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995. 

R e p u b l i k a  S r b i j a 

OP[TINA GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK OP[TINE 

Broj:1400/487 
Datum:01.02.2012. godine 
GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010 i 101/2010), Re{ewa o kvotama 
potro{we za buxetske korisnike za period  01.01.31.03.2012. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac 
(”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08 i 3/2011”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

R E [ E W E 
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA  08, FUNKCIONALNA 

KLASIFIKACIJA 920 SREDWE OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA BUXETSKE 
KORISNIKE ZA PERIOD  01.01.31.03.2012.  GODINU 

^lan 1. 

Zakonom o buxetskom sistemu definisano je da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine rashoda 
koji su odre|eni za tromese~ni ili neki drugi period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u vidu 
sredstva planirana u buxetu, plan izvr{ewa buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta. 

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar – mart 2012. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 

R.br. BUXETSKI KORISNIK Teku}i rashodi 

Teku}a 
buxetska 
rezerva Ukupno 

1. T[ “ Jovan @ujovi} “ 2.744.460,00 2.744.460,00 

2. Gimnazija “Takovski 
ustanak” 

1.545.240,00 1.545.240,00 

3. ET[ “ Kwaz Milo{” 1.414.890,00 1.414.890,00
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A UKUPNO: 5.704.590,00 5.704.590,00 

OSTALI RASHODI 

413 Naknade u naturi 438.450,00 438.450,00 

424 Specijalizovane usluge 279.660,00 279.660,00 

472 Naknada za za{titu iz 
buxeta 

277.300,00 277.300,00 

B UKUPNO: 995.410,00 995.410,00 

UKUPNO (A+B): 6.700.000,00 6.700.000,00 

^lan 2. 

Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima 
buxeta. Ukoliko se u periodu 01.01.-31.03.2012. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati 
prema prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni 
tro{kovi neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u “Slu`benom 

glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

PREDSEDNIK OP[TINE 
Milisav Mirkovi},s.r. 

996. 

R e p u b l i k a  S r b i j a 

OP[TINA GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK OP[TINE 

Broj:1400/486 
Datum:01.02.2012. godine 
GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010 i 101/2010), Re{ewa o 
kvotama potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.31.03.2012. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi 
Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08 i 3/2011”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac 
donosi 

RE[EWE 

O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 07 , 
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 912 OSNOVNO OBRAZOVAWE I  FUNKCIONALANA KLASIFIKACIJA 

090 SOCIJALNA ZA[TITA - INKLUZIVNO OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA 
BUXETSKE KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2012. GODINU 

^lan 1. 

Zakonom o buxetskom sistemu definisano je da buxetski korisnici vr{e 
pla}awa do visine rashoda koji su odre|eni za tromese~ni ili neki drugi period, 
pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u vidu sredstva planirana u buxetu, 
plan izvr{ewa buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta.
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Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar – 
mart 2012. godine utvr|en je u slede}im iznosima: 

R.b
r 

BUXETSKI KORISNIK Teku}i rashodi Tek. bux. rezerva Ukupno 

1. O[ “ Kraqa Aleksandra  I “  2.327.103,00  2.327.103,00 

2. O[ “ Mom~ilo Nastasijevi}”  1.255.626,00  1.255.626,00 

3. O[ “ Sveti Sava”  1.237.140,00  57.000,00  1.294.140,00 

4. O[ “ Desanka Maksimovi}”  2.148.168,00  2.148.168,00 

5. O[ “ Ivo Andri}” Prawani  2.720.760,00  2.720.760,00 

6. O[ “ Arsenije Loma” Rudnik  1.664.214,00  1.664.214,00 

7. O[ “ Takovski ustanak” 
Takovo 

2.056.449,00  2.056.449,00 

A UKUPNO:  13.409.460,00  57.000,00  13.466.460,00 

OSTALI RASHODI 

413 Naknade u naturi  11.850,00  11.850,00 

424 Specijalizovane usluge  301.000,00  301.000,00 

472 Naknada za za{titu iz buxeta  277.690,00  277.690,00 

B UKUPNO:  590.540,00  590.540,00 

UKUPNO (A+B):  14.000.000,00  14.057.000,00 

Ц  ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

423 Usluge po ugovoru  140.000,00  140.000,00 

425 Teku}e popravke i odr`avawe  20.000,00  20.000,00 

42 
6 

Materijal  20.000,00  20.000,00 

47 
2 

Nakn. za soc. za{t.iz buxeta  20.000,00  20.000,00 

UKUPNO: 
200.000,00  200.000,00 

^lan 2. 

Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. Ukoliko 
se u periodu 01.01.-31.03.2012. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema 
prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 

O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u “Slu`benom 
glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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997. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:403400/490 
Датум: 13.02.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Измену 
Финансијског  плана  за  2012.годину  Дечје  Установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац,  усвојенa  на  Управном 
одбору Дечје установе „Сунце“ дана 31.01.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници Управног  одбора Дечје  установе 
„Сунце“  Горњи Милановац,  одржаној  дана  31.01.2012. 
године,  усвојена  је  Измена  Финансијског  плана  Дечје 
установе  „Сунце“ Горњи Милановац  за  2012.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Финансијски  план  Установе  за  предшколско 
васпитање  и  образовање  деце  Дечје  установе  „Сунце“ 
Горњи  Милановац  за  2012.годину,  број  1062239  од 
29.12.2011. године мења се: 

конто  4239  –остале  опште  услуге  износ  од 
100.000,00 динара мења се у износ 1.200.000,00 динара. 

На  конту  4239  –остале  опште  услуге  био  је 
планиран  износ  од  100.000,00  динара.  У  току  израде 
плана  за  2012.годину  водили  су  се  разговори  око 
организације зимовања за децу и прикупљани су подаци 
о броју заинтерсованих. Из тог  разлога  у план за 2012. 
годину  нису  ушла  средства  од  родитељског  динара  за 
зимовање  деце.У  овом  случају  ради  се  о  сопственим 
средствима  тј.  родитељском  динару  па  се  предлаже 
измена Финансијског плана за 2012.годину тако што ће 
се средства на конту 4239 повећати са 100.000,00 динара 
на 1.200.000,00 динара. 

Измена  Финансијског  плана  је  извршена  у 
оквиру сопствених средстава Дечје  установе „Сунце“ и 
у осталом делу Финансијски план за 2012. годину остаје 
непромењен.

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,с.р. 

998. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1352315/12 
16.02.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Службени  гласник  РС”,  број  129/07), 
члана 58. став 1. тачка 16. и 18. Статута општине Горњи 
Милановац  (“Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, број 20/08 и 3/11), Наређења Републичког 
штаба  за  ванредне  ситуације  број  31/12  од  13.02.2012. 
године  и  Закључака  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације  број  1871/1213  од  15.02.2012.  године 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  израду 
Оперативног  плана  за  одбрану  од  поплава  на  водама 
другог реда за територију општине Горњи Милановац у 
саставу и то: 

1.  Драган  Љубичић,  начелник  Одељења  за 
општу  управу  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, за председника 

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

3. Милена  Рајичић,  радник Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

4. Милосава Јоксић, радник Општинске управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

5. Василије Вујић,  радник  Јавног  предузећа  за 
изградњу општине Горњи Милановац, за члана 

II  Задатак  Комисије  је  да  предузме 
одговарајуће  активности  на  изради  и  доношењу 
Оперативног  плана  за  одбрану  од  поплава  на  водама 
другог реда за територију општине Горњи Милановац. 

III Налаже  се Комисији да  у што краћем року 
сачини радну верзију Оперативног плана за одбрану од 
поплава  на  водама другог  реда  за  територију  општине 
Горњи Милановац  и  исту  достави Општинском штабу 
за ванредне ситуације општине Горњи Милановац. 

IV  Овлашћује  се  председник  Комисије  и 
Комисија  да  према  потребама  могу  ангажовати  друга 
стручна лица запослена у Општинској управи општине 
Горњи Милановац, јавним предузећима и установама са 
подручја  општине  Горњи  Милановац  ради  израде 
Оперативног  плана,  а  Општинској  управи  општине 
Горњи  Милановац,  свим  јавним  установама  и  јавним 
предузећима  налаже  се  да  по  захтеву Комисије  пруже 
стручну и сваку другу помоћ. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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999. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1217807/12 
21.02.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Службени  гласник  РС”,  број  129/07), 
члана 58. став 1. тачка 16. и 18. Статута општине Горњи 
Милановац  (“Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, број 20/08 и 3/11), Наређења Републичког 
штаба  за  ванредне  ситуације  број  45/12  од  20.02.2012. 
године  и  Закључака  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације  број  1871/1219  од  21.02.2012.  године 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Стручнооперативни  тим  за 
предузимање  превентивних  и  оперативних  мера  за 
заштиту  од  клизишта  на  територији  општине  Горњи 
Милановац, у саставу и то: 

1. Василије Вујић,  радник  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац,  за 
председника 

2.  Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења  за 
месне  заједнице,  друштвене  организације  и 
удружења  грађана  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац, за члана 

3. Милена  Рајичић,  радник Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

4.  Гордана  Тошић,  радник  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

5.Радомир Николић, радник Општинске управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

6.  Божо  Ђорђевић,  радник  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 

II Задатак Стручнооперативног тима је да: 

•  Сагледа  и прати стање евидентираних и појаве 
нових клизишта на територији општине Горњи 
Милановац 

•  Сагледа  угроженост  људи,  материјалних 
добара и животне средине од појаве клизишта 

•  Сагледа  предузимање  превентивних  и 
оперативних  мера  заштите  (евидентирање, 
осматрање  клизишта,  збрињавање људи  и  др.) 
како  би  се  у  случају  појаве  клизишта  смањио 
ризик од последица 

III  Налаже  се  Стручнооперативном  тиму  да  до 
четвртака,  23.  фебруара  2012.  године  до  9.00  часова 
сачини  први  извештај  и  исти  достави  Општинском 
штабу  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац,  а  да  сваки  наредни  извештај  доставља  на 
захтев  Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  док 

траје  ванредна  ситуација,  а  по  укидању  на  захтев 
председника општине. 

IV  Овлашћује  се  председник  Стручно 
оперативног  тима  и  Стручнооперативни  тим  да  према 
потребама  могу  ангажовати  стручне  институције  и 
појединце  ради  реализације  задатака  из  тачке  II  овог 
Решења,  а  свим  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  Стручнооперативног  тима 
падају на терет Буџета општине Горњи Милановац. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

1000. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр.1871/1222 
24.02.2012.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 34, 35 и 42. Закона о ванредним 
ситуацијама  („Службени  гласник  РС“,  број:111/09  и 
92/11),  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл. 
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) 
и  Закључка  Окружног  штаба  за  ванредне  ситуације 
Моравичког  округа  број  24/2011  од  23.02.2012.  године, 
доносим 

Н А Р Е Д Б У 

I  НАЛАЖЕ  се  Јавном  комуналном  предузећу 
„Горњи  Милановац“  да  редовно  врши  надзор  и 
сагледава  стање  високе  бране  „Бањани“  у  Горњим 
Бањанима.

II  Обавезује  се  Јавно  комунално  предузеће  да 
извештаје  о  извршеној  контроли,  утврђеном  стању  и 
предузетим  мерама  на  високој  брани  „Бањани“  у 
Горњим  Бањанима  редовно  доставља  Општинском 
штабу за ванредне ситуације општине Горњи Милановац 
и  Окружном  штабу  за  ванредне  ситуације  Моравичког 
управног округа. 

III  Ова  Наредба  ступа  на  снагу  даном  њеног 
доношења.

IV  Ову  Наредбу  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“.
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О б р а з л о ж е њ е 

Сходно  Наређењу  Републичког  штаба  за 
ванредне  ситуације  од  13.  фебруара  2012.  године  за 
предузимање  одговарајућих  активности  на  изради  и 
доношењу Оперативног плана за одбрану од поплава на 
водама другог реда формирана је  стручна комисија која 
је  и  сачинила  наведени  план.  У  Плану  су  наведене 
најугроженије  зоне  међу  којима  је  и  висока  брана 
„Бањани“ у Горњим Бањанима. 

Доношење ове Наредбе представља реализацију 
Закључка  Окружног  штаба  за  ванредне  ситуације 
Моравичког округа број 24/2011 од 23.02.2012. године. 

КОМАНДАНТ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
И 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

1001. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр.1217809/12 
29.02.2012.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  30.  и  32.  Закона  о  ванредним 
ситуацијама  („Службени  гласник  РС“,  бр.111/09  и 
92/2011),  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени  гласник  РС“,  бр.129/07),  члана  58.  став  1. 
тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр. 
20/08  и  3/11),  а  на  предлог  Општинског  штаба  за 
ванредне ситуације, доносим 

О Д Л У К У 
о укидању ванредне ситуације 

за територију општине Горњи Милановац 

I УКИДА СЕ ванредна ситуација за територију 
општине Горњи Милановац почев од 29. фебруара 2012. 
године. 

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

III  Доношењем  ове  Одлуке  престају  да  важе 
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију 
општине  Горњи  Милановац  бр.1871/124  од 
03.02.2012.  године  и  Наредба  број  1871/126  од 
08.02.2012. године. 

IV  Одлуку  доставити  Окружном  штабу  за 
ванредне  ситуације  Чачак,  а  преко  њих  Републичком 
штабу  за  ванредне  ситуације  Београд  и  Одељењу  за 
ванредне  ситуације Чачак,  као  и  јавним предузећима и 
установама  са  подручја  општине  Горњи  Милановац, 
свим  оспособљеним  правним  лицима  за  заштиту  и 
спасавање и средствима информисања. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  предлог  Општинског  штаба  за  ванредне 
ситуације  општине  Горњи  Милановац,  Председник 
општине  и  Командант  општинског   штаба  за  ванредне 
ситуације  донео  је  3.  фебруара  2012.  године Одлуку  о 
проглашењу  ванредне  ситуације  за  целу  територију 
општине  Горњи  Милановац,  због  обилних  снежних 
падавина,  изузетно  ниских  температура  и  последица 
проузрокованих снежним падавинама, која је истог дана 
ступила  на  снагу.  Два  дана  потом,  Влада  Републике 
Србије прогласила је вандредну ситуацију за територију 
целе Србије, која је ступила на снагу 05.02.2012. године, 
истим даном објављивања у „Службеном гласнику РС“, 
бр.9 /2012.

Током  трајања  ванредне  ситуације  Општински 
штаб  је свакодневно  заседао координаирајући рад  свих 
субјеката  задужених  за  заштиту  и  спасавање,  уз 
организовано  24  –  часовно  дежурство  и  свакодневно 
слање извештаја о стању на терену и предузетим мерама 
надлежним органима. 

Дана  22.02.2012.  године  Влада  Републике 
Србије је донела Одлуку о укидању ванредне ситуације 
на  делу  територије  Србије,  бр.  061231/2012,  изузев  у 
одређеном броју  општина  у  којима  је  процењено  да  се 
нису  стекли  услови  за  укидање  ванредне  ситуације, 
међу  којима  се,  сходно  Закључу  Републичког штаба  за 
ванредне  ситуације  бр.  52/12  од  24.02.2012.  године 
нашла и општина Горњи Милановац. 

Наредбом  број  1871/126  од  08.02.2012. 
године дозвољено је кретање моторним возилима Тргом 
Кнеза Михаила и делом улице Војводе Милана од Трга 
Кнеза Михаила до улице Милоша Великог у времену од 
18.00 до 24.00 сати. Тачком 3. ове Наредбе прописано је 
да  ће  она  бити  на  снази  до  доношења  Одлуке  о 
престанку  ванредне  ситуације  на  територији  општине 
Горњи Милановац. 

Како је новом Одлуком Владе РС од 26.02.2012. 
године ванредна ситуација укинута на целој територији 
Србије,  односно  и  у  преосталим  општинама,  то  су 
стекли  сви  услови  да  и  ванредна  ситуација  у  општини 
Горњи Милановац буде укинута, као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

248. 

Општинско  веће  општине  Горњи Милановац 
на  основу  предлога  Комисије  за  процену  тржишне 
вредности  пољопривредног  и  грађевинског  земљишта, 
тржишне  вредности  грађевинских  објеката  и  тржишне 
вредности  машина    опреме  и  члана  26.  Одлуке  о
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општинском већу  општине Горњи Милановац  (''Сл. Гл. 
Општине    Горњи  Милановац''  бр.  24/08)  на  седници 
одржаној 20.02.2012.године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Утврђује се тржишна вредност непокретности 
 пољопривредног земљишта на територији Општине 
Горњи Милановац у следећим катастарским општинама: 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Брђани  њива  I  160 
Брђани  њива  II  150 
Брђани  њива  III  140 
Брђани  њива  IV  130 
Брђани  њива  V  120 
Брђани  њива  VI  110 
Брђани  ливада  III  110 
Брђани  ливада  IV  100 
Брђани  ливада  V  90 

Брђани  ливада  VI и 
VII  80 

Брђани  пашњак  IV  90 
Брђани  пашњак  V  80 
Брђани  пашњак  VI  70 
Брђани  пашњак  VII  60 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Семедраж  њива  I  140 
Семедраж  њива  II  130 
Семедраж  њива  III  120 
Семедраж  њива  IV  110 
Семедраж  њива  V  100 
Семедраж  њива  VI  90 
Семедраж  ливада  III  110 
Семедраж  ливада  IV  100 
Семедраж  ливада  V  90 
Семедраж  ливада  VI и 

VII  80 

Семедраж  пашњак  IV  80 
Семедраж  пашњак  V  70 
Семедраж  пашњак  VI  60 
Семедраж  пашњак  VII  50 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Шарани  њива  I  140 
Шарани  њива  II  130 
Шарани  њива  III  120 
Шарани  њива  IV  110 
Шарани  њива  V  100 
Шарани  њива  VI  90 
Шарани  ливада  III  110 
Шарани  ливада  IV  100 
Шарани  ливада  V  90 
Шарани  ливада  VI и 

VII  80 

Шарани  пашњак  IV  80 

Шарани  пашњак  V  70 
Шарани  пашњак  VI  60 
Шарани  пашњак  VII  50 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Дренова  њива  I  140 
Дренова  њива  II  130 
Дренова  њива  III  120 
Дренова  њива  IV  110 
Дренова  њива  V  100 
Дренова  њива  VI  90 
Дренова  ливада  III  110 
Дренова  ливада  IV  100 
Дренова  ливада  V  90 
Дренова  ливада  VI и 

VII  80 

Дренова  пашњак  IV  80 
Дренова  пашњак  V  70 
Дренова  пашњак  VI  60 
Дренова  пашњак  VII  50 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Таково  њива  I  140 
Таково  њива  II  130 
Таково  њива  III  120 
Таково  њива  IV  110 
Таково  њива  V  100 
Таково  њива  VI  90 
Таково  ливада  III  110 
Таково  ливада  IV  100 
Таково  ливада  V  90 
Таково  ливада  VI и 

VII  80 

Таково  пашњак  IV  80 
Таково  пашњак  V  70 
Таково  пашњак  VI  60 
Таково  пашњак  VII  50 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Синошевићи  њива  I  140 
Синошевићи  њива  II  130 
Синошевићи  њива  III  120 
Синошевићи  њива  IV  110 
Синошевићи  њива  V  100 
Синошевићи  њива  VI  90 
Синошевићи  ливада  III  110 
Синошевићи  ливада  IV  100 
Синошевићи  ливада  V  90 
Синошевићи  ливада  VI и 

VII  80 

Синошевићи  пашњак  IV  80 
Синошевићи  пашњак  V  70 
Синошевићи  пашњак  VI  60 
Синошевићи  пашњак  VII  50 

Катастарска  Култура  Класа  Цена по 1м² у
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општина  динарима 
Љеваја  њива  I  140 
Љеваја  њива  II  130 
Љеваја  њива  III  120 
Љеваја  њива  IV  110 
Љеваја  њива  V  100 
Љеваја  њива  VI  90 
Љеваја  ливада  III  110 
Љеваја  ливада  IV  100 
Љеваја  ливада  V  90 
Љеваја  ливада  VI и 

VII  80 

Љеваја  пашњак  IV  80 
Љеваја  пашњак  V  70 
Љеваја  пашњак  VI  60 
Љеваја  пашњак  VII  50 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Врнчани  њива  I  140 
Врнчани  њива  II  130 
Врнчани  њива  III  120 
Врнчани  њива  IV  110 
Врнчани  њива  V  100 
Врнчани  њива  VI  90 
Врнчани  ливада  III  110 
Врнчани  ливада  IV  100 
Врнчани  ливада  V  90 
Врнчани  ливада  VI и 

VII  80 

Врнчани  пашњак  IV  80 
Врнчани  пашњак  V  70 
Врнчани  пашњак  VI  60 
Врнчани  пашњак  VII  50 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Ручићи  њива  I  140 
Ручићи  њива  II  130 
Ручићи  њива  III  120 
Ручићи  њива  IV  110 
Ручићи  њива  V  100 
Ручићи  њива  VI  90 
Ручићи  ливада  III  110 
Ручићи  ливада  IV  100 
Ручићи  ливада  V  90 
Ручићи  ливада  VI и 

VII  80 

Ручићи  пашњак  IV  80 
Ручићи  пашњак  V  70 
Ручићи  пашњак  VI  60 
Ручићи  пашњак  VII  50 

Катастарска 
општина  Култура  Класа  Цена по 1м² у 

динарима 
Бољковци  њива  I  140 
Бољковци  њива  II  130 
Бољковци  њива  III  120 
Бољковци  њива  IV  110 

Бољковци  њива  V  100 
Бољковци  њива  VI  90 
Бољковци  ливада  III  110 
Бољковци  ливада  IV  100 
Бољковци  ливада  V  90 
Бољковци  ливада  VI и 

VII  80 

Бољковци  пашњак  IV  80 
Бољковци  пашњак  V  70 
Бољковци  пашњак  VI  60 
Бољковци  пашњак  VII  50 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија  за  процену  тржишне  вредности 
пољопривредног  и  грађевинског  земљишта,  тржишне 
вредности грађевинских  објеката и тржишне вредности 
машинаопреме  формирана  Решењем  председника 
општине  Горњи  Милановац  од  12.септембра  2008. 
године  (''Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац''  бр.  25/2008),  предлаже    да  се  у  поступку 
утврђивања  пореза  на  пренос  апсолутних  права  као 
уступљеног прихода локалној самоуправи (према члану 
35.ст1.  тачка  2.  и  3.  Закона  о  финансирању  локалне 
самоуправе  (''Службени  гласник  РС''  бр.62/2006 и  др.  ) 
цене пољопривредног земљишта увећају. 

На  територији  општине  Горњи  Милановац,  у 
катастарским  општинама:  Бољковци,  Ручићи, Врнчани, 
Љеваја,  Синошевићи,  Таково,  Дренова,  Шарани, 
Семедраж  и  Брђани  започет    је  поступак 
експропријације  земљишта    за  потребе  изградње  ауто 
пута Е763. 

Уочено  је  да  су  цене  пољопривредног 
земљишта према процени пореске  управе  с  обзиром на 
класу, културу, месне прилике и локацију ниже од цена 
које  се  у  промету  фактички  остварују,  што  знатно 
смањује  приходе  локалне  самоуправе,  а  у  конкретном 
случају  код  изградње  аутопута  Е763  (''Коридор  11'')  и 
знатно  отежава  поступак  експропријације  земљишта 
које  је  обухваћено  Просторним  планом  подручја 
посебне  намене  инфраструктурног  коридора  Београд 
Јужни  Јадран,  деоница  БеоградПожега  (''  Службени 
гласник РС'' бр. 37/06 и 31/10). 

Законом  о  планирању  и  изградњи  (''Сл.  гл. 
РС'',72/2009,  81/2009  (исправка),  64/2010  –  одлука 
Уставног  суда  и  24/2011),  предвиђено  је  да Просторни 
план  подручја  посебне  намене  садржи  и  посебно 
обележавање  грађевинског  подручја  са  границама 
подручја,  као  и  да  се  планским  документом  мења 
намена  пољопривредног  земљишта  у  грађевинско 
земљиште, што утиче на формирање цене земљишта. 

С  тим у  вези Општинско  веће  општине Горњи 
Милановац,  на  предлог  горе  наведене  Комисије  овим 
Решењем  утврђује  тржишну  вредност  непокретности   
пољопривредног  земљишта  на  територији  општине 
Горњи  Милановац  у  наведеним  катастарским 
општинама,  а  које  ће  Министарство  финансија  РС, 
Пореска  управа,  Филијала  Горњи  Милановац 
примењивати  у  поступку  утврђивања  пореза  на  пренос
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апослутних  права,  па  је  из  тих  разлога  одлучено  као  у 
тачки 1. диспозитива овог Решења. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење  је коначно и 
против њега није дозвољена жалба, али се може тужбом 
покренути  управни  спор  пред  Управним  судом  у 
Београду  у  року  од  30  дана  од  дана  достављања  овог 
Решења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306898/2012 од 20.02.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

249. 

На основу члана 27.Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гл.РС", 
25/2000  ,25/2002,  107/2005    108/2005  испр.),члана  41. 
став.  2.  Статута  Јавног  предузећа  "Спортско 
рекреативни  центар"  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Горњи Милановац",број 19/08 и 8/11), 
члана  61.став.1.тачка  13.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Горњи  Милановац",  број 
20/08  и  3/11)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  општинском 
већу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гл.општине 
Горњи  Милановац",  број  24/08),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
20.02.2012.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Јавном  предузећу 
"Спортскорекретивни  центар"  Горњи  Милановац  на 
Одлуку  о  допуни  Ценовника  услуга    Спортске  хале 
"Бреза",  коју  је  донео  Управни  одбор  Предузећа  на 
седници одржаној 01.02.2012. године, под бројем 87/1. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306898/2012 од 20.02.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић,с.р. 

250. 

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 20.02.2012.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  = 34.115,00 
динара  ,  на  име  финансијске  помоћи  „Породици 
бистрих  потока“  са  Рудника    Брезовица,  поводом 
обележавања јубилеја – 35 година постојања и рада. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела Раздео  2   Председник  општине,    глава 
2.1,  функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481   
дотације  невладиним  организацијама,  позиција  20/23 
остало. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на  жиро 
рачун Дома  омладине Београда број  84052666860 код 
Управе за Трезор, преко кога се и организује прослава. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број :306898/2012 од 20.02.2012.године. 

Председник општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

251. 

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 20.02.2012.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,
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економска  класификација    499    текућа  буџетска 
резерва, oдобравају се средства у  износу од  = 20.000,00 
динара  ,  на  име  финансијске  помоћи  Ловачком 
удружењу  „Војвода  Милан  Обреновић“  поводом 
организовања ловачке забаве. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела Раздео  2   Председник  општине,    глава 
2.1,  функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481   
дотације  невладиним  организацијама,  позиција  20/23 
остало. 

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 :306898/2012 од 20.02.2012.године. 

Председник општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

252. 

На    основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.гласник РС“ бр.54/09,73/10,101/10,101/2011), члана 
46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.гласник 
РС”бр.129/2007.), и члана 4.  Одлуке о буџету општине 
Г.Милановац  за  2012.  Годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац”  бр.24/11.),  и  члана  4  и  26  Одлуке  о 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац“ 
бр.24/2008.),Општинско  веће  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  20.02.2012.године, 
донело је 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Из средстава  утврђених Одлуком    о буџету  општине 
Горњи 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,  економска  класификација  499 
стална  буџетска  резерва,    одобравају  се    средства  у 
укупном износу од  =25.000,00 динара  на име новчане 
помоћи  Поповић Драгиши, из Такова за штету која је 
настала  услед    пожара,  који  се  догодио 
05.12.2011.године,    а  на  основу    Уверења  МУП  –а 
Србије,  Одељења  за  ванредне  ситуације  Чачак  бр.217 
31/12 од 20.01.2012 године. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздео  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  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“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306898/2012 од 20.02.2012.године 

Председник општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

253. 

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 20.02.2012.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  = 
351.657,00 динара , Дому здравља Горњи Милановац, за 
обављање лекарских прегледа запослених у Општинској 
управи општине Горњи Милановац. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела Раздео  2   Председник  општине,    глава 
2.1,  функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  424  – 
специјализоване услуге. 
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 :306898/2012 од 20.02.2012.године. 

Председник општине 
Милисав Мирковић,с.р.
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254. 

На основу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2011)  и  чл.  26.  став  2.  Одлуке  о  општинском  већу 
општине  Горњи    Милановац  („Сл.  гласник  РС“,  бр. 
24/2008),  Општинско  веће  општине  Горњи Милановац 
на седници одржаној 20. фебруара 2012. године, донело 
је 

З А К Љ У Ч А К 

Члан 1. 

Овим Закључком у складу са Законом о јавној својини и 
Законом о планирању и изградњи уређују се поступак и 
начин  прибављања  грађевинског  земљишта  у  јавну 
својину Општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 

Грађевинско  земљиште  јесте  земљиште  одређено 
законом и  планским документом  као  грађевинско,  које 
је  предвиђено  за  изградњу  и  редовно  коришћење 
објекта, као и земљиште на којем су изграђени објекти у 
складу  са  законом  и  земљиште  које  служи  за  редовну 
употребу тих објеката. 

Грађевинско  земљиште  се  користи  према  намени 
одређеној  планским  документом,  на  начин  којим  се 
обезбеђује његово  рационално  коришћење,  у  складу  са 
законом. 

Члан 3. 

Грађевинско  земљиште  може  се  прибавити    у  јавну 
својину  Општине  Горњи  Милановац  ради  изградње 
јавних  инфраструктурних  објеката,  односно  добра  у 
општој  употреби,  ради  докомплетирања  грађевинских 
парцела  намењених  индивидуалној,  колективној  или 
пословној изградњи. 

Члан 4. 

Решење о прибављању грађевинског  земљишта  доноси 
Председник  општине  Горњи  Милановац  (у  даљем 
тексту: председник општине). 

Решење  из  става  1.  овог  члана,  као  и  друге  акте, 
припрема  Општинска  управа  општине    Горњи 
МилановацОдељење  за    имовинско    правне  послове  и 
доставља Председнику општине. 

Предлог  за  прибављање  грађевинског  земљишта 
подносе органу из става 2. овог члана, јавна предузећа и 
установе за чије потребе се прибавља земљиште. 

Члан 5. 

Решење  о  прибављању  грађевинског    земљишта 
обавезно садржи: 

1.  констатацију  да  се  земљиште  прибавља  у  својину 
Општине Горњи Милановац 

2.  податке  о  лицу  од  кога  се  грађевинско  земљиште 
прибавља; 
3. опис и ближе податке о грађевинском земљишту; 
4.  опис  и  ближе  податке  о  објекту  који  ће  се  градити, 
односно изграђеном објекту; 
5. износ цене и рок плаћања; 

Решење  о  прибављању  грађевинског  земљишта 
доставља  се  Јавном  предузећу  за  изградњу  општине 
Горњи  Милановац,  односно  подносиоцу  предлога,  у 
року од пет дана од дана доношења. 

Члан 6. 

Уговор  о  прибављању  грађевинског  земљишта 
закључују у име и за рачун општине Горњи Милановац, 
Јавно  предузеће  за  изградњу  општине  Г.  Милановац, 
односно  подносилац  предлога  из  члана  4.  став  3.  овог 
Закључка,  и  лице  од  кога  се  прибавља  грађевинско 
земљиште, у року од 30 дана од дана пријема решења о 
прибављању грађевинског земљишта. 

Уговор о прибављању грађевинског земљишта обавезно 
садржи  податке  из  члана  5.  став  1.  овог  Закључка  и 
clausulu intabulandi. 

Потписи  уговорача  на  уговору  о  прибављању  и 
анексима истог  оверавају  се  у  суду,  а  трошкови падају 
на  терет  Јавног  предузећа  за  изградњу  општине  Г. 
Милановац,  односно  подносиоца  предлога  из  члана  4. 
став 3. овог Закључка. 

Примерак  овереног  уговора  и  решења  о  прибављању 
грађевинског  земљишта    обавезно  се  достављају  РГЗ 
Служби  за  катастар  непокретости  Горњи  Милановац 
ради  уписа  права  јавне  својине  на  земљишту  које  је 
прибављено. 

Члан 7. 

Овај Закључак објавити у Службеном гласнику општине 
Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306898/2012 од 20.02.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

255. 

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
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Горњи  Милановац  („Сл.гл.општине  Г.Милановац“,број 
24/2008),  општинско  веће  општине  Горњи  Милановац 
на седници одржаној 13.02.2012.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  = 
300.000,00  динара  ,  на  име  хуманитарне  помоћи   
набавке  пакета  помоћи  у  храни  и  лековима  за 
најугроженија лица, а на основу Закључака Општинског 
штаба  за  вандредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац,  донетих  на  седници  која  је  одржана 
13.фебруара 2012.године. 

2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се : 

  у  оквиру  раздела  Раздео  2    Председник 
општине,  глава 2.1, функционална класификација 090 – 
социјална  заштита,  економска  класификација  472  – 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета    једнократне 
помоћи, у износу од 110.000,00динара, 

 у  оквиру  раздела  04општинска управа,  глава 
11, функција 090центар за социјални рад  , економска 
класификација  463трансфери  осталим  нивоима  власти 
–једнократне помоћи , у износу од 110.000,00 динара, 

 у  оквиру  раздела 04општинска  управа,  глава 
11,  функција  090  друштвене  и  хуманитарне 
организације   Црвени крст,  економска класификација 
481дотације  невладиним  организацијама,  у  износу  од 
80.000,00 динара. 
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 :306897/2012 од 13.02.2012.године. 

Председник општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

_______________________________________________ 
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