
G GO OD DI IN NA A  X X X XI II I  B BR RO OJ J 4 4  2 21 1. . Ф ФЕ ЕБ БР РУ УА АР Р  2 20 01 13 3. . G GO OD DI IN NE E 
C Ce en na a o ov vo og g b br ro oj ja a j je e 5 50 0 d di in na ar ra a 
G Go od di i{ {w wa a p pr re et tp pl la at ta a j je e 1 1. .0 00 00 0 

d di in na ar ra a 

S SL LU U@ @B BE EN NI I G GL LA AS SN NI IK K 
O OP P[ [T TI IN NE E G GO OR RW WI I M MI IL LA AN NO OV VA AC C 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

163. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1386/2013 
14. фебруар 2013. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  28.  став  2.  Закона  о 
комуналним  делатностима  („Сл.гласник  РС“,  број 
88/2011),  члана  60.  ст.  1.  тач.  3.  Закона  о  јавним 
предузећима  („Сл.гласник  РС“,  бр.119/2012),  члана  15. 
Одлуке  о  комуналним  делатностима  на  територији 
општине  Горњи  Милановац  („Службени  гласник 
општине  Горњи Милановац  “,  бр.  30/2012  ),  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,  3/11  и 
29/12), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  ЈКП  „Горњи 
Милановац“  Горњи  Милановац,  на  допуну  цена 
комуналних делатности и то  у делу ценовника  осталих 
комуналних услуга. 

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 IV, додаје се : 

I Цена издавања решења о раздвајању водомера, 
са применом од 15.02.2013. године: 

Услуга  Пречник  Цена 
Решење о 
раздвајању 
водомера 

Ø1/2“, Ø3/4“, Ø1“  5.000,00 динара 

II  Цена  депоновања  индустријског  отпада,  са 
применом од 15.02.2013.године: 

Услуга  Јединица мере  Цена 
Депоновање 
индустријског 
отпада 

t (тона)  4.600,00 динара/t 

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. 

3. У  осталом делу  тачка  IV решења Председника 
општине  Горњи  Милановац,  број  13861/12    од  03. 
септембра 2012. године остаје непромењена. 

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 26.12.2012. године Одлуке о 
комуналним  делатностима  на  територији  општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац  “,  бр.  30/2012  )  чланом  15.  предвиђено  је 
раздвајање  водомера.  ЈКП  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац,  упутило  је  Председнику  општине  Горњи 
Милановац  поднесак  број  707  од  08.02.2013.године,  са 
захтевом за добијање сагласности на допуну ценовника 
осталих  комуналних  делатности  и  самим  тим  измену
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решења  број  13861/12  од  03.09.2012.године,  обзиром 
да  у  ценовнику  осталих  комуналних  делатности    није 
предвиђена  накнада  за  издавање  решења  о  раздвајању 
водомера  за    пречнике  Ø1/2“,  Ø3/4“,  Ø1“.  Измена 
решења  се  односи  на  усклађивање  ценовника  осталих 
комуналних  делатности  са  наведеном  Одлуком  о 
комуналним  делатностима.  Потребно  је  у  поменути 
ценовник  додати  поред  постојеће  цене  депоновања 
индустријског  отпада  по  једном  метру  кубном  и  цену 
депоновања  отпада  по  тони,  обзиром  да  на  улазу  у 
санитарну  депонију  „Вујан“  постоји  колска  вага  којом 
се мере количине  отпада који  се  депонује. Уз захтев  је 
достављена  и  Одлука  Управног  одбора  ЈКП  „Горњи 
Милановац“,  број  430  од  29.01.2013.године  о  допуни 
ценовника осталих комуналних делатности. 

Oпштинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  седници  одржаној  14.02.2013.  године,  донело  је 
Закључак  број 30612/2013 од 14.02.2013. године којим 
се  подржава  Предлог  решења  председника  општине  о 
давању сагласности на допуну цена комуналних услуга 
и то у делу ценовника осталих комуналних делатности и 
измену  решења  Председника  општине  Горњи 
Милановац број 13861/12 од 03.09. 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

164. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 30612/2013 
19.02.2013.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 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

1.  Мења  се  Решење  број  30612/2013,  о  коришћењу 
средстава текуће буџетске резерве, од 14.02.2013.године 
, тако што се  тачка 2. мења и гласи:Средства из тачке 1 
овог  решења  распоређује  се    у  оквиру  раздела  04 
општинска  управа  глава  15,  функционална 
класификација 810Спортски савез општине, економска 
класификација  481  дотације  невладиним 
организацијама  средства  за  спортске  клубове  и 
организацијеСтрељачка  дружина  „Драган  Јевтић 
Шкепо“. 

2.Тачка 3. се брише. 

3. У осталом делу Решење остаје не промењено. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

165. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400262013/3 
Датум: 06.02.2013. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

На основу члана 58. став 1. тачка 16. Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гл.  Општине  Горњи 
Милановац“ , број 20/08 , 3/11 и 29/2012“), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену и 
допуну  финансијског  плана  ОШ  „Свети  Сава“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору    ОШ  „Свети  Сава“  Горњи  Милановац  дана 
04.02.2013. 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  04.02.2013. 
године, усвојена је Прва измена и допуна финансијског 
плана  ОШ  „Свети  Сава“  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  и  допуном  финансијског 
плана ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац утврђена је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине  о  распореду  средстава  у  оквиру  одобрених 
апропријација  раздела  4,  глава  07,  функционална 
класификација  912,  основно  образовање  по  Одлуци  о 
буџету  општине Горњи Милановац за 2013. годину бр. 
1400 591/2012 од 24.12.2012. 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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166. 

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

OP[TINA GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK OP[TINE 

Broj:4-03-401-40/2013 

Datum: 25.01.2013. godine 

GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011 i 93/2012), 
Re{ewa o kvotama potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.-31.03.2013. godine, ~lana 58. Statuta op{tine 
Gorwi Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08, 3/2011 i 29/2012”) Predsednik op{tine Gorwi 
Milanovac donosi 

RE[EWE 
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 07 , FUNKCIONALNA 

KLASIFIKACIJA 090 SOCIJALNA ZA[TITA - INKLUZIVNO OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA 
POTRO[WE ZA BUXETSKE KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2013. GODINU 

^lan 1. 

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

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar – mart 2013. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 
R.br BUXETSKI KORISNIK Teku}i rashodi Tek.bux.rezerva Ukupno 

424 Specijalizovane usluge 235.000,00 235.000,00 

A UKUPNO: 235.000,00 0,00 235.000,00 

463 Transferi ostalim nivoima vlasti (A+B) 

1. O[ “ Kraqa Aleksandra I “ 212.000,00 212.000,00 

2. O[ “ Mom~ilo Nastasijevi}” 157.000,00 157.000,00 

3. O[ “ Sveti Sava” 125.000,00 125.000,00 

4. O[ “ Desanka Maksimovi}” 179.000,00 179.000,00 

5. O[ “ Ivo Andri}” Prawani 162.000,00 162.000,00 

6. O[ “ Arsenije Loma” Rudnik 140.000,00 140.000,00 

7. O[ “ Takovski ustanak” Takovo 140.000,00 140.000,00 

B UKUPNO: 1.115.000,00 0,00 1.115.000,00 

Ostali rashodi 

424 Specijalizovane usluge 0,00 0,00 

472 Naknada za za{titu iz buxeta 0,00 0,00 

C UKUPNO: 0,00 0,00 

UKUPNO (A+B+C): 1.350.000,00 1.350.000,00
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^lan 2. 
Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. Ukoliko se 
u periodu 01.01.-31.03.2013. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema prioritetima, i to: 
obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi neophodni za 
funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

167. 

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

OP[TINA GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK OP[TINE 

Broj:4-03-401-38/2013 

Datum:25.01.2013. godine 

GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011 i 93/2012), 
Re{ewa o kvotama potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.-31.03.2013. godine, ~lana 58. Statuta op{tine 
Gorwi Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08, 3/2011 i 29/2012”) Predsednik op{tine Gorwi 
Milanovac donosi 

RE[EWE 

O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 07 , FUNKCIONALNA 
KLASIFIKACIJA 912 OSNOVNO OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA BUXETSKE 

KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2013. GODINU 

^lan 1. 

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

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar – mart 2013. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 
R.br BUXETSKI KORISNIK Teku}i rashodi Tek. bux. rezerva Ukupno 

1. O[ “ Kraqa Aleksandra I “ 2.533.000,00 2.533.000,00 

2. O[ “ Mom~ilo Nastasijevi}” 1.646.000,00 1.646.000,00 

3. O[ “ Sveti Sava” 1.285.500,00 1.285.500,00 

4. O[ “ Desanka Maksimovi}” 2.248.000,00 2.248.000,00 

5. O[ “ Ivo Andri}” Prawani 3.400.000,00 3.400.000,00 

6. O[ “ Arsenije Loma” Rudnik 2.002.000,00 2.002.000,00 

7. O[ “ Takovski ustanak” Takovo 2.156.000,00 2.156.000,00 

A UKUPNO: 15.270.500,00 0,00 15.270.500,00 

OSTALI RASHODI 

413 Naknade u naturi 47.000,00 47.000,00
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424 Specijalizovane usluge 400.500,00 400.500,00 

472 Naknada za za{titu iz buxeta 282.000,00 282.000,00 

B UKUPNO: 729.500,00 729.500,00 

UKUPNO (A+B): 16.000.000,00 16.000.000,00 

^lan 2. 

Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. 
Ukoliko se u periodu 01.01.-31.03.2013. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema 
prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

168. 

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

OP[TINA GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK OP[TINE 

Broj:4-03-401-39/2013 

Datum: 25.01.2013. godine 

GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011 i 93/2012), 
Re{ewa o kvotama potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.-31.03.2013. godine, ~lana 58. Statuta op{tine 
Gorwi Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08, 3/2011 i 29/2012”) Predsednik op{tine Gorwi 
Milanovac donosi 

RE[EWE 

O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 08, FUNKCIONALNA 
KLASIFIKACIJA 920 SREDWE OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA BUXETSKE 

KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2013. GODINU 

^lan 1. 

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

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar – mart 2013. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 

R.br. BUXETSKI KORISNIK Teku}i rashodi Teku}a buxetska rezerva Ukupno 
1. T[ “ Jovan @ujovi} “ 4.455.000,00 4.455.000,00 

2. Gimnazija “Takovski ustanak” 1.837.700,00 1.837.700,00 

3. ET[ “ Kwaz Milo{” 1.414.700,00 1.414.700,00 

A UKUPNO: 7.707.400,00 7.707.400,00 

OSTALI RASHODI
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413 Naknade u naturi 529.000,00 529.000,00 

424 Specijalizovane usluge 265.600,00 265.600,00 

472 Naknada za za{titu iz buxeta 283.000,00 283.000,00 

B UKUPNO: 1.077.600,00 1.077.600,00 

UKUPNO (A+B): 8.785.000,00 8.785.000,00 

^lan 2. 
Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. 

Ukoliko se u periodu 01.01.-31.03.2013. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema 
prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

151. 

На основу члана 10. став 2.Одлуке  о  оснивању 
Предшколске установе “Сунце“ Горњи Милановац  („Сл 
гл.  Општине  Горњи Милановац“,  број  7/97,  2/04  ,5/05, 
5/11  и  24/11),  члана  61.  став  1.тачка  15.  Статута 
општине  Горњи  Милановац    („Сл.гл.општине  Горњи 
Милановац“,број  20/08,  3/11  и  29/12)  и  члана  4.  и  26. 
Одлуке  о  Oпштинском    већу  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.гл.општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/08), Општинско веће општине Горњи Mилановац, на 
седници одржаној 14.фебруара 2013. године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

I.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Предшколској 
установи  „Сунце“  Горњи  Милановац,  на  цену  вртића 
коју  родитељ плаћа за целодневни боравак детета  у 
износу  од  4.300,00  динара,  односно  3.000,00  динара  за 
дете  које  похађа  припремни  предшколски  програм  а 
налази се на целодневном боравку. 

II Сагласност на цене која је дата у ставу I овог 
решења, примењиваће се од 1.марта 2013. године. 

III  Oво  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи  Милановац.“ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30612/2013 од 14.фебруара 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић,с.р. 

152. 

На  основу    члана  61.став  1.тачка  15.Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.гл.општине  Горњи 
Милановац“,  број  20/08,  3/11  и  29/12)  и  члана  4.  и  26. 
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Сл.гл.општине  Горњи  Милановац“,  број  24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 14.фебруара 2013. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УСТУПАЈУ  СЕ  Предшколској  установи 
„Сунце“ Горњи Милановац, на привремено коришћење 
објекти  Дечјег  летовалишта  „Мирко  и  Славко“  у 
Буљарици  (пет  стамбених  јединица,  трпезарија  и 
санитарни  чвор),  укупне  површине    690м2,    у  сезони 
2013. године, ради организовања летовања предшколске 
и  школске  деце  са  територије  општине  Горњи 
Милановац.
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2.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30612/2013. године од 14.фебруара 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић,с.р. 

153. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  15.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“,  број  20/08,  3/11  и  29/12)  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  14.фебруара 2013. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  за  ангажовање  три 
асистента  који  ће  радити  са  ученицима  којима  је 
потребна  додатна  мера  подршке  у  образовању  и  то  у 
следеће  школе:  Основну  школу  „Свети  Сава“  Г. 
Милановац, Основну школу „Таковски устанак“ Таково 
и  Основну  школу  „Арсеније  Лома“  Рудник,  на  основу 
мишљења  Интерресорне  комисије  и  у  складу  са 
Правилником  о  додатној  образовној,  здравственој  и 
социјалној  подршци  детету  и  ученику  („Сл.  гласник 
РС“, број 63/2010). 

II  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општинска управа општине 
Горњи Милановац – Одељење за привреду и финансије 
и  Одељење  за  друштвене  делатности  да  се  старају  о 
реализацији  расподеле  додатних  финансијских 
средстава  школама  за  ученике  којима  је  потребна 
додатна мера подршке у образовању. 

III  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац." 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30612/2013 од 14.фебруара 2013.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић,с.р. 

154. 

Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу 
чланова  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине 

Г.М.“,бр.24/08), на седници одржаној 14.02.2013.године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  радна  група  за  израду 
Програма расподеле средстава остварених од накнаде за 
коришћење  минералних  сировина  на  територији 
општине Горњи Милановац за 2013.годину,  у следећем 
саставу: 

1/  Александра Милошевић,  начелник  одељења 
за привреду и финансије, за руководиоца радне групе, 

а за чланове: 
2/  Мирослав  Миловановић,  заменик 

председника Општине, 
3/  Горица  Петровић,  начелник  Општинске 

управе, 
4/  Зоран  Дрињаковић,  начелник  Одељења  за 

комунално стамбене послове и урбанизам. 

2. Задатак Радне групе је да припреми и изради 
Предлог  програма  расподеле  средстава  остварених  од 
накнаде  за  коришћење  минералних  сировина  на 
територији општине Горњи Милановац за 2013.годину и 
исти  достави  Општинском  већу  ради  разматрања  и 
усвајања. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

155. 

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  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 14.02.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
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 Ловачкој подружници Доња 
Црнућа  из  Доње  Црнуће  као  помоћ  за  организовање 
„Пете  ловачке  хајке  на  лисице“  која  ће  се  одржати 
09.фебруара 2013.године.
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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 
организацијама  –  ОсталоЛовачка  подружница  Доња 
Црнућа. 

3.Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући  рачун  Ловачког  удружења  Војвода  Милан 
Обреновић  бр.155202449  са  поз.  на  бр.64035, 
подружница Доња Црнућа. 

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: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

156. 

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  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 14.02. 2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
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  Трифуновић  Милану  из 
Липовца,  општина  Г.Милановца,  као    помоћ  због 
угинућа краве. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине,  глава  2.1, функционална  класификација  090 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџетаједнократне 
помоћи. 

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

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: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

157. 

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 
2013.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  30/2012.)  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 14.02. 2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/12), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална буџетска резерва, одобравају се средства Папић 
Љубинки  из  Прањана  у  укупном  износу  од  20.000,00 
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. Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
готовински,преко благајне. 

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: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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158. 

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  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 14.02.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
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 Хаџић Сретену из Јабланице 
као  помоћ за издавања књиге  две драме: „Тетоважа“ и 
„Избеглица“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине,  глава  2.1, функционална  класификација  090 
социјална  заштита,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета,  једнократне 
помоћи. 

3.Средства из тачке 1.овог решења уплатити на 
текући рачун бр.250407000108150076. 

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: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

159. 

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  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 14.02.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
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  250.000,00  динара  МЗ  Богданица  за 
финансирање  повећаних    радова на изградњи моста на 
реци Тињи. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  04,  функционална  класификација  620 
месне  заједницеМЗ  Богданица,  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: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

160. 

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  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 14.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
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  17.200,00  динара  Организацији  „ГМ 
Оптимист“ за суфинансирање пројектних активности. 

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

3.Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући рачун код ОТП банке број: 3259500700014609 
18. 

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: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

161. 

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  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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 14.02.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
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  Стрељачкој 
дружини“Драган Јевтић Шкепо“ из  Г.Милановца, 
као    помоћ  за  за  финансирање  трошкова  поводом 
јубилеја 125 година стрељаштва у Србији и  одржавања 
свечане и изборне Скупштине. 

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  481  дотације  невладиним 
организацијамаосталоСтрељачка  дружина  „Драган 
Јевтић Шкепо“. 

3.Средства из тачке 1.овог решења уплатити на 
текући рачун бр.155193234  кoд Чачанске 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: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

162. 

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  2013.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/2012,)  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  14.02.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012), 
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 15.000,00 динара ловачком друштву „ Фазан“ 
из Прањана као помоћ за организовање групног лова на 
лисицу, који ће се одржати 23.фебруара 2013.године . 

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  481    дотације  невладиним 
организацијама  –  ОсталоЛовачко  друштво“Фазан“ 
Прањани. 

3.Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући  рачун  Ловачког  удружења  Војвода  Милан 
Обреновић бр.155202449 са поз. на бр.64034, Ловачко 
друштво“Фазан“Прањани. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије.
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4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30612/2013 од 14.02.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

_______________________________________________ 
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