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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

80. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1020482/12 
07.11.2012.  године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 153. Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09,  81/09  – испр.,  64/2010  –  одлука УС и  24/2011)  и 
члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу  радова  на 
Адаптацији месних канцеларија, одређује се: 
 Василије Вујић, дипл. грађевински инжењер из Горњег 
Милановца,  радник  Јавног  предузећа  за  изградњу 
општине Горњи Милановац,  број  лиценце  414443204 
за  месне  канцеларије  у  Гојној  Гори,  Калиманићима  и 
Шилопају 

  Вера  Матовић,  дипл.  инж.  грађевине  из  Горњег 
Милановца,  радник  Јавног  предузећа  за  изградњу 
општине  Горњи  Милановац,  број  лиценце  ИКС  310 
9240 04 за месне канцеларије у Трудељу и Заграђу. 

II Наведена лица су дужна да послове стручног надзора 
врше  стручно  и  квалитетно  у  складу  са  чланом  153. 
Закона о планирању и изградњи у свему према Уговору о 
адаптацији  месних  канцеларија,  закљученом  између 
Општинске  управе  општине  Горњи  Милановац  као 
наручиоца и Агенције за маркетинг и грађевинске радове 
„МЕДИА  ПЛУС“  као  извођача  радова  број:  44041260 
од 05.11.2012. године. 

III  Лица  задужена  за  стручни  надзор  су  обавезна  да 
извештаје  о  обављању  радова  достављају  најмање 
седмично или по захтеву Председника општине. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Горњи Милановац  је  инвеститор  радова на 
Адаптацији  месних  канцеларија  у  Гојној  Гори, 
Калиманићима, Шилопају, Трудељу и Заграђу. 
Чланом  153.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено  је  да  инвеститор  обезбеђује  стручни 
надзор  у  току  грађења  објекта,  односно  извођења 
радова за које је издата грађевинска дозвола. 
Лица  одређена  за  вршење  стручног  надзора 
испуњавају  услове  прописане  наведеним  Законом  за 
послове надзора. 
Послови стручног надзора дефинисани су чланом 153. 
став 2. Закона о планирању и изградњи. 
На  основу изложеног  одлучено  је  као  у  диспозитиву 
Решења. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно 
и  против  њега  није  допуштена  жалба  већ  се  може 
покренути  управни  спор  пред  Управним  судом  у 
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од 
дана достављања Решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

81. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401894/2012. 
07 .новембар  2012.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  5.  Закона  о  буџетском  систему, 
("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010  и
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101/2011,93/2012.) и Решења Комесаријата за избеглице, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријацијe 

Члан 1. 
На  основу  Решења  Комесаријата  за  избеглице 

број : 553907/1 од  26.октобра 2012.године , одобрена су 
наменска  средства  општини  Горњи  Милановац  на  име 
помоћи  за  набавку  огрева  социјално  угроженим 
породицама избеглих и интерно расељених лица која су 
тренутно  настањена  на  територији  општине  ,  у 
појединачном  максималном  износу  по  породици  до 
15.000,00 динара. 

Средства,  у  укупном  износу  од  300.000,00 
динара,  су  уплаћена  на  уплатни  рачун  број:  840 
73315484313    текући  наменски  трансфери  у  ужем 
смислу,  од  Републике    у  корист  нивоа  општина,  дана 
06.новембра 2012.године. 

Члан 2. 
Средства  из  члана  1.  Овог  Решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02Председник  општине  ,  глава  2.1, 
функција  090социјална  заштита,  економска 
класификација  472    накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета, алинеја 4 Комесаријат за избеглицеогрев. 

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    5.  Закона  о  буџетском  систему  , 
утврђено  је  да  у  случају  да  један  ниво  власти  својим 
актом  определи  другом  нивоу  власти  наменска 
трансферна  средства,    чији  износи    нису  могли  бити 
познати  у  постутпку  доношења  буџета,  орган  управе 
надлежан  за  финансије,  на  основу  тог  акта,  отвара 
одговарајуће  апропријације  за  извршавање  расхода  и 
издатака по том основу. 

На  основу  напред  наведеног  донето  је  решење 
као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

82. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401891/1/2012 
07.новембар  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 
101/2011,93/2012.)  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 , 14/12 и 21/12), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.  Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/11  ,14/12  и  21/12),  раздео  04 
Општинска управа, глава 15, функција 810 – Установа 
за физичку културу , са економске  класификације: 

412  социјални доприноси на  терет послодавца 
у износу  од  30.000,00 дин. 
423  услуге по  уговору,  у  износу    од  10.000,00 

дин. 
426 материјал, у износу  од  21.000,00 дин. 

што  укупно  износи  61.000,00  динара,  преносе  се  на 
раздео  04  Општинска  управа,  глава  15,  функција 
810  –  Установа  за  физичку  културу,  економска 
класификација  416  –  награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи. 

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 Установа  за  физичку 
културу  обратила  захтевом  број  1401891/1/2012  од 
05.11.2012.  године  којим  траже  преусмеравање 
апропријације  са  412,423  и  426  на  416    ради  исплате 
јубиларне награде раднику, а што се уклапа у дозвољени 
оквир,  промена  апропријације  је  извршена  у  складу  са 
законским прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

83. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401890/2012 
07 .новембар  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 101/2011,93/2012) и члана 58. став 
1.  тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац  ("Сл. 
гласник  Општине  Г.  Милановац"  бр.  20/08.и  3/11),
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Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2012.годину 
(«Сл.гл.општине  Г.Милановац»  бр.24/2011.,14/12  и 
21/12.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/2011.,14/12  и  21/12.),  раздео  04 
Општинска  управа,  глава  21,  функција  810    ЈП 
Спортско  рекреативни  центар,  са  економске 
класификације  421стални  трошкови  ,  у  износу    од 
140.000,00 динара , преноси се на раздео 04 Општинска 
управа,  глава  21,  функција  810    ЈП  Спортско 
рекреативни  центар,  економска  класификација  426 
материјал  износ  од  40.000,00  динара  и  512  – машине  и 
опрема износ од 100.000,00 динара. 

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЈП Спортско рекреативни центар упутило је захтев бр. 
1401890/2012  од  05.11.2012.године  којим  тражи 
промену апропријације, са 421стални трошкови на 426 
материјал  и  512  –  машине  и  опрема.Наиме,  у  веома 
кратком  року,  десила  су  се  два  смртна  случаја  чланова 
уже  породице  запослених  радника.Законска  обавеза  – 
солидарна  помоћ  тим  радницима,  исплаћена  је  из 
сопствених  средства,  а  сада  се  тражи  промена 
апропријације  како  би  се  наменска  средства 
надоместила. 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације за расход, чији се 
износ  умањује.  С  обзиром  да  се  износ  од  140.000,00 
динара  уклапа  у  дозвољени  оквир,  промена 
апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

84. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1401889/1/2012 
14.11.2012.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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.гласникРС“ 
бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012.), члана 58. 

Статута општине Горњи Милановац („Сл.гл.општине 
Г.Милановац бр.20/08,03/11), а по указаној потреби, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења 

1.  Мења  се  Решење  број  1401785/20121,  о  преносу 
средстава  удружењу  пољопривредних  произвођача   
Удружењу  произвођача  јагодичастог  воћа„Виламет 
Сувобор“,  од  03.08.2012.године(Сл.гл.општине 
Г.Милановац  19/2012.)  тако што  се  у  тачки  1.  намена  , 
мења и гласи: 
путни трошкови и набавка горива за редовне активности 
48.000,00, 
набавка и израда чланских карата и рекламни материјал 
30.000,00, 
трошкови репрезентације и одржавање састанака и 
семинара  22.000,00, 
обука и едукација чланова удружења малинара 
20.000,00. 

2. У осталом делу Решење остаје не промењено. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

85. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 14041285/1/2012 
16. новембар 2012.год. 
Горњи Милановац 

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр. 
24/11,14/12,21/12), Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11,14/12,21/12),  раздео 
04  Општинска  управа,      глава  01,  функција  421 
пољопривреда,   економска  класификација 481дотације 
невладиним  организацијама    удружења 
пољопривредних  произвођача  –  Друштво  пчелара 
„Матица“,  одобравају  се  средства  у  износу  од 
100.000,00  динара,    која  ће  се  користити  за  следеће 
намене: 

одлазак на Државни сајам пчеларства у Београд, 
17.000,00 динара , 

организовање  годишње  Скупштине  друшта 
пчелара „Матица“15.436,00 дин.
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преглед пчела 11.564,00 дин. 
Посета  пчеларској  изложби  и  предавањима  у 

Београд 16.000,00 дин. 
набавка пројектора 40.000,00 дин. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући рачун код Чачанске банке број: 155184116. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

86. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401875 
16.новембар 2012.год. 
Горњи Милановац 

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр. 
24/11,14/12,21/2012.), Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине Г.Милановац“  бр.  24/11,14/12,21/2012.),  раздео 
02    Председник  општине,      глава  2.1,  функција  090 
социјална  заштита,    позиција  31/1,  економска 
класификација  472  накнада  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства  Јоксић  Драгану  из 
Г.Милановца,  Цвијићева  39,  у  износу  од  10.000,00 
динара,    на  име  помоћи  око  обезбеђења  средстава  за 
путне трошкове детета , Јоксић Кристине, у Швајцарску. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  исплатити 
готовински,преко благајне 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

87. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401893/1/2012 
16. новембар 2012.год. 
Горњи Милановац 

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр. 
24/11,14/12,21/12), Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11,14/12,21/12),  раздео 
04  Општинска  управа,      глава  01,  функција  421 
пољопривреда,   економска  класификација 481дотације 
невладиним  организацијама    удружења 
пољопривредних  произвођача  –  Друштво  пчелара 
„Рудник“са  Рудника,  одобравају  се  средства  у  износу 
од  60.000,00  динара,    која  ће  се  користити  за  следеће 
намене: 

Предавање  проф.  др.  Зорана 
Станимировића , редовног професора и шефа катедре за 
биологију  Факултета  ветеринарске  медицине  ,  тема 
предавања  је Апитерапија  , цена предавања  је 17.000,00 
динара, 

Предавање  Иван  Умељић,  главни  и  одговорни 
уредник часописа  „Пчеларски журнал“,  цена предавања 
6.000,00 динара, 

одлазак на Државни сајам пчеларства у Београд, 
цена је 20.000,00 динара и 

организовање  годишње  Скупштине  друшта 
пчелара „Рудник“17.000,00 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући рачун код Чачанске банке број: 155172476 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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88. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401904 
19 . новембар  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  101/2011,93/2012.)  и  члана  58. 
став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац 
("Сл.  гласник  Општине  Г.  Милановац"  бр.  20/08.и 
03/11.),  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2012.годину («Сл.гл.општине Г.Милановац» бр.24/2011 , 
14/2012, 21/12.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/2011,14/2012,21/12.),  раздео  04 
Општинска  управа,  глава  01,  функција  620    развој 
заједнице,  економска    класификације  511зграде  и 
грађевински  објекти,  износ    од  300.000,00  динара  , 
преноси се са: 
  алинеје  1    Приступна  саобраћајница  спортском 
комплексу и базену ,на 
 алинеју 9  Препокривање и изградња котларнице у ОШ 
у Угриновцима,  наменски  за  израду  електроинсталација 
у школи. 

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације за расход, чији се 
износ  умањује.  С  обзиром  да  се  износ  од  300.000,00 
динара  уклапа  у  дозвољени  оквир,  промена 
апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

89. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 13865/2012 
19. новембар 2012. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл.гласник РС“, број 88/2011), члана 27. 
ст.  1.  тач.3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању 
делатности  од  општег  интереса  („Сл.гласник  РС“, 
бр.25/2000,  25/02,  107/05,  108/05  и  123/2007),  члан  11. 
Став  2.  Уредбе  о  начину  одређивања  највиших  и 
најнижих  просечних  цена  топлотне  енергије  у  грејној 
сезони  2012/2013.години  („Сл.гласник  РС“,  бр.101/2012 
),  члана  14.  ст.1.  алинеја  3.  Одлуке  о  оснивању  и 
организовању  ЈКП  „Горњи  Милановац“,  Горњи 
Милановац  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“,  бр. 
3/03 , 15/07 и 21/09) и члана 58. став 1. тачка 16. Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“, бр.20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  ЈКП  „Горњи 
Милановац“  Горњи  Милановац,  на  измену  цена 
комуналних  услуга    и  то  у  делу  цена  грејања  за  правна 
лица. 

У  Решењу  Председника  општине  Горњи 
Милановац,  број  13861/12    од  03.  септембра  2012. 
године о давању сагласности на цене комуналних услуга: 
воде  са  канализацијом  и  системом  за  пречишћавање 
отпадних  вода,  изношења,  транспорта  и  депоновања 
комуналног чврстог отпада, грејања и ценовник осталих 
комуналних  услуга  у  Горњем  Милановцу,  у  ставу  1. 
тачка III, мења се и гласи: 

III  Цена  грејања,  са  применом  од  13. 
новембра 2012. године: 

Р.бр.  Корисник  Стара 
цена 

Нова 
цена 

Начин 
плаћања 

1.  Физичка лица  82,15 
дин/м 2 

105,00 
дин/м 2 

У 12 
месечних 
рата 

2.  Правна лица  420,00 
дин/м 2 

315,00 
дин/м 2 

У 6 
месечних 
рата 

Напомена: Цене су без пореза на додату вредност. 

2.  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ЈКП  „Горњи  Милановац“, 
Горњи  Милановац,  да  ценовник  услуга  формиран  у 
складу  са  тачком  1.  овог  решења  достави  Одељењу  за 
привреду и финансије општине Горњи Милановац, ради 
евиденције.
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3.  У  осталом  делу  решење  Председника  општине 
Горњи  Милановац,  број  13861/12    од  03.  септембра 
2012. године остаје непромењено. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Председник општине Горњи Милановац донео је 
03.  септембра  2012.године,  Решење  број  13861/12,  о 
давању сагласности на цене комуналних услуга: воде са 
канализацијом  и  системом  за  пречишћавање  отпадних 
вода,  изношења,  транспорта  и  депоновања  комуналног 
чврстог отпада, грејања и ценовник осталих комуналних 
услуга  у Горњем Милановцу. 

Ступањем на снагу Уредбе о начину одређивања 
највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије 
у  грејној  сезони  2012/2013.години  („Сл.гласник  РС“, 
бр.101/2012  ),  ЈКП  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац,  упутило  је  Председнику  општине  Горњи 
Милановац поднесак  број 6527  од  05.11.2012.године,  са 
захтевом за добијање сагласности на измену решења број 
13861/12  од  03.09.2012.године.  Измена  решења  се 
односи на  усклађивање цене грејања    за правна лица са 
наведеном Уредбом Владе РС. 

Уз  захтев  је  достављена  и  Одлука  Управног 
одбора  ЈКП  „Горњи  Милановац“,  број  6509  од 
05.11.2012.године  о  усвајању  промене  цене  грејања  за 
правна лица тако да се износ од 420,00 дин/ м 2  смањује 
на  315,00  дин/  м 2  ,  док  цена  грејања  за  физичка  лица 
остаје непромењена. 

Oпштинско веће општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  19.11.2012.  године,  донело  је 
Закључак    број    306966/2012  којим  се  подржава 
Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  измену  цена 
комуналних  услуга    и  то  у  делу  цена  грејања  за  правна 
лица  и  измени  решења  Председника  општине  Горњи 
Милановац број  13861/12 од 03.09. 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

104. 

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  19.11.2012. 
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  1.650.000,00  динара  Општинској    управи  општине 
Горњи  Милановца  –  Развој  заједнице,  као  додатна 
финансијска средства како би се инвестиције започете  у 
току  буџетске  2012.године  завршиле  у 
потпуности.Средства  је  потребно  издвојити  за  следеће 
потребе: 

1.Спортска сала у Прањанима  за отклањање 
недостатака  по  примедбама  противпожарне  инспекције 
набавка  резервне  пумпе  за  потисни  цевовод,  замена 
генератора  на  агрегату,  замена  дела  потисног  цевовода, 
испитивање ПП апарата,  набавка  ормана  са  опремом  уз 
спољашне хидранте. Процењена  вредност  радова  је  око 
1.000.000,00 динара. 

Проширење  септичке  јаме,  вредност  радова  се 
процењује на око 200.000,00 динара. 

2.Спортска  сала  на  Руднику    рукохват  дуж 
степеника, лајсне око прозора, обрада парапета и слични 
ситни  радови,  да  се  уговори  технички  пријем  објекта( 
око  250.000,00  дин.)  и  да  се  изврши  укњижба  објекта. 
Процењена вредност радова је 450.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 01, 
функционална  класификација  620    Развој  заједнице, 
економска  класификација  511    зграде  и  грађевински 
објекти,  алинеја  5   Спортска  хала  у Прањанима,  износ 
од  1.200.000,00  динара,  алинеја  10    Спортска  хала  на 
Руднику, износ од 450.000,00 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: 306966/2012. од 19.11.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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105. 

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  19.11.2012. 
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 2.000.000,00 динара Општој болница из Г.Милановца 
као додатна финансијска средства ради извођења радова 
на Кабинету за плућне болести и то: 

  за  израду  платоа  испред  објекта  Кабинета  за 
плућне болести,за радове прве фазе доградње постојећег 
објекта  Кабинета  за  плућне  болести  и  рушења  дела 
постојећег објекта, 

вршење  стручног  надзора  на  адаптацији  и 
доградњи Кабинета за плућне болести, 

израда техничке документације за адаптацију и 
доградњу објекта Кабинета за плућне болести, 

набавку  електро  материјала  и  осталог 
потрошног материјала. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  465 
остале  донације,  дотације  и  трансфериОпшта  болница 
Кабинет за плућне болести. 

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: 306966/2012. од 19.11.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

106. 

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  19.11.2012. 
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  56.000,00  динара  ОШ“Таковски  устанак“Таково 
истурено одељење у Бољковцима, ради извођења радова 
на  електро  инсталацијама  у  издвојеном  одељењу  у 
Бољковцима. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 07, 
функционална  класификација  912основно  образовање   
ОШ“  Таковски  устанак“  Таково    одељење  у 
Бољковцима,  економска  класификација  463трансфери 
осталим  нивоима  власти  (425117текуће  поправке  и 
одржавањеелектричне инсталације). 

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: 306966/2012. од 19.11.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

107. 

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
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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  19.11.2012. 
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  22.463,00  динара Црвеном крсту  из Гор.Милановца  , 
ради  регистрације  путничког  возила  марке  „Мерцедес“ 
које је добијено од Црвеног крста МујшенаНорвешка . 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, глава 11, 
функционална класификација 090друштвене и 
хуманитарне организације, економска класификација 
481дотације невладиним организацијама – Црвени крст 
 редовна делатност  за регистрацију возила „Мерцедес“. 

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: 306966/2012. од 19.11.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

108. 

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  19.11.2012. 
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  Колу  Српских  сестара  из 
Гор.Милановца  ,  на  име  финансијске  помоћи  ради 
штампе стоног црквеног календара за 2013.годину, чијом 
продајом  би  се  обезбедила  средства  за  стипендије  и 
друга хуманитарна давања. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 11, 
функционална  класификација  090друштвене  и 
хуманитарне  организације,  економска  класификација 
481дотације невладиним организацијама – Коло српских 
сестара. 

3.Средства  из  таке  2.  овог  решења  пренети  на 
текући рачун бр:150798060 код Креди банке. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306966/2012. од 19.11.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

109. 

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  19.11.2012. 
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  20.000,00  динара  на  име  финансијске  помоћи  ФК 
„БацковацЈунајтед“ из Горњег Милановца ради набавке 
спортске опреме. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 15, 
функционална  класификација  810Установа  за  физичку 
културу,  економска  класификација  481дотације 
невладиним организацијама  ФК Бацковац Јунајтед. 

3.Средства  из  таке  2.овог  решења  пренети  на 
текући рачун број: 16036718165 код Банка Интеса.
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4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306966/2012. од 19.11.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

110. 

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  19.11.2012. 
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  40.000,00  динара  на  име  финансијске  помоћи  ради 
санације и поправке стамбеног објекта Гајовић Божидара 
из Накучана. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 04, 
функционална класификација 620Месне заједнице  МЗ 
Накучани    за  санацију  објекта  Гајовић  Божидара, 
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: 306966/2012. од 19.11.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

_______________________________________________ 
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