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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

386. 

На  основу  члана  6.  Одлуке  о  стипендирању 
ученика  и  студената  на  територији  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.  гл.општине  Горњи  Милановац",  број 
21/09  и  21/12),  Комисија  за  доделу  стипендија 
Скупштине општине Горњи Милановац  расписује 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 

ШКОЛСКУ 2013/2014. 
ГОДИНУ 

Право  на  студентску  стипендију  у  школској 
2013/2014. години имају: 

Студенти  од друге па до завршних година: 
  студија    првог  степена  (основне  академске 

студије, основне струковне студије), 
  студија  другог  степена  (мастер  академске 

студије,  специјалистичке  академске  студије, 
специјалистичке струковне студије) и 

  студија трећег  степена (докторске академске 
студије) ако су: 

Студенти  високих  школа,    факултета  и 
докторских  академских  студија,    чији  је  оснивач 
Република  Србија,  редовни  студенти  који  се 
финансирају  из  Буџета  Републике  Србије  ,  који  имају 
пријављено  пребивалиште  на  територији  општине 
Горњи  Милановац најмање годину дана пре подношења 
захтева  за  доделу  стипендије,  избегла  ,  интерно 
расељена    лица  који  имају  пријављено    боравиште 
најмање  годину  дана  на  територији  општине  Горњи 
Милановац    и  студенти  који  постижу  резултате  у 
студирању  изражене  кроз  високу  просечну  оцену 
најмање 8,50. 

студенти    могу  конкурисати  уколико  немају 
више  од    27  година  живота  у  моменту  подношења 
пријаве на Конкурс. 

Студенти  подносе: 
пријаву  која  садржи  личне  податке 

студената (образац у служби) 
потврду факултета/високе школе о уписаној 

години  студија,  оствареној  просечној  оцени  током 

студирања  (најмање  8,50),  као  и  доказ  да  се 
финансирају из Буџета Републике Србије. 

доказ  да  нису  обнављали  годину  током 
студирања и да им статус није мировао, 

  фотокопију  личне  карте  као  доказ 
пребивалишта  (уколико  је  лична  карта  са  чипом, 
мора бити очитана), 

  избегла  и  интерно  расељена  лица  са 
боравиштем  на  територији  општине  Горњи 
Милановац,  боравиште  доказују  избегличком 
легитимацијом  односно  легитмацијом  интерно 
расељеног лица и зеленим картоном, 

два  примерка  Уговора  о 
стипендирању(образац у служби). 

Сви докази који се прилажу морају бити 
званични документи одговарајуће установе 
(издати у прописаној форми и оверени). 

Рок  за  подношење  пријава  и  Конкурсом 
предвиђене  документације  за  стипендију  је  од 
01.11.2013.године  до  29.11.2013.  године,  соба  број  1 
(писарница)  у  згради  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац, од 7,30 до 15,30 часова. 

Ближе информације о Конкурсу могу се добити 
на телефон  5150061,  локал 0061. 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:4036720/2013.  ПРЕДСЕДНИК 
28.10.2013.године  др Биљана Обрадовић,с.р. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

328. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 14001182013/3 
Датум: 21.10.2013. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

На основу члана 58. став 1. тачка 22. Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гл.  Општине  Горњи 
Милановац“ , број 20/08 , 3/11, 29/2012 и 16/13“), доноси
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РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пету измену и 
допуну  финансијског  плана  ОШ  „Свети  Сава“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору    ОШ  „Свети  Сава“  Горњи  Милановац  дана 
18.10.2013. 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  18.10.2013. 
године, усвојена је Пета измена и допуна финансијског 
плана  ОШ  „Свети  Сава“  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  и  достављена  Председнику  општине  Горњи 
Милановац на давање сагласности. 

Петом  изменом  и  допуном  финансијског 
плана ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац утврђена је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о другој измени решења о распореду средстава 
у  оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална  класификација  912,  основно  образовање 
по  Одлуци  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2013.  годину  бр.  1400 
54/20131  од  02.07.2013.  године  и  решења  о  промени 
апропријације бр 1401464/2013 од 17.10.2013. 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. 

Решење достављено: 
1.Школи 
2.Одељењу за скупштинске послове 
3.Архиви 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,ср. 

SADR@AJ 
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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______________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

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

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


