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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

69. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400558/2 
Датум: 21.09.2012. 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 Другу измену 
финансијског  плана  Гимназије  „Таковски  устанак“  за 
2012. годину,  усвојену на Школском одбору Гимназије 
дана 20.09.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  Гимназије 
„Таковски  устанак“  из  Горњег  Милановца,  одржаној 
дана  20.09.2012.  године,  усвојена  је  Друга  измена 
финансијског  плана  Гимназије  за  2012.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана 
Гимназије  утврђена  је  расподела  средстава,  према 
решењу Председника општине о другој измени решења 
о  распореду  средстава  у  оквиру  одобрених 
апропријација  раздела  4,  глава  08,  функционална 
класификација  920,  средње  образовање  по  Одлуци  о 
изменама и  допунама одлуке  о  буџету  општине Горњи 

Милановац  за  2012.  годину  бр.  1400542/2012  од 
14.09.2012. 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 

70. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400558/1 
Датум: 25.09.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског  плана  TШ  „Јован  Жујовић“  за  2012. 
годину,  усвојену  на  Школском  одбору  TШ  „Јован 
Жујовић“ дана 25.09.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  TШ  „Јован 
Жујовић“  из  Горњег  Милановца,  одржаној  дана 
25.09.2012.  године,  усвојена  је  Друга  измена 
финансијског  плана  TШ  „Јован  Жујовић“  за  2012. 
годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  TШ 
„Јован Жујовић“ утврђена је расподела средстава, према
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решењу Председника општине о другој измени решења 
о  распореду  средстава  у  оквиру  одобрених 
апропријација  раздела  4,  глава  08,  функционална 
класификација  920,  средње  образовање  по  Одлуци  о 
изменама и  допунама одлуке  о буџету  општине Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  бр.  1400542/2012  од 
14.09.2012. 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. 

71. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400527/3 
Датум: 27.09.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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  ЕТШ  „Књаз  Милош“  за  2012. 
годину,  усвојену  на  Школском  одбору  ЕТШ  „Књаз 
Милош“ дана 27.09.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ЕТШ  „Књаз 
Милош“из  Горњег  Милановца,  одржаној  дана 
27.09.2012.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског  плана  ЕТШ  „Књаз  Милош“  за  2012. 
годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ЕТШ 
„Књаз Милош“ утврђена  је расподела средстава, према 
решењу Председника општине о другој измени решења 
о  распореду  средстава  у  оквиру  одобрених 
апропријација  раздела  4,  глава  08,  функционална 
класификација  920,  средње  образовање  по  Одлуци  о 
изменама и  допунама одлуке  о  буџету  општине Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  бр.  1400542/2012  од 
14.09.2012. 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. 

72. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5576 
Датум: 27.09.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског  плана  ОШ  „Арсеније  Лома“  Рудник  за 
2012.  годину,  усвојену  на  Школском  одбору    ОШ 
„Арсеније Лома“ Рудник дана 27.09.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На седници Школског одбора ОШ „Арсеније 
Лома“  Рудник,  одржаној  дана  27.09.2012.  године, 
усвојена  је  Друга  измена  финансијског  плана  ОШ 
„Арсеније Лома“ Рудник за 2012. годину и  достављена 
Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Арсеније  Лома“  Рудник  утврђена  је  расподела 
средстава,  према  решењу  Председника  општине  о 
другој  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.  1400541/2012  од  14.09.2012. 
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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73. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5573 
Датум: 01.10.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског  плана  ОШ  „Свети  Сава“  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору    ОШ  „Свети  Сава“  Горњи  Милановац  дана 
25.09.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Свети 
Сава“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана  25.09.2012. 
године,  усвојена  је  Друга  измена  финансијског  плана 
ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац за 2012. годину и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Свети Сава“ Горњи Милановац  утврђена  је  расподела 
средстава,  према  решењу  Председника  општине  о 
другој  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.  1400541/2012  од  14.09.2012. 
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. 

74. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5575 
Датум: 04.10.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског  плана  ОШ  „Иво  Андрић“  Прањани  за 
2012. годину, усвојену на Школском одбору  ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани дана 03.10.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Иво 
Андрић“  Прањани,  одржаној  дана  03.10.2012.  године, 
усвојена  је  Друга  измена  финансијског  ОШ  „Иво 
Андрић“  Прањани  за  2012.  годину  и  достављена 
Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Иво  Андрић“  Прањани  утврђена  је  расподела 
средстава,  према  решењу  Председника  општине  о 
другој  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.  1400541/2012  од  14.09.2012. 
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. 

75. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5267 
Датум: 08.10.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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  „Таковски  устанак“  Таково 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на 
Школском  одбору    ОШ  „Таковски  устанак“  Горњи 
Милановац дана 04.10.2012. 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 „Таковски 
устанак“  Горњи Милановац,  одржаној  дана  04.10.2012. 
године,  усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана 
ОШ  „Таковски  устанак“  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Таковски  устанак“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о другој 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.  1400541/2012  од  14.09.2012. 
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. 

76. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5572 
Датум: 16.10.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског  плана  ОШ  „Mомчило  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на 
Школском одбору  ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац дана 14.09.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На седници Школског одбора ОШ „Момчило 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
14.09.2012.  године,  усвојена  је  Друга  измена 
финансијског  плана  ОШ  „Момчило  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  и  достављена 

Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац утврђена је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о другој 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.  1400541/2012  од  14.09.2012. 
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. 

77. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5574 
Датум: 17.10.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи 
Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору  ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи Милановац 
дана 15.10.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници Школског  одбора  ОШ  „Десанка 
Максимовић“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
15.10.2012.  године,  усвојена  је  Друга  измена 
финансијског плана ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи 
Милановац  за 2012.  годину и  достављена Председнику 
општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Десанка  Максимовић“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о другој измени решења о распореду средстава 
у  оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07,
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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.  1400541/2012  од  14.09.2012. 
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. 

78. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5571 
Датум: 23.10.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског  плана ОШ  „Краља Александра  I“  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору   ОШ  „Краља Александра  I“  Горњи Милановац 
дана 22.10.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Краља 
Александра  I“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
22.10.2012.  године,  усвојена  је  Друга  измена 
финансијског  плана  ОШ  „Краља  Александра  I“Горњи 
Милановац  за 2012.  годину и  достављена Председнику 
општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Краља  Александра  I“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о другој 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.  1400541/2012  од  14.09.2012. 
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. 

79. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400558/3 
Датум: 01.11.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

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 Другу измену 
финансијског  плана  ETШ  „Књаз  Милош“  за  2012. 
годину,  усвојену  на  Школском  одбору  ETШ  „Књаз 
Милош“ дана 01.11.2012. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ETШ  „Књаз 
Милош“  из  Горњег  Милановца,  одржаној  дана 
01.11.2012.  године,  усвојена  је  Друга  измена 
финансијског  плана  ETШ  „Књаз  Милош“  за  2012. 
годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Другом  изменом  финансијског  плана  ETШ 
„Књаз Милош“ утврђена  је расподела средстава, према 
решењу Председника општине о другој измени решења 
о  распореду  средстава  у  оквиру  одобрених 
апропријација  раздела  4,  глава  08,  функционална 
класификација  920,  средње  образовање  по  Одлуци  о 
изменама и  допунама одлуке  о  буџету  општине Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  бр.  1400542/2012  од 
14.09.2012. 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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АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

77. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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    31.10.2012. 
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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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  5.000,00  динара  на  име  финансијске  помоћи 
ради набавке горива за одлазак на такмичења. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  11социјална  заштита,  функционална 
класификација  090друштвене  и  хуманитарне 
организације,  економска  класификација  481дотације 
невладиним  организацијамаСпортски  клуб  слепих 
Додир. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

78. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 

Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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  31.10.2012. 
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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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 25.000,00 динара на име финансијске помоћи 
ради  санације  и  поправке  Спомен  дома  Наталије 
Петровић у МЗ Велереч. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  04,  функционална  класификација  620Месне 
заједнице  МЗ Велереч, економска класификација 425 
текуће поправке и одржавање. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

79. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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  31.10.2012. 
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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  –
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Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Љиљани Ђуровић из Г.Милановца, професору разредне 
наставе  у ОШ „М.Настасијевић“  у износу  од  20.000,00 
динара на име издавања књигемонографије. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине, глава 130, функционална класификација 090 – 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџетаједнократне 
помоћи. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

80.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства Бранку 
Николићу  сликару  из  Г.Милановца,  у  износу  од 
20.000,00  динара  на  име  организовања  18.самосталне 
изложбе у Дому културе. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине, глава 130, функционална класификација 090 – 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџетаједнократне 
помоћи. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

81. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Удружењу “Туризам у селима Србије“  из Г.Милановца 
у  износу  од  25.000,00  динара  на  име  учешћа  у 
приступним фодовима ЕУ. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481дотације  невладиним 
организацијамаОстало. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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82. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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 10.000,00 динара на име  једнократне помоћи 
Биљани Радовић из Г.Милановца. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине, глава 130, функционална класификација 090 – 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџетаједнократне 
помоћи. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

83. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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 18.000,00 динара на име додатних средства за 
исплату  јубиларне  награде  запосленој  радници 
Гачановић Снежани за 2012.годину. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  07,  функционална  класификација  912    основно 
образовање  –  ОШ  “Краљ  Александар  I“  из 
Г.Милановца,  економска  класификација  463трансфери 
осталим нивоима власти ( 416111јубиларне награде) 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

84. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у
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износу од 60.000,00 динара на име обезбеђења средстава 
за  исплату  радова  на  Регулацији  површинских  вода  у 
ул.Н.Луњевице. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  04,  функционална  класификација  620Месне 
заједнице    МЗ  Горњи  Милановац,  економска 
класификација 425текуће поправке и одржавање. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

85. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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  193.677,00  динара  на  име  обезбеђења 
средстава  за  испирање  и  дезинфекцију  водовода  у МЗ 
Врнчани. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  04,  функционална  класификација  620Месне 
заједнице  МЗ Врнчани, економска класификација 424 
специјализоване услуге. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

86. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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 120.000,00 динара на име плаћања активности 
на  обезбеђењу  планинарске  стазе  у  оквиру  програма 
управљања  Спомеником  природе  „Острвица“  за 
2012.год.. 

. 
2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 

распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  01,  функционална  класификација  130,  економска 
класификација 423услуге по уговору. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

87. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број
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54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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  60.804,51  динара  на  име  плаћања  трошкова 
репрезентације  приликом  посете  Америчког 
амбасадора. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  07,  функционална  класификација  912основно 
образовање  ОШ  “Иво  Андрић“  Прањани,  економска 
класификација 463трансфери осталим нивоима власти ( 
и  то:  423711  Репрезентација  у  износу  од  46.080,51 
динара  и  423911  Остале  опште  услуге  у  износу  од 
14.724,00 динара). 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

88. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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  2.100.000,00  динара  Општинској    управи 
општине Г.Милановац како би се започете инвестиције 
завршиле  у  току  буџетске  2012.  године,  а  радови  се 
односе  на  адаптацију  велике  и  мале  сале  ,  као  и  за 
набавку и репарацију намештаја. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  01,  функционална  класификација  130опште 
услуге, економска класификација: 

425    текуће  поправке  и  одржавање,  износ  од 
1.000.000,00 динара, 

512   машине и  опрема,  износ  од  1.100.000,00 
динара. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

89. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  –
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Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 56.536,02 динара Електродистрибуцији Горњи 
Милановац  на  име  трошкова  поновног  прикључења 
бројила  у  улици  Карађорђева  32  на  Руднику, 
потрошачки број 99106. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  01,  функционална  класификација  130опште 
услуге економска класификација: 

421стални  трошковиуслуге  за  електричну 
енергију износ од 38.221,62 

482  –  порези,обавезне  таксе  и  казне  ,износ  од 
18.314,40. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

90. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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 
31.10.2012.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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Драшовић  Марији  из  Г.Милановца  у  износу  од 
20.000,00 динара на име издавање књиге . 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине,  глава  130, функционална  класификација  090 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 

накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџетаједнократне 
помоћи. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

91. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011,93/2012  ),  члана  46.  Закона  о 
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) 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  31.10.2012.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  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
укупном  износу  од  263.000,00  динара  за  помоћ  у  вези 
накнаде материјалне штете проузроковане нападом паса 
луталица на овце и уједа паса луталица за следећа лица: 

Милинковић  Љубица  из  Г.Милановца,Кеј 
Косовских божура 14/17 ЈМБГ 0105946788410, износ од 
25.000,00  динара  уплатити  на  текући  рачун  бр.  200 
1810535771 код Поштанске штедионице, 

Пауновић  Раденко  из  Такова,  ЈМБГ 
2703947783414,  износ  од  40.000,00  динара  уплатити на 
текући  рачун  број  205900100772122516  код 
Комерцијалне  банке, 

Миловановић  Драган  из  Шарана,  ЈМБГ 
2809946783421,  износ  од  14.000,00  динара  уплатити на 
текући рачун број 2504070002311530 60 код Еуробанка 
ЕФГ, 

Глишовић  Љубинко  из  Горњих  Бранетића, 
ЈМБГ  2403939783436,  износ  од  15.000,00  динара 
уплатити  на  текући  рачун  број  2504070000461530  42 
код Еуробанк ЕФГ.
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Вербић  Добринка  из  Бољковаца,  ЈМБГ 
1403931715896,  износ  од  7.000,00  динара  уплатити  на 
текући  рачун  број  2004443231589  код  Поштанске 
штедионице. 

Бабић  Милош  из  Дружетића  ,  ЈМБГ 
2905969783428,  износ  од  12.000,00  динара  уплатити на 
текући  рачун  број  155411108005090016  код  Чачанске 
банке а.д, 

Стефановић  Бранимир  из  Такова,  ЈМБГ 
0909942783416, износ од 25.000,00 динара  уплатити на 
текући  рачун  број:  160140010006849666  код  Банке 
Интезе, 

Дрињаковић  Драгомир  из  Такова,  ЈМБГ 
1804942783413,  износ  од  16.000,00  динара  уплатити на 
текући  рачун  број  205100152732601335  код 
Комерцијалне банке, 

Вукашиновић  Милета  из  Калиманића,  ЈМБГ 
1911954783436,  износ  од  40.000,00  динара  уплатити на 
текући  рачун  број  275000047024166479  код  Societe 
General banka, 

Мартиновић  Драгослав  из  Бруснице,  ЈМБГ 
2711935783438,  износ  од  10.000,00  динара,исплатити 
готовински,преко благајне, 

Стризовић  Ђорђе  из  Брђана  ,  ЈМБГ 
0605941782824,  износ  од  25.000,00  динара,уплатити  на 
текући  рачун  бр.290050030000442629  код  Универзал 
банка, 

Видојевић  Ратко  из  Варница,  ЈМБГ 
1503946783434 износ  од  24.000,00  динара,  уплатити на 
текући  рачун  број  155411078006285203  код  Чачанске 
банке а.д, 

Лазаревић  Божидар  из  Г.Бранетића,  ЈМБГ 
2104938783419, износ од 10.000,00 динара, уплатити на 
текући  рачун  број  250  4070008191530  92  Еуробанка 
ЕФГ. 

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 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних узрока. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

92. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011,93/2012  ),  члана  46.  Закона  о 

локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) 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  31.10.2012.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  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Рајичић  Надежди  из  Угриноваца  у  укупном  износу  од 
30.000,00  динара  за  помоћ  у  вези  накнаде  материјалне 
штете проузроковане великим снегом. 

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 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних узрока. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

93. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011,93/2012  ),  члана  46.  Закона  о 
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) 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  31.10.2012.године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве
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1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Вучићевић  Радану  из  Ручића  у  укупном  износу  од 
12.000,00  динара,  за  помоћ у  вези накнаде материјалне 
штете проузроковане пожаром. 

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 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних узрока. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

94. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46. 
Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2011,  14/2012,  21/2012)  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  31.10.2012. 
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  Горњи  Милановац“,  број  24/2011, 
14/2012,  21/2012),  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  17.393,00  динара  ОШ“Арсеније  Лома“  са 
Рудника за плаћење таксе за промену намене земљишта 
у  циљу  добијања  Грађевинске  дозволе  за  изградњу 
котларнице у издвoјеном одељењу у Угриновцима. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  07,  функционална  класификација  912 
основно образовањеОШ А.Лома са Рудника, економска 
класификација 463трансфери осталим нивоима  власти 
( 482порези,обавезне таксе и казне). 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године 

95. 

На основу члана 44.став 3 и 5 Закона о локалној 
самоуправи(  Сл.гласник  РС  бр.129/2007.)члана  69  ст.3 
Закона  о  буџетском  систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011  и  93/2012  )  ,  члана 
58.Статута  општине  Г.Милановац  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 31.10.2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени решења 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.Мења  се  решење  Општинског  већа  општине  Горњи 
Милановац, број: 306958/2012 о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве,од 08.10.2012.год, тако што се у 
тачки  1.  подтачка:  Предмер  и  предрачун  земљаних 
радова мења и гласи: 
поз  Опис 

позиције 
ј.м.  коли 

чина 
цена/ј.м.  укупно 

1.  Ископ земље 
треће 
категорије у 
широком 
откопу у 
слоју 
просечне 
дебљине 40 
цм, са 
утоваром и 
одвозом 
ископаног 
материјала. 
Обрачун по 
м3 ископа 

м3  343,
33 

576,00  197.758,08 

2.  Набавка, 
транспорт, 
насипање и 
набијање 
туцаника/ 
шљунковито 

м3  992  2.220,00  2.202.240,00
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г материјала 
у слојевима 
од 30 цм. 
Набијање 
вршити до 
потребне 
збијености, 
Мs =40 Мpa. 
Обрачун по 
м3 насутог 
слоја 

2. У осталом делу Решење остаје непромењено. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

96.

Општинско  веће  општине  Горњи Милановац, 
на основу члана 17. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима  („Сл.гласник  РС“,  бр.49/09,  53/10  и  101/11), 
члана  61.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“бр.  20/08  и 
3/11)  и  чланова  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  бр.  24/08),  а  у  вези  са  предлогом 
Комисије  за  безбедност  саобраћаја  на  путевима  у 
општини  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
31.10.2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
број 306984/2011 од 12. децембра 2011. године 

I  У  Решењу  Општинског  већа  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  306984/2011  од  12.  децембра  2011. 
године  („Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“бр. 
24/2011,    15/2012  и  21/2012)  о  расподели  средстава 
остварених  по  основу  чланова  17.  и  18.  Закона  о 
безбедности  саобраћаја  на  путевима  намењених  за 
финансирање  унапређења безбедности  саобраћаја  (30% 
од  наплаћених  казни  за  прекршаје  предвиђеним 
прописима  о  безбедности  саобраћаја  која  припадају 
буџету  јединице  локалне  самоуправе  на  чијој 
територији је прекршај учињен) у 2012. години, у ставу 
I, тачка 2., мења се и  гласи: 

„2.  Јавном  предузећу  за  путеве  општине 
Горњи Милановац за: 

 санирање и насипање путева 
ризлом  на  територији 
општине Горњи Милановац  800.000,00 динара 
  набавку  и  уградњу 
бетонских  цеви  на  локалним 

и некатегорисаним путевима  250.000,00 динара 
  поправку  и  санирање 
мостова, и то за: 
  изградњу  и  поправку  моста 
у Дренови 
  изградњу  и  поправку  моста 
у Коштунићима 
  изградњу  и  поправку  моста 
у Невадама 
  изградњу  и  поправку  моста 
у Ручићима 

500.000,00 динара 

250.000,00 динара 

100.000,00 динара 

150.000,00 динара 
  крпљење  оштећених 
коловоза  на  локалним  и 
некатегорисаним путевима  1.950.000,00 динара 

Укупно:  4.000.000,00 динара 

II У осталом делу решење остаје непромењено. 
III  Ово  решење  објавити  у  „Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

97. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  13.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Г.  Милановац“,  број  24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 31. октобра 2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ 

ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ   Комисија за избор пројеката 
изградње, одржавања и обнове верских објеката који се 
суфинансирају из буџета Општине Горњи Милановац, у 
саставу, и то: 

 председник 
Мирослав Миловановић, заменик Председника општине 
Г. Милановац 

 и чланови: 
1.Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења  за  месне 
заједнице 
2.Радоош  Гачић,  историчар  уметности,  запослен  у 
Културном центру Г. Милановац 
3.Александар Марушић,  историчар,  запослен  у  Музеју 
Рудничкотаковског краја Г. Милановац 
4.Пољина  Љутић,  грађевински  инжењер,  начелник 
Канцеларије за пројекте
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5.Зорица Србовић,дипл. просторни планер,  запослена  у 
Одељењу за урбанизам 
6.Завод  за  заштиту  споменика  културе  у  Краљеву, 
овлашћени представник. 

II  Комисија  спроводи  јавни  конкурс  за  избор 
пројеката  изградње,  одржавања  и  обнове  верских 
објеката  који  се  суфинансирају  средствима  из  буџета 
Општине  Горњи  Милановац,  доставља  Општинској 
управи извештај о спроведеном поступку конкурса, који 
мора  да  садржи:  предлог  пројеката,  учеснике  на 
конкурсу  и  износ  средстава  за  реализацију  сваког 
појединачног пројекта. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306963/2012 од 31.10.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

98. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  13.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Г.  Милановац“,  број  24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 31. октобра 2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ 
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за избор пројеката у 
култури  који  се  финансирају  или  суфинансирају  из 
буџета Општине Горњи Милановац, у саставу, и то: 

 председник 
Љиљана  Тешић,  начелник  Одељења  за  друштвене 
делатности 

 и чланови: 
1.Наташа Николић, проф. српског језика и књижевности 
у Гимназији „Таковски устанак“ Г. Милановац; 
2.Предраг  Лошић,  радник  Културног  центра  Г. 
Милановац; 
3.Милош  Николић,  директор  Музеја  Рудничко 
таковског краја Г. Милановац; 
4.Мира  Мирковић,  директор  Туристичке  организације 
општине Г. Милановац; 
5.Драгана  Перишић,  радник  Библиотеке  „Браћа 
Настасијевић“ Г. Милановац; 
6.Ацо  Туловић,  представник  КУД  „Шумадија“  Г. 
Милановац; 

7.Миломир  Стевановић,  представник  КУД 
„Типопластика“ Г. Милановац и 
8.Александра  Милошевић,  радник  у  Одељењу  за 
привреду и финансије 

II  Комисија  спроводи  јавни  конкурс  за  избор 
пројеката  у  култури  који  се  финансирају,  односно 
суфинансирају  средствима  из  буџета  Општине  Горњи 
Милановац,  доставља  Општинској  управи  извештај  о 
спроведеном  поступку  конкурса,  који  мора  да  садржи: 
предлог  пројеката,  учеснике  на  конкурсу  и  износ 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306963/2012 од 31.10.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

99. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  13.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Г.  Милановац“,  број  24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној  31. октобра 2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ А ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦИЗБОР 
ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ 
ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за доделу средстава 
за  реализацију  Програма  рада  и  пројеката  удружења, 
која  су  од  јавног  интереса  у  области  социјалне  и 
здравствене  заштите,  а  финансирају  се  из  буџета 
Општине Горњи Милановац, у саставу, и то: 

 председник 
Слободанка  Петровић,  дипл.  правник,  запослена  у 
Одељењу за друштвене делатности 

 и чланови: 
1.Марко  Џелетовић,  дипл.  правник,  запослен  у 
Одељењу за друштвене делатности 
2.др  Весна  Боровњак,  запослена  у  Дому  здравља  Г. 
Милановац 
3.Снежана  Станковић,  социјални  радник,  запослена  у 
Центру за социјални рад Г. Милановац и
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4.Кристина  Милошевић,  дипл.  економиста,  члан 
Општинског већа 

II  Комисија  спроводи  јавни  конкурс  за  доделу 
средстава  за  реализацију  Програма  рада  и  пројеката 
удружења  која  су  од  јавног  интереса  у  области 
социјалне  и  здравствене  заштите,  који  се  финансирају 
средствима  из  буџета  Општине  Горњи  Милановац, 
доставља  Општинској  управи  извештај  о  спроведеном 
поступку  конкурса,  који  мора  да  садржи:  предлог 
пројеката,  учеснике  на  конкурсу  и  износ  средстава  за 
реализацију сваког појединачног пројекта. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306963/2012 од 31.10.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

100. 

Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу 
члана  19.  став  2.  Закона  о  безбедности  саобраћаја  на 
путевима  („Сл.гласник  РС“,  бр.49/09,  53/10  и  101/11), 
члана  61.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“бр.  20/08  и 
3/11)  и  чланова  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 24/08), на предлог Комисије за 
безбедност  саобраћаја  на  путевима  у  општини  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  31.10.2012.  године, 
донело је 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I Средства  остварена по  основу чланова  17.  и  18. 
Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима 
намењених  за  финансирање  унапређења  безбедности 
саобраћаја  (30%  од  наплаћених  казни  за  прекршаје 
предвиђеним  прописима  о  безбедности  саобраћаја  која 
припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој 
територији  је  прекршај  учињен)  у  2013.  години, 
распоређују се: 

1.  средства  за  поправљање 
саобраћајне инфраструктуре, 
у  складу  са  Програмом 
пословања  јавних  предузећа,  и 
то: 
  Јавном  предузећу  за  изградњу 
општине Горњи Милановац 
  Јавном  предузећу  за  путеве 
општине Горњи Милановац 

3.500.000,00 динара 

3.500.000,00 динара 

2. средства за остале намене 
  техничко  опремање  и  видео 

2.000.000,00 динара 

надзор 

Укупно:  9.000.000,00 динара 

II  О  реализацији  овог  Програма  стараће  се 
Одељење  за  привреду  и  финансије  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац. 

III  Овај  Програм  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

101. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  основу члана  4.  и    члана  26. Одлуке  о Општинском 
већу  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08)  на  седници 
одржаној 31.10.2012.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  Савета  месне 
заједнице Доња Врбава, број:сл. од 10.07.2012.године, о 
измени  плана  рада  месне  заједнице  Доња  Врбава  за 
2012.годину,  којом  се  средства  у  износу  од  380.000,00 
динара  употребе  за  куповину  материјала  за  изградњу 
цркве у Доњој Врбави. 

О  спровођењу  Одлуке  месне  заједнице  Доња 
Врбава  стараће  се  Савет.  Материјал  ће  се  предати 
Црквеном  одбору,  а  Савет  месне  заејднице  ће  вршити 
даљи надзор. 

Овим закључком мења се тачка 1., подтачка 20. 
Решења председника општине Горњи Милановац, бр.1 
40232/2012.  од  22.06.2012.  године,  с  тим  што  се  на 
основу овог закључка утврђује нови распоред средстава 
месне  заједнице  Доња  Врбава  из  буџета  општине  за 
2012.годину. 

Овај Закључак објавити у Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

102. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  основу члана  4.  и    члана  26. Одлуке  о Општинском
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већу  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08)  на  седници 
одржаној 31.10.2012.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  Савета  месне 
заједнице  Теочин,  број:сл.  од  18.10.2012.,  о  измени 
Плана  рада  месне  заједнице  Теочин  за  2012.годину, 
којом  се  средства  у  износу  од  300.000,00  динара 
употребљавају  за  текуће  поправке  и  одржавање  путне 
инфраструктуре у месној заједници. 

О  спровођењу Одлуке  месне  заједнице  Теочин 
стараће се Савет. 

Овим закључком мења се тачка 1., подтачка 48. 
Решења председника општине Горњи Милановац, бр.1 
40232/2012.  од  22.06.2012.  године,  с  тим  што  се  на 
основу овог закључка утврђује нови распоред средстава 
месне  заједнице  Теочин  из  буџета  општине  за 
2012.годину. 

Овај Закључак објавити у Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

103. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  13.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Г.  Милановац“,  број  24/08  и  4/11), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној  31. октобра 2012. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ  Информација о припремљености 
основних  и  средњих  школа  на  територији  општине 
Горњи  Милановац,  за  почетак  грејне  сезоне  2012/13. 
године. 

II Закључак са текстом Информације доставити 
Министарству  просвете,  науке  и  технолошког  развоја 
Републике Србије и Школској управи Чачак. 

III  Овај  закључак  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306963/2012 од 31.10.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић,с.р. 

_______________________________________________ 
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