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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

259.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 2 

260.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 3 

261.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 4



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 5 

262.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 6 

263.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 7 7



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 8 8 

264.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 9 9 

265.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 10 0



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 11 1 

266.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 12 2 

267.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 13 3



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 14 4 

268.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 15 5



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 16 6 

269.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 17 7



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 18 8 

270.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 1 19 9 

271.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 20 0



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 21 1 

272.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 22 2



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 23 3 

273.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 24 4



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 25 5 

274.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 26 6



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 27 7 

275.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 28 8



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 2 29 9 

276.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 30 0



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 31 1 

277.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 32 2



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 33 3 

278.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 34 4



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 35 5 

279.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 36 6



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 37 7 

280.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 38 8



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 3 39 9 

281.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 40 0



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 41 1 

282.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 42 2



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 43 3 

283.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 44 4



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 45 5 

284.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 46 6



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 47 7 

285.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 48 8



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 4 49 9 

286.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 50 0



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 51 1 

287.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 52 2



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 53 3 

288.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 54 4



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 55 5 

289.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 56 6



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 57 7 

290.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 58 8



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 5 59 9 

291.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 60 0



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 61 1 

292.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 62 2



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 63 3 

293.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 64 4



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 65 5 

294.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 66 6



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 67 7 

295.



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 68 8 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА



B Br ro oj j 1 15 5/ /2 20 01 13 3  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 S St tr ra an na a 6 69 9 

217. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012.62/2013,63/2 
013.  ),  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 
30/2012,10/2013,11/2013)  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 26. јула 2013. године, донело је 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

1.  У  решењу  о  употреби  средстава  текуће  буџетске 
резерве  број  30621/2013,  од 
27.03.2013.године(„Сл.гласник  општине  ГМ“број 
7/2013)  ,  у  тачки  2.  економска  класификација  423 
услуге  по  уговору,  у  износу  од  105.310,00  динара  и 
економска класификација 424специјализоване услуге у 
износу  од  15.486,00  динара  ,замењује  се  економском 
класификацијом  421стални трошкови.. 

2. У осталом делу решење остаје не промењено. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 30672/2013 од 26. јула 2013. године 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

218. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013.),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 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 26. јула 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, 
10/2013,  11/2013.)  ,  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  100.000,00 динара  Савезу за школски спорт, 
за редован рад Савеза. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  15,  функционална  класификација  810  – 
Спортски  савез  општинеСавез  за  школски  спорт, 
економска  класификација  481дотације  невладиним 
организацијама (481/10средства за спортске клубове и 
организације). 

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: 30672/2013 од 26. јула 2013. године 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

219. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013.),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 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 26. јула  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 
30/2012,10/2013,11/2013.),  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  68.000,00  динара 
Библиотеци  „Браћа  Настасијевић“  из  Г.Милановца  за 
набавку полица за књиге.
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2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  13,  функционална  класификација  820  – 
Библиотека,  економска  класификација  512   машине и 
опрема. 

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: 30672/2013 од 26. јула 2013. године 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

220. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013.),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 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 26. јула 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 
30/2012,10/2013,11/2013.),  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  300.000,00 динара 
Основном  образовању    ОШ  „Арсеније  Лома“  са 
Рудника  за  набавку  и  уградњу    котла  у  школи  на 
Руднику . 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  07,  функционална  класификација  912  – 
Основно  образорањеОШ  „Арсеније  Лома“  Рудник, 
економска  класификација  463трансфери  осталим 
нивоима власти (512машине и опрема). 

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: 30672/2013 од 26. јула 2013. године 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

221. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013.),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 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 26. јула 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 
30/2012,10/2013,11/2013.),  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  50.000,00  динара 
Месној  заједници  Каменица  за  трошкове 
организовања  културноспортске  манифестације 
“Илиндански  дани“, који ће се одржати у Каменици у 
периоду од 31.јула до 02.августа 2013.године. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  04,  функционална  класификација  620  – 
Месне  заједницеМЗ  Каменица,  економска 
класификација 423 – услуге 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: 30672/2013 од 26. јула 2013. године 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р.
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222. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013.),  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 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 30. јула 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 
30/2012,10/2013,11/2013.),  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  6.400.000,00 динара 
Јавном  предузећу  за  изградњу  општине  Горњи 
Милановац, за кишну канализацију за главну улицу. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  19,  функционална  класификација  620  – 
Јавно  предузеће  за  изградњу  општине  Горњи 
Милановац,  економска  класификација  511  –  Зграде и 
грађевински објекти, алинеја  Главна улица. 

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: 30675/2013 од 30. јула 2013. године 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik  Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
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