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989. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр.1871/124 
03.02.2012.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  30.,  31.  и  32.  Закона  о 
ванредним  ситуацијама  („Службени  гласник  РС“, 
број:111/09),  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),  а  на 
предлог  Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације, 
доносим 

О Д Л У К У 
о проглашењу ванредне ситуације 

за територију општине Горњи Милановац 

I  ПРОГЛАШАВА СЕ  ванредна  ситуација  за 
целу територију општине Горњи Милановац почев од 3. 
фебруара 2012.  године због обилних снежних падавина 
и изузетно ниских температура.. 

II Налаже се свим субјектима система заштите 
и  спасавања  са  територије  општине  Горњи Милановац 
да предузму све потребне мере за отклањање последица 
ове елементарне непогоде. 

III Ова Одлука ступа на снагу даном њеног 
доношења.

IV  Одлуку  доставити  Окружном  штабу  за 
ванредне  ситуације  Чачак  а  преко њих  и  Републичком 

штабу  за  ванредне  ситуације  Београд,  Одељењу  за 
ванредне  ситуације  Чачак,  Јавним  предузећима  и 
Установама  са  подручја  општине  Горњи  Милановац, 
као и свим оспособљеним правним лицима за заштиту и 
спасавање  и средствима информисања. 

V  О  спровођењу  ове  Одлуке  стараће  се 
Општински штаб за ванредне ситуације општине Горњи 
Милановац 

VI  Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општински  штаб  за  ванредне  ситуације 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  3. 
фебруара  2012.  године  разматрајући  стање  на 
територији  општине Горњи Милановац  поводом нових 
снежних  падавина,  изузетно  ниских  температура  као  и 
последица проузрокованих снежним падавинама од 24., 
25. и 26. јануара 2012. године, а у складу са  чланом 31. 
став 1 и 2 Закона о ванредним ситуацијама („Службени 
гласник  РС“,  број:111/09),  којима  је  прописано  да  се 
ванредна  ситуација  може  прогласити  за  општину  ако 
постоји непосредна опасност да ће захватити или ако је 
већ  захватила  део  или  целу  територију  општине, 
сачинио је и упутио Предлог председнику општине да у 
складу  са  чланом  32.  став  1.  Закона  о  ванредним 
ситуацијама  донесе  Одлуку  о  проглашењу  ванредне 
ситуације  за  целу  територију  општине  Горњи 
Милановац почев од 3. фебруара 2012. године. 

С  тим  у  вези  налаже  се  свим  субјектима 
система  заштите  и  спасавања  са  територије  општине 
Горњи  Милановац  да  предузму  све  потребне  мере  за 
отклањање последица ове елементарне непогоде. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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990. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:19631/12 
31.01.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Службени  гласник  РС”,  број  129/07)  и 
члана 58. став 1. тачка 16. и 18. Статута општине Горњи 
Милановац  (“Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, број 20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за  прославу 23. априла 
2012.  године – Дана општине Горњи Милановац и 197 
година Другог српског устанка у саставу и то: 

1.  Горица  Петровић,  начелник  Општинске 
управе oпштине Горњи Милановац, за председника, 

2.  Драган  Недељковић,  шеф  кабинета 
председника општине, за секретара 

3.Весна  Савић,  секретар  Скупштине  општине 
Горњи Милановац, за члана 

4.Мирослав  Миловановић,  помоћник 
председника општине Горњи Милановац, за члана 

5.Небојша  Гојковић,  директор  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање “Културни 
центар”, за члана 

6.Љиљана  Тешић,  начелник  Одељења  за 
друштвене  делатности  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац, за члана 

7.Душица  Нешовић,  коресподент  за  послове 
протокола, за члана 

8.Сандра  Раловић,  повереник  за  информације 
од јавног значаја, за члана и 

9.Милош  Николић,  в.д.  директора  Музеја 
рудничкотаковског краја, за члана 

II  Задатак  Одбора  је  да  сачини 
Програм  обележавања  23.  априла  2012.  године    Дана 
општине  Горњи  Милановац  и  197  година  Другог 
српског  устанка,  да  утврђује  неопходна  задужења  за 
припрему  и  реализацију  Програма,  да  организује 
штампу  и  упућивање  позива,  организује  медијску 
пропаганду,  оствари  контакт  и сарадњу  са иностраним 
делегацијама,  организује  смештај  и  исхрану  за 
делегације  које  више  дана  бораве  и  да  предузме  све 
друге  потребне  активности  од  значаја  за  успешно 
организовање ове манифестације. 

III  Налаже  се  Одбору  да  у  што  краћем  року 
сачини радну верзију Програма обележавања 23. априла 
2012.  године   Дана  општине Горњи Милановац  и  197 
година  Другог  српског  устанка,  одреди  непосредна 
задужења и о томе обавести Председника општине. 

IV  Овлашћује  се  председник Одбора  и Одбор 
да у складу са утврђеним Програмима могу ангажовати 
стручне  институције  и  појединце  ради  реализације 

Програма,  а  свим  општинским  установама,  јавним 
предузећима  и  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац  налаже  се  да  по  захтеву  Одбора  пруже 
стручну и сваку другу помоћ. 

V  Средства  за  рад  Одбора  и  реализацију 
Програма  падају  на  терет  Буџета  општине  Горњи 
Милановац. 

VI  Ово  Решење  објавити  у  “Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

991. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401587 
31. јануар 2012.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  2012. 
годину („Сл.гласник  општине Г.Милановац“ бр. 24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник  општине,      глава  2.1,  функција  110 
извршни  и  законодавни  органи,    позиција  18/1, 
економска    класификација  423  услуге  по  уговору   
информисање, одобравају се средства у укупном износу 
од  118.000,00  динара,    на  име  услуга  по  уговору 
информисање  грађана  општине  Г.Милановца  од 
локалног значаја за месец јануар 2012.године. 

2.Средатва из тачке 1. овог решења пренети на 
жиро рачун Телевизија „Галаксија 32“ доо Чачак, број : 
2454829664  код Агробанке. 

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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992. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401585 
27. јануар 2012.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  2012. 
годину („Сл.гласник  општине Г.Милановац“  бр. 24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник  општине,      глава  2.1,  функција  110 
извршни и законодавни органи,  позиција 21, економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
узрока,  одобравају  се  средства,  у  укупном  износу  од 
25.000,00 динара,  на име накнаде штете као последица 
напада  и  уједа  паса  луталица  ,  Лазовић  Милики  са 
Рудника,  ул.Војислава  Илића    бр.3,    ЈМБГ 
0306953788413. 

2. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
жиро  рачун  бр.2001962346785  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

993. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401589/2012. 
03 .фебруар  2012.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010  и 
101/2011.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута 
општине  Г.  Милановац  ("Сл.  гласник  Општине  Г. 
Милановац"  бр.  20/08.),  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2012.годину  (  «Сл.гл.општине 
Г.Милановац» бр.24/2011.г.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/2011.г.),  раздео  04  Општинска 
управа,  глава  04,  функција  620  Месне  заједнице,  са 
економске    класификације  425текуће  поправке  и 
одржавање , у износу  од  1.300.000,00 динара , преноси 
се на  раздео 04 Општинска управа,  глава 04, функција 
620Месне  заједнице  економска  класификација  426 
материјал. 

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

3.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу  до  5%  вредности  апропријације  за  расход,  чији 
се износ умањује. С обзиром да се износ од 1.300.000,00 
динара  уклапа  у  дозвољени  оквир,  промена 
апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

994. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 166135 
02.02.2012.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац",  број  20/08  и  3/11  )  и  члана  23. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за 
2012.годину ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", 
број 24/11) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ    Установи  у 
области  физичке  културе  из  Горњег  Милановца  на 
Одлуку  Управног  одбора  Установе  у  области  физичке 
културе  број  22.  од  30.01.2012.године  на  расподелу 
средстава  спортским  организацијама  за  редовну 
делатност за период 01.01.31.03.2012.године. 

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

Прилог: Одлука број 22. од 30.01.2012. 
ПРЕДСЕДНИК 

Милисав Мирковић,с.р.
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АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

247. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.гласник  РС“,број  54/2009,73/2010  и 
101/2010,101/2011.),  члана  46.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  129/2007),  члана  3. 
Одлуке о буџету општине Г. Милановац за 2012. годину 
(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр.  24/2011.)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.гл.општине  Г.Милановац“,број 
24/2008),  општинско  веће  општине  Горњи  Милановац 
на седници одржаној 23.01.2012.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  2012.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.  24/2011),  Раздео  2   
Председник  општине,    глава  2.1,  функционална 
класификација  110извршни  и  законодавни  органи, 
економска  класификација    499    текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у    износу  од  = 
138.028,00 динара , на име накнаде погребних трошкова 
за  покојног Милисава Гачановића,  радника Општинске 
управе општине Г.Милановац. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  –општинска  управа,  глава  01, 
функционална  класификација  130опште  услуге, 
економска  класификација  414социјална  давања 
запосленима. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број :306888/2012 од 23.01.2012.године. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

ИСПРАВКА 

6.

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је 
да  се  у  Закључку  Скупштине  општине,  број  206 
987/2011  од  20.  децембра  2011.  године,  којим  је  дата
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сагласност  на  Годишњи  Програм  рада  Дечје  установе 
"Сунце"  Горњи  Милановац  за  школску  2011/2012. 
годину  са  Финансијским  планом  установе  за  буџетску 
2012. годину, који је донет на седници Управног одбора 
Установе,  одржаној  13.  септембра  2011.године, 
објављеним  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/11,  у  диспозитиву  Закључка 
поткрала  грешка,  па  се  на  основу  члана  4.  став  2. 
Одлуке  о  објављивању  општих  и  других  аката  органа 
општине  Горњи  Милановац  („Службени  гласник 
општине Горњи Милановац“, бр.6/09), даје 

И С П Р А В К А 

Закључка  Скупштине  општине  број  206 
987/2011  од  20.  децембра  2011.  године,  којим  је  дата 
сагласност Дечјој  установи  "Сунце" Горњи Милановац 
на  Годишњи  Програм  рада  за  школску  2011/2012. 
годину  са  Финансијским  планом  установе  за  буџетску 
2012. годину, који је донет на седници Управног одбора 
Установе,  одржаној  13.  септембра  2011.године,  тако да 
се у тачки I мења ред речи, и она сада гласи: 

„I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи 
Програм  рада  Дечје  установе  "Сунце"  Горњи 
Милановац за школску 2011/2012.  годину  који  је  донет 
на  седници  Управног  одбора  Установе,  одржаној  13. 
септембра  2011.године  са  Предлогом  финансијског 
плана установе за буџетску 2012. годину. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
И 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

_______________________________________________ 
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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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