организацијамаВерске  заједнице,  одобравају  се 
средства,  у  укупном  износу  од  100.000,00  динара,  на 
име  помоћи  око  реновирања Правослане  цркве  „Свети 
Јован“,  Доњи Бранетићи и Озрем . 

2. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући рачун код Универзал банке, број: 2901081693. 

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,ср. 
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik  Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09
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