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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

46. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр.1352352/2012 
21.08.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

Н А Р Е Д Б У 

I УВОДЕ СЕ 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  Мере  рестрикције  које  се  уводе  овом 
Наредбом су: 

1.  Забрана  коришћења  воде  из  водовода  за 
поливање паркова 

2.  Забрана  коришћења  воде  из  водовода  за 
поливање вртова (дворишта) 

3.  Забрана  коришћења  воде  из  водовода  за 
поливање башта 

4.  Забрана коришћења воде из водовода за прање 
улица 

5.  Забрана  коришћења  воде  из  водовода  за 
заливање пољопривредних култура 

6.  Забрана коришћења воде из водовода за прање 
возила. 

III  Мере  рестрикције  из  тачке  II  ове  Наредбе 
примењују  се  до  стабилизације    стања  на  изворишним 
капацитетима  за  водоснабдевање  корисника  из  тачке  I 
ове Наредбе. 

IV  Општинска  управа  општине  Горњи 
Милановац и  ЈКП „Горњи Милановац“  вршиће  контролу 
примене мера рестрикције из тачке II ове Наредбе. 

V Обавезује се ЈКП „Горњи Милановац“ да преко 
медија  обавести  јавност  и  кориснике  о  мерама 
рестрикције  из  тачке  II  ове  Наредбе  и  разлозима  за 
увођење ових мера. 

VI  Против  корисника  који  се  не  придржавају 
мера  рестрикције  из  тачке  II  ове  Наредбе,  примениће  се 
казнене  одредбе  утврђене  Одлуком  о  комуналним 
делатностима  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  4/09,  7/10  и 
3/11). 

VII  Надзор  над  применом  ове  Наредбе  врши 
Одељење  за  инспекцијске  послове  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац. 

VIII Наредба ступа на снагу одмах. 

IX Ову Наредбу објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

47. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 14017901/2012 
13.август  2012.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском 
систему,  став  1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.
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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  и  3/11),  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за  2012.годину 
(„Сл.гл.општине  Г.Милановац“  бр.  24/11  и  14/12), 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
o промени апропријацијe 

1.    Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.  Милановац“  бр.  24/11  и  14/12),  раздео  04 
Општинска  управа,  глава  19,  функција  620  –  ЈП  за 
изградњу  општине  Г.  Милановац  ,  са  економске 
класификације  421  стални  трошкови  у  износу    од 
200.000,00  дин.  преносе  се  на  раздео  04  Општинска 
управа,  глава  19,  функција  620  –  ЈП  за  изградњу 
општине Г. Милановац , економска класификација 415 
– накнаде трошкова за запослене. 

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 ЈП за изградњу обратило 
захтевом  број  1401790/2012  од  10.08.2012.  године 
којим траже преусмеравање апропријације са 421 на 415 
ради  исплате  трошкова  превоза  радника  на  посао  и  са 
посла,  а  што  се  уклапа  у  дозвољени  оквир,  промена 
апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

48. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401792/2012 
13. август  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 и 3/11), Одлуке о буџету општине 
Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гл.општине 
Г.Милановац“ бр. 24/11 и 14/12), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
o промени апропријацијe 

1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине 
Г. Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/11  и  14/12),  раздео  04  Општинска 
управа,  глава  04,  функција  620  –  Месне  зајднице,  са 
економске    класификације  425  текуће  поправке  и 
одржавање  у  износу    од  23.000,00  дин.  преносе  се  на 
раздео  04 Општинска  управа,  глава  04, функција  620  – 
Месне  зајенице  економска  класификација  424  – 
специјализоване услуге. 

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 Месна заједница Брезна 
обратила захтевом број 404401789/2012 од 07.08.2012. 
године којим траже преусмеравање апропријације са 425 
на  424  ради  геодетских  услуга  за  потребе  пројектовања 
водовода  у Брезни, а што се  уклапа  у дозвољени оквир, 
промена  апропријације  је  извршена  у  складу  са 
законским прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

49. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400526/1 
Датум:14.08.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана    ОШ  „Краља Александра  I“  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору    ОШ  „Краља  Александра  I“  Горњи  Милановац 
дана 14.08.2012. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“
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О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Краља 
Александра  I“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
14.08.2012.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског  плана    ОШ  „Краља Александра  I“  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  и  достављена  Председнику 
општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Краља  Александра  I“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о првој измени решења о распореду средстава у 
оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање и 
функционална  класификација  090  социјална  заштита  – 

инклузивно  образовање,  по  Одлуци  о  изменама  и 
допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012. годину бр. 140230/2012 од 18.06.2012. године. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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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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