
G GO OD DI IN NA A  X XX XI II I  B BR RO OJ J  2 26 6  1 16 6. . Д ДЕ ЕЦ ЦЕ ЕМ МБ БА АР Р  2 20 01 13 3. . Г ГО ОД ДИ ИН НЕ Е 
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 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

410. 

На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (”Сл.гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009   др. 
закон, 72/2009  др. закон и 43/2011  одлука УС), члана 20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), чланова 2. и 3. Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и 
унапређење животне  средине  и  највишег  износа  накнаде  („Сл.  гласник  РС“,бр.  111/2009),  чланова  42.  и  124.  Статута 
општине Горњи Милановац  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр.  16/2013  – пречишћен  текст)  и  члана  143. 
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013), а по 
прибављеном мишљењу Министарства  енергетике,  развоја  и  заштите животне  средине  Републике  Србије,  бр.  40100 
1319/201301 од 15. новембра 2013. године, Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 13. децембра 
2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине (у даљем тексту: 

накнада)  на  територији  општине  Горњи Милановац  (у  даљем  тексту: Општина),  утврђују  обвезници,  висина,  рокови, 
начин плаћања и намена коришћења средстава од накнаде, а ради стварања материјалних услова за остваривање законом 
утврђених права и дужности Општине у области заштите и унапређења животне средине. 

Члан 2. 
Накнадом из члана 1. ове Одлуке сматра се новчани износ, који обвезници плаћају на име унапређења и заштите 

животне средине. 
Средства обезбеђена од накнаде, приход су буџета Општине и усмеравају се у целини на рачун Буџетског фонда 

за заштиту животне средине општине Горњи Милановац у складу са Одлуком о Буџетском фонду за заштиту животне 
средине  општине Горњи Милановац и  користе  се  наменски  за  заштиту  и  унапређење животне  средине на  територији 
Општине („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 25/2009 и 21/2010), а према усвојеним програмима коришћења 
средстава Буџетског фонда, односно локалним акционим и санационим плановима, у складу са стратешким документима 
који се доносе на основу закона. 

II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 3. 
Обвезници  плаћања  накнаде  су правна  и  физичка  лица  који  су  имаоци  права  својине,  или  су  закупци  ако  се 

непокретност користи по основу закупа, и то за:
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  коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности, 
  коришћење  земљишта  за  обављање  редовне  делатности  привредних  субјеката  (у  даљем  тексту: 

непокретност) 

Члан 4. 
Под пословним простором у смислу ове Oдлуке сматра се површина простора у коме се обавља пословна 

делатност, која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 
Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу ове Одлуке сматра се површина земљишта које 

правна лица и предузетници користе за обављање редовне делатности, а које представља основ за утврђивање пореза на 
имовину. 

Члан 5. 
Висина накнаде утврђује се месечно према површини, и износи: 
  за пословни простор 1,50 дин/м2 и 
  за земљиште за обављање редовне делатности 0,30 дин/м2. 

Ако  се  на  земљишту  за  обављање  редовне  делатности  налази  пословни  простор,  накнада  се  утврђује  према 
укупној површини земљишта, укључујући и површину пословног простора. 

Члан 6. 
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа не 

може бити већи од 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу. 

Члан 7. 

Ослобађају се плаћања накнаде: 
 државни органи, 
 органи јединице локалне самоуправе, 
 јавна предузећа и установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе и чији се материјални трошкови финансирају 
из буџета Општине, 
 основне и средње школе, 
 установе социјалне заштите, 
 установе здравствене заштите и друга правна лица која се финансирају из буџета, 
предузетници који обављају делатност у области старих заната у смислу Правилника о одређивању послова који се 
сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу 
посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).“ 

III НАСТАНАК И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 8. 
Послове обрачуна накнаде вршиће Општинска управа општине Горњи Милановац – Пореско одељење. 
Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од 

почетка тромесечја. 
Општинска управа општине Горњи Милановац – Пореско одељење доноси решење за сваку календарску годину, 

којим се утврђује укупна годишња обавеза. 
До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за 

последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује накнада. 
Обвезник накнаде  је  дужан да поднесе пријаву  за  утврђивање обавезе по  основу накнаде Општинској  управи 

општине Горњи Милановац – Пореском одељењу најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде. 
Пријава из става 5. овог члана саставни је део ове Одлуке. 

Члан 9. 
Обвезник накнаде је дужан да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року прописаном у члану 8. 

ове Одлуке, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене. 
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података за утврђивање пореза на 

имовину, којима располаже Општинска управа општине Горњи Милановац – Пореско одељење или путем инспекцијске 
контроле, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
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Члан 10. 
У погледу начина утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине, обрачунавања, застарелости, 

наплате,  рокова  за  плаћање,  за  обрачун  камате  за  доцњу  у плаћању,  принудну наплату и  остало  сходно  се примењују 
одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара, казниће се предузетник ако не поступа у складу са 

одредбама члана 8. став 5. ове Одлуке и у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање накнаде и не плати 
накнаду предвиђену овом Одлуком. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако 
не  поступа  у  складу  са  одредбама  члана  8.  став  5.  ове Одлуке  и  у  прописаном  року  не  пријаве  постојање  основа  за 
плаћање накнаде и не плати накнаду предвиђену овом Одлуком. 

За прекршај из става 2. овог члана, казниће се  одговорно лице  у правном лицу, новчаном казном у износу  од 
2.500,00 динара до 75.000,00 динара. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 

Милановац”, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

Број: 206113/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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411. 

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09исправка, 64/10 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука и УС 50/13одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.  гласник  РС“,  бр.    129/07),  члана  42.  Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника  о раду Скупштине  општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина  општине Горњи Милановац, на седници одржаној 
13. децембра 2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ РАСПИСИВАЊА ОГЛАСА РАДИ ОТУЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КП.БР.11153/1 КО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

Члан 1. 
ПРИСТУПА СЕ расписивању огласа ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Горњи 

Милановац кп бр. 11153/1 КО Горњи Милановац, путем јавног надметања. 

Члан 2. 
Поступак  јавног  оглашавања  и  поступак  јавног  надметања  спровешће  Комисија  за  јавно  надметање  и  јавно 

оглашавање прикупљањем писмених понуда у поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта образована 
Решењем  Председника  општине  Горњи Милановац,  број  146413/2013  од    24.06.2013.  године  ("Сл.гласник  општине 
Горњи Милановац", бр. 12/2013). 

Члан 3. 
Саставни  део  ове  Одлуке  је  текст  огласа  за  јавно  надметање  ради  отуђења  грађевинског  земљишта  у  јавној 

својини општине Горњи Милановац кп бр. 11153/1 КО Горњи Милановац. 

Члан 4. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 

Милановац“. 

Број: 206113/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

На  основу  члана  2.  Одлуке  о  расписивању  огласа  ради  отуђења  грађевинског  земљишта  у  јавној  својини 
општине Горњи Милановац кп бр. 11153/1 КО Горњи Милановац, путем јавног надметања ("Сл.гласник општине Горњи 
Милановац", бр.__/2013), Комисија за јавно надметање и јавно оглашавање прикупљањем писмених понуда у поступку 
отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта образована Решењем Председника општине Горњи Милановац, број 
146413/2013 од 24.06.2013. године ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 12/2013), расписује 

ОГЛАС 
за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Горњи Милановац, и то: 

1.  ЛОКАЛИТЕТ: Горњи Милановац, улица Свете Поповића 
ПАРЦЕЛА: кп.бр. 11153/1 КО Горњи Милановац 
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ: 0.07,30 ха 
КАРАКТЕР ОБЈЕКТА: стални 
СПРАТНОСТ: П+2 (приземље и два спрата) 
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛА: изградња индивидуалних стамбених објеката средње густине 

ПРАТЕЋЕ  НАМЕНЕ:  услужна  делатност,  непроизводно  пословање,  јавне  намене  и  пратећи  објекти 
инфраструктуре. 

МАКСИМАЛНИ СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ: до 60% 
2. Земљиште из тачке 1. Овог огласа комунално  је  опремљено приступним саобраћајницама,  јавном расветом, 

прикључком на водоводну мрежу, фекалну канализацију и инсталације гаса.
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3. Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта из тачке 1. Овог огласа износи 1.800,00 динара по  једном 
метру квадратном, што за целу парцелу износи 1.314.000,00 (милионтристачетрнаестхиљададинара). 

Минимални корак у јавном надметању износи 5.000,00 динара 
Гарантни  износ  је  утврђен  у  износу  од  10%  од  почетне  цене  и  износи  131.400,00 

(стотридесетједнахиљадачетиристотинединара) и уплаћује се на жиро рачун општине бр.84081115184389 позив на број 
72041. 

4.  Парцела  се  отуђује  у  виђеном  стању  и  опремљена  је  потребном  инфраструктуром  и  може  се  извршити 
прикључење  објеката на исту,  а  према  условима добијеним од  јавних предузећа,  тако да Општина Горњи Милановац 
нема никакву обавезу на измештању, обезбеђењу и заштити (евидентираних и неевидентираних на копији плана водова) 
инсталација и објаката инфраструктуре. 

5.  Накнада  за  уређивање  грађевинског  земљишта  се  обрачунава  за  нето  корисну  површину  објекта.  Обрачун 
накнаде  за уређивање грађевинског земљишта утврдиће се на основу главног пројекта објекта. 
6.  Поступак  јавног  надметања  спроводи  Комисија  за  јавно  надметање  и  јавно  оглашавање  прикупљањем  писмених 
понуда  у  поступку  отуђења  или  давања  у  закуп  грађевинског  земљишта  образована  Решењем  Председника  општине 
Горњи Милановац, број 146413/2013 од  24.06.2013. године ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 12/2013), у 
даљем тексту: Комисија. 

7. Право учешћа на  јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу писане пријаве на начин 
утврђен овим огласом и уплате гарантни износ. 

Писане пријаве за  учешће на  јавном надметању се подносе  у затвореној  коверти  са назнаком „За Комисију за 
јавно  надметање  и  јавно  оглашавање  прикупљањем  писмених  понуда  у  поступку  отуђења  или  давања  у  закуп 
грађевинског земљишта“, на адресу Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац, Тихомира Матијевића 4, 
Горњи Милановац. 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана јавног оглашавања, односно најкасније до 27.01.2014 године. 
Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи: 

а) податке о парцели која је предмет надметања 
б) за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број и адресу становања 
в) за предузетнике и правна лица: назив, односно фирму (пословно име), податке о упису у регистар недлежног органа 
(број, датум и назив органа), порески идентификациони број, седиште, потпис и печат овлашћеног лица. 
г) уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном гарантном износу, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте 
за физичка лица. 

8.  Јавно надметање ће се одражати 28.01.2014 године  (уторак)  у 12 часова у просторијама Јавног предузећа за 
изградњу општине Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр.4, други спрат. 

9.  Грађевинско  земљиште  у  јавној  својини    се  отуђује  учеснику  који  је  понудио  највећу  цену  за  отуђење 
грађевинског земљишта. 

Учеснику који је понудио највећи износ  цене за отуђење грађевинског земљишта, гарантни износ се урачунава у 
цену  земљишта.  Осталим  учесницима,  гарантни  износ  за  учешће  ће  се  вратити  најкасније  у  року  од  5  дана  од  дана 
спроведеног јавног надметања. 

У  случају  да  учесник  у  поступку  јавног надметања не  приступи  јавном надметању или не  учествује  у  јавном 
надметању  са  понуђеним  почетним  износом  цене  земљишта,  као  и  ако  учесник  који  је  понудио  највећи  износ  цене 
земљишта одустане од закључења уговора, губе право на повраћај гарантног износа. 

10.  Решење  о  отуђењу  грађевинског  земљишта доноси Скупштина  општине Горњи Милановац и  доставља  га 
свим учесницима поступка. 

Решење о отуђењу грађевинског земљишта је коначно и против истог се може пред надлежним управним судом 
покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања решења. 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини закључује се у року од 30 дана од дана коначности 
решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

Уколико лице коме се земљиште отуђује у року из предходног става не приступи закључењу уговора, решење о 
отуђењу грађевинског земљишта биће поништено и губи се право на повраћај уплаћеног гарантног износа. 

Цена грађевинског земљишта које се отуђује, плаћа се у целости тј. у једнократном износу пре овере уговора о 
отуђењу земљишта. 

Трошкови  овере  уговора,  пореза  и  укњижбе  у  јавним  катастарским  књигама  и  др.  трошкови  отуђења 
грађевинског земљишта падају на терет купца. 

11.  Овај  оглас  се  објављује  у  недељном  листу  „Таковске  новине“,  на  огласној  табли  Јавног  предузећа  за 
изградњу општине Горњи Милановац и на огласној табли Општинске управе општине Горњи Милановац. 

Сва  ближа  обавештења  и  информације  у  вези  овог  огласа  могу  се  добити  у  Јавном  предузећу  за  изградњу 
општине Горњи Милановац или на телефон 032/716858. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ И ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У 
ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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412. 

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр.  129/07),  чланова  42.  и  124. 
Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и 
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", 
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 13. децембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа 
за изградњу општине Горњи Милановац за 2013.годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу 
општине на седницама од 11. и 21. октобра и 4. и 28. новембра 2013.године, у пречишћеном тексту. 

II Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“ 

Број: 206113/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

413. 

На основу члана 61. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (”Сл. гласник РС”, бр. 119/12), члана 17. став 1. 
тачка  3.  Оснивачког  акта  –  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 10/2013), члана 29. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа „Спортско 
рекреативни  центар“  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  12/2013),  члана  124.  Статута 
општине  Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац",  бр.  16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143. 
Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  17/2013), 
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 13. децембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Одлуку  о  усвајању  допуне  Ценовника  услуга  и  усвајању  Ценовника 
угоститељских  услуга  Јавног  предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи  Милановац,  коју  је  донео  Надзорни 
одбор  Јавног  предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  28.  новембра  2013. 
године, под бројем 1142/13. 

II  Ово  Решење  и  Одлуку  о  усвајању  допуне  Ценовника  услуга  и  усвајању  Ценовника  угоститељских  услуга 
Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“ Горњи Милановац, објавити у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 

Број: 206113/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р.
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414. 

На основу члана 22. Закона о јавној својини (”Сл. гласник РС”, бр. 72/2011), члана 42. став 1 тачка 26. Статута 
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 16/2013), Скупштина општине Горњи 
Милановац, на седници одржаној 13. децембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ Основној школи „Иво Андрић“ Прањани за давање у закуп непокретности – 
земљишта које се налази на кп. бр. 823 КО Гојна Гора, уписаног у Листу непокретности број 4. 

II Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206113/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

415. 

На основу чланова  54.  и 55.  Закона  о  основама  система  образовања и  васпитања  („Службени  гласник РС“,бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, 
бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине  општине Горњи Милановац  ("Сл. гласник 
општине Горњи Милановац", 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 13. децембра 2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Слободанка  Поњавић  из  Бруснице  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе 
"Краљ Александар I" Горњи Милановац, као представник Савета родитеља. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Софија  Вукомановић,  професор  разредне  наставе  из  Горњег  Милановца,  ул.  Хероја 
Дражевића  бр.  12/1,  ЈМБГ  0811973788416  за  члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Краљ  Александар  I"  Горњи 
Милановац, као представник Савета родитеља. 

III Мандат именованог члана Школског одбора траје до истека мандата органа управљања. 

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

Број: 206113/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

416. 

На основу чланова 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, 
бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник
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општине Горњи Милановац", 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 13. децембра 2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГИМНАЗИЈЕ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 

КАО ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Душко  Матовић  из  Горњег  Милановца  дужности  члана  Школског  одбора  Гимназије 
"Таковски устанак" Горњи Милановац, као представник Савета родитеља. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Миле  Живановић,  адвокат  из  Горњег  Милановца,  ул.  Николе  Луњевице  бр.  50,  ЈМБГ 
2302960771218  за  члана Школског  одбора  Гимназије  "Таковски  устанак"  Горњи Милановац,  као  представник Савета 
родитеља. 

III Мандат именованог члана Школског одбора траје до истека мандата органа управљања. 

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

Број: 206113/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

331. 

Na osnovu  ~lana 24. Odluke o buxetu op{tine Gorwi Milanovac  za 2013. godinu ("Sl.glasnik  op{tine 
Gorwi Milanovac br.30/2012), Odluke o izmenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine Gorwi Milanovac za 2013. 
godinu ("Sl. Glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 23/2013"), ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. 
glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 16/2013-pre~i{}en tekst”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWE 

O TRE]OJ IZMENI RE[EWA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 
4, GLAVA 07, FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 912 OSNOVNO OBRAZOVAWE PO ODLUCI O IZMENAMA I 

DOPUNAMA ODLUKE O BUXETU OP[TINE GORWI MILANOVAC ZA 2013. GODINU 

^lan 1. 

Ovim Re{ewem se utvr|uje  raspored sredstava odobrenih aproprijacija u okviru razdela 4, glava 07, 
funkcionalna klasifikacija 912 osnovno obrazovawe po Odluci izmenama i dopunama Odlike o buxetu op{tine 
Gorwi Milanovac za 2013. godinu ("Sl. Glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 23/2013") u ukupnom iznosu od 
70.318.000 dinara i to: 
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4 07 912 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 67.218.000
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912 OSTALI RASHODI 3.100.000 

UKUPNI PRIHODI IZ BUXETA ZA FUNKCIJU 912 70.318.000 

^lan 2. 

Sredstva u iznosu od 67.218.000 dinara  se raspore}uju na slede}i na~in po korisnicima: 

Red. 
Br. 

[ifra 
korisnik 

a 
KONTO OPIS Plan za 2013. god. 

1 590 O[ ”KRAQA ALEKSANDRA I” 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 2.080.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 840.000 

421 STALNI TRO[KOVI 3.850.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 334.000 

422 PREVOZ U^ENIKA 700.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 1.000.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 780.000 

426 MATERIJAL 905.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 40.000 

512 MA[INE I OPREMA 200.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000 

UKUPNO: 10.779.000 

2 588 O[ ”MOM^ILO NASTASIJEVI]” 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

414 SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 245.000 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 440.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 300.000 

421 STALNI TRO[KOVI 3.640.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 345.000 

422 PREVOZ U^ENIKA 165.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 1.050.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 588.000 

426 MATERIJAL 430.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 10.000 

512 MA[INE I OPREMA 150.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 20.000 

UKUPNO: 7.383.000
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3 589 O[ ”SVETI SAVA” 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

414 SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA 55.000 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 360.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 80.000 

421 STALNI TRO[KOVI 2.205.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 411.250 

422 PREVOZ U^ENIKA 85.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 770.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 1.201.000 

426 MATERIJAL 700.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 10.000 

512 MA[INE I OPREMA 100.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 40.000 

UKUPNO: 6.017.250 

4 586 O[ ”DESANKA MAKSIMOVI]” 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 1.100.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 250.000 

421 STALNI TRO[KOVI 4.040.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 336.250 

422 PREVOZ U^ENIKA 1.100.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 946.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 617.000 

426 MATERIJAL 786.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 30.000 

512 MA[INE I OPREMA 772.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000 

UKUPNO: 10.027.250 

5 587 O[ ”IVO ANDRI]” PRAWANI 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 3.700.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 250.000 

421 STALNI TRO[KOVI 3.550.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 200.000
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422 PREVOZ U^ENIKA 3.200.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 760.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 600.000 

426 MATERIJAL 720.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50.000 

512 MA[INE I OPREMA 150.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000 

UKUPNO: 13.230.000 

6 585 O[ ”ARSENIJE LOMA” RUDNIK 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 1.700.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 150.000 

421 STALNI TRO[KOVI 3.880.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 226.250 

422 PREVOZ U^ENIKA 1.000.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 567.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 130.000 

426 MATERIJAL 700.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 60.000 

512 MA[INE I OPREMA 1.150.000 

UKUPNO: 9.563.250 

7 591 O[ ”TAKOVSKI USTANAK” TAKOVO 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 2.500.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 160.000 

421 STALNI TRO[KOVI 2.472.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 161.250 

422 PREVOZ U^ENIKA 2.200.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 725.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 160.000 

426 MATERIJAL 570.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 40.000 

512 MA[INE I OPREMA 1.190.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 40.000 

UKUPNO: 10.218.250
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^lan 3. 

8 OSTALI RASHODI 

Konto VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

422 PREVOZ U^ENIKA 100.000 

424 SPECIJALIZOVANE. USLUGE 1.700.000 

472 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 1.300.000 

UKUPNO: 3.100.000 

Sa konta 424, u delu “Ostali rashodi”, vr{i se pla}awe faktura specijalnih {kola i komisija koje vr{e 
kategorizaciju dece. Sa konta 472  i konta 422 se vr{i pla}awe prevoza deci i staraocima dece koja poha|aju 
specijalne {kole, a na osnovu Odluke Skup{tine op{tine Gorwi Milanovac broj 2-06-895/2010 (”Sl. glasnik 
Op{tine Gorwi Milanovac”, br. 7/2010). 

^lan 4. 
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti. 

^lan 5. 

Sastavni deo ovog finansijskog plana postaju i sve izmene koje nastaju dono{ewem re{ewa o promeni 
aproprijacija i re{ewa o rasporedu sredstava teku}e buxetske rezerve koja se odnose na aproprijacije odobrene 
ovim buxetskim korisnicima. 

^lan 6. 

Ovo Re{ewe bi}e objavqeno u “Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

Број : 1400136/2013 
Датум: 26.11.2013. године 
Горњи Милановац 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

332. 

Na osnovu  ~lana 24. Odluke o buxetu op{tine Gorwi Milanovac  za 2013. godinu ("Sl.glasnik  op{tine 
Gorwi Milanovac br.30/2012), Odluke o izmenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine Gorwi Milanovac za 2013. 
godinu ("Sl. Glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 23/2013"), ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. 
glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 16/2013-pre~i{}en tekst”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWE 
O TRE]OJ IZMENI RE[EWA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 
4, GLAVA 08 , FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 920 SREDWE OBRAZOVAWE PO ODLUCI O IZMENAMA I 

DOPUNAMA ODLUKE O BUXETU OP[TINE GORWI MILANOVAC ZA 2013. GODINU 

^lan 1. 
Ovim Re{ewem se utvr|uje  raspored sredstava odobrenih aproprijacija u okviru razdela 4, glava 08, 

funkcionalna klasifikacija 920 sredwe obrazovawe po Odluci o izmenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine 
Gorwi Milanovac za 2013. godinu ("Sl. Glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 23/2013") u ukupnom iznosu od 
31.910.000 dinara i to:
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4 07 920 
463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 27.330.000 

OSTALI RASHODI 4.580.000 

UKUPNI PRIHODI IZ BUXETA ZA FUNKCIJU 920 31.910.000 

^lan 2. 

Sredstva u iznosu od 27.330.000 dinara  se raspore}uju na slede}i na~in po korisnicima: 

Red. Br. [ifra 
korisnika 

KONTO OPIS Plan za 2013. 
god. 

1 1856 T[ ”JOVAN @UJOVI]” 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 1.590.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 320.000 

421 STALNI TRO[KOVI 7.320.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 440.000 

422 PREVOZ U^ENIKA 900.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 898.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 1.190.000 

426 MATERIJAL 600.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 

512 MA[INE I OPREMA 162.000 

UKUPNO: 13.420.000 

2 1696 GIMNAZIJA "TAKOVSKI USTANAK" 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 1.050.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 680.000 

421 STALNI TRO[KOVI 3.080.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 600.000 

422 PREVOZ U^ENIKA 300.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 1.100.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 200.000 

426 MATERIJAL 600.000 

512 MA[INE I OPREMA 190.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 20.000 

UKUPNO: 7.820.000
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3 1855 ET[ ”KWAZ MILO[” 

VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 520.000 

416 NAGRADE ZA ZAPOSLENE 490.000 

421 STALNI TRO[KOVI 1.200.000 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 280.000 

422 PREVOZ U^ENIKA 1.150.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 500.000 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 400.000 

426 MATERIJAL 500.000 

482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 10.000 

512 MA[INE I OPREMA 950.000 

515 NEMATERIJALNA IMOVINA 90.000 

UKUPNO: 6.090.000 

^lan 3. 

8 OSTALI RASHODI 

Konto VRSTA  RASHODA 
Ukupna 

sredstva 

422 TRO[KOVI PUTOVAWA 2.250.000 

424 SPECIJALIZOVANE. USLUGE 1.130.000 

472 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 1.200.000 

UKUPNO: 4.580.000 

Sa konta 422, u delu “Ostali rashodi”, vr{i  se pla}awe faktura “Autoprevoza” za u~enike sredwih {kola 
koji poha|aju {kole van teritorije Op{tine Gorwi Milanovac, a na osnovu  Odluke Skup{tine op{tine Gorwi 
Milanovac broj 2-06-895/2010 (”Sl. glasnik Op{tine Gorwi Milanovac”, br. 7/2010). 

Sa konta 424, u delu “Ostali rashodi”,  vr{i se pla}awe faktura specijalnih {kola. 

Sa konta 472 se vr{i pla}awe prevoza deci i staraocima dece koja poha|aju specijalne {kole. 

^lan 4. 

Sastavni deo ovog finansijskog plana postaju i sve izmene koje nastaju dono{ewem re{ewa o promeni aproprijacija 
i re{ewa o rasporedu sredstava teku}e buxetske rezerve koja se odnose na aproprijacije odobrene ovim buxetskim 
korisnicima. 

O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti 

^lan 5. 

Ovo Re{ewe bi}e objavqeno u “Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

Број : 1400136/2013 
Датум: 26.11.2013. године 
Горњи Милановац 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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333. 

Р е п у б л и к а С р б и ј  а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-400-138/2013 
Datum: 26.11.2013.  године 
Горњи Милановац 

Na osnovu  ~lana 24. Odluke o buxetu op{tine Gorwi Milanovac  za 2013. godinu ("Sl.glasnik  op{tine 
Gorwi Milanovac br.30/2012), Odluke o izmenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine Gorwi Milanovac za 2013. 
godinu ("Sl. Glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 11/2013"), ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. 
glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 16/2013-pre~i{}en tekst”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWE 
O TRE]OJ IZMENI RE[EWA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, 
GLAVA 07 ,  FUNKCIONALANA KLASIFIKACIJA 090 SOCIJALNA ZA[TITA - INKLUZIVNO OBRAZOVAWE PO 

ODLUCI IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUXETU OP[TINE GORWI MILANOVAC ZA 2013. GODINU 

^lan 1. 
U skladu sa Odlukom izmenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine Gorwi Milanovac za 2013. 

godinu("Sl. Glasnik op{tine Gorwi Milanovac br.11/ 2013"),ovim Re{ewem vr{i se raspored sredstava 
bilansiranih u okviru razdela 4 - Op{tinska uprava, glava 07, funkcionalna klasifikacija  090 - Inkluzivno 
obrazovawe,  u ukupnom iznosu od 5.750.000 dinara , i to: 

R
az

d
eo

 

G
l
av

a 

F
un

k
c
. 

k
l
as

i
f
. 

E
k
o
n
o
m
. 

K
l
as

i
f
. 

O
P
I
S
 

P
l
an

 z
a 

20
13

. 
go

d
. 

4 OP[TINSKA UPRAVA 

07 090 INKLUZIVNO OBRAZOVAWE 

424 Specijalizovane usluge 975.000 

463 Transferi ostalim nivoima vlasti 4.050.000 

415-Naknade tro{kova ya yaposlene 450.000 

423-Usluge po ugovoru 3.200.000 

425-Teku}e popravke i odr`avawe 200.000 

426- Materijal 200.000 

472 Naknade ya socijalnu za{titu iz buxeta 725.000 

UKUPNI PRIHODI IZ BUXETA ZA FUNKCIJU 090 5.750.000 

^lan 2. 

Sredstva u ^lanu 1. ovog re{ewa bilansirana na ekonomskom kontu 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, u 
iznosu od 4.050.000 dinara raspore}uju se na slede}i na~in: 

JBBK Ekonomska 
klasifikacija 

OPIS IZNOS 

590 O[ ”KRAQA ALEKSANDRA I” 

415 NAKNADA TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 174.850 

423 USLUGE PO UGOVORU 568.858 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 28.571
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426 MATERIJAL 28.570 

UKUPNO: 800.850 

588 O[ ”MOM^ILO NASTASIJEVI]” 

423 USLUGE PO UGOVORU 510.857 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 28.571 

426 MATERIJAL 28.572 

UKUPNO: 568.001 

589 O[ ”SVETI SAVA” 

423 USLUGE PO UGOVORU 378.857 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 28.571 

426 MATERIJAL 28.571 

UKUPNO: 436.000 

586 O[ ”DESANKA MAKSIMOVI]” 

423 USLUGE PO UGOVORU 604.857 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 28.571 

426 MATERIJAL 77.142 

UKUPNO: 710.571 

587 O[ ”IVO ANDRI]” PRAWANI 

415 NAKNADA TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 155.150 

423 USLUGE PO UGOVORU 378.857 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 28.571 

426 MATERIJAL 28.571 

UKUPNO: 591.150 

585 O[ ”ARESENIJE LOMA” RUDNIK 

415 NAKNADA TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 60.000 

423 USLUGE PO UGOVORU 378.857 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 28.571 

426 MATERIJAL 8.571 

UKUPNO: 476.000 

591 O[ ”TAKOVSKI USTANAK” TAKOVO 

415 NAKNADA TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 60.000
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423 USLUGE PO UGOVORU 378.857 

425 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 28.571 

426 MATERIJAL 0 

UKUPNO: 467.428 

^lan 3. 

O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti 

^lan 4. 

Ovo Re{ewe bi}e objavqeno u “Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

PREDSEDNIK OP[TINE 

Milisav Mirkovi},с.р. 

334. 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број : 1401531/2013 
9. децембар 2013. године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.гласник  РС",  број    54/2009,  73/2010, 
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013  и  63/2013испр.), 
члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16.  Статута  општине  Г. 
Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац" 
број  16/2013пречишћен  текст),  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину 
(„Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  број 
30/2012,  10/2013,  11/2013  и  23/2013),  председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријацијe 

1.  Средства  утврђена  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.  Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Горњи  Милановац“  број  30/2012,  10/2013, 
11/2013  и  23/2013)  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска 
управа,  глава  07,  функц.  клас.  912  –  Основно 
образовање,  у  оквиру  екон.  клас.  463    Трансфери 
осталим  нивоима  власти,  врши  се  следећа  измена: 
средства предвиђена ОШ "Таковски устанак"  у износу 
од 215.000 динара  преусмеравају се са екон. клас. 512 
  Машине  и  опрема  на  екон.  клас.  423    Услуге  по 
уговору,  износ од 30.000 динара и на екон. клас. 425   
Текуће поправке и одржавање износ од 185.000 динара. 

Члан 2. 
О  реализацији  овог  решења  стараће  се 

Одељење за привреду и финансије. 

Члан 3. 
Ово решење објавити у „Сл. гласнику општине 

Горњи Милановац“.

О б р а з л о ж е њ е 

Основна  школа  "Таковски  утанак"  из  Такова 
упутила  је  захтев  број  404401528  од  5.  децембра 
2013.  године  за  промену  апропријације,  у  смислу 
преусмеравања средстава у износу од 215.000 динара са 
екон. клас. 512  Машине и опрема на екон. клас. 423  
Услуге  по  уговору,  износ  од  30.000 динара и на  екон. 
клас.  425    Текуће  поправке  и  одржавање  износ  од 
185.000  динара,  како  би  се  обезбедила  недостајућа 
средства у износу од 30.000 динара за исплату надзора 
у вези реконструкције котларнице и 185.000 динара за 
отклањање  недостатака  на  електроинсталацијама,  по 
налогу противпожарне инспекције.Чланом  61. Закона о 
буџетском систему регулисано је да се може извршити 
преусмеравање  апропријације  одобрене  на  име 
одређеног  расхода  у  износу  до  5%.  С  обзиром  да  се 
износ  од  215.000 динара  уклапа  у  дозвољени  оквир  за 
промену  апропријације,  то  је  одлучено  као  у 
диспозитиву овог решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

335. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/27 
09. децембар  2013.година 
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
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(„Сл.  гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013,  23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.),  раздео    02 Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Тома  Гачановић,  из  Доњих  Бранетића,  ЈМБГ 
0504943783428,  у  износу  од  30.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  30.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

155410018030527011 код Чачанске банке. 

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. 

336. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/26 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 

функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Слободана  Павловић  ,  из  Г.Милановца,  ул.Кеј 
Косовских  божура  8/3/16,  ЈМБГ  0311944783445,  у 
износу  од  25.000,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  25.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

2003022262875  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

337. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/25 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Ратка  Максимовић  ,  из  Чачка,  ул.Бате  Јанковића 
бр.79,  ЈМБГ  2803943782817,  у  износу  од  7.000,00 
динара,  на  име  накнаде  материјалне  штете 
проузроковане  нападом  и уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  7.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број:
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205900100915628293  код  Комерцијалне 
банке. 

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. 

338. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Драгана  Дрињаковић,  из  Такова,  ЈМБГ 
2710936783435,  у  износу  од  5.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  5.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

2002890942044  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

339. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/1 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013 
,23/2013.), раздео  02 Председник општине,   глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Александра  Вићентијевић,  из  Брђана,  ЈМБГ 
1207975783410,  у  износу  од  10.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  10.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

250 4070000951530 код ЕФГ банке 

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. 

340. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/2 
09. децембар  2013.година 
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
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(„Сл.  гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Аранђела Вујичић, из Озрема, ЈМБГ 2111950783412, у 
износу  од  33.700,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  33.700,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

2003133514018  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

341. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/3 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 

функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Бошка Мимовић, из Мајдана, ЈМБГ 0711942783411, у 
износу од 7.000,00 динара, на име накнаде материјалне 
штете проузроковане  нападом  и уједом паса  луталица 
. 

2.Средства  у  износу  од  7.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

150100156290752572 код Креди банке. 

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. 

342. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/4 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Бранка  Филиповић,  из  Велеречи,  ЈМБГ 
0111947783439,  у  износу  од  9.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  9.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

170001020951300012 код Уникредит банке.
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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. 

343. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/5 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Братислава  Жижовић,  из  Леушића,  ЈМБГ 
1206948783410,  у  износу  од  7.500,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане  нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  7.500,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

200    2001987581  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

344. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/6 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Владана  Петковић,  из  Луњевице,  ЈМБГ 
1104950783412,  у  износу  од  15.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  15.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

155410018029069877 код Чачанске банке. 

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. 

345. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/7 
09. децембар  2013.година 
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
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(„Сл.  гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Горана  Дробњак,  из  Доњих  Бранетића,  ЈМБГ 
1310981783428,  у  износу  од  7.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  7.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

250407001333153085 код Еуро банке. 

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. 

346. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/8 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 

функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Драгослава Мирковић, са Рудника, ул. Браће Пејовић 
бр.7,  ЈМБГ  0412952783412,  у  износу  од  5.000,00 
динара,  на  име  накнаде  материјалне  штете 
проузроковане  нападом  и уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  5.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

2003422055747  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

347. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/9 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Живана  Маринковић,  из  Горње  Црнуће,  ЈМБГ 
0210962783419,  у  износу  од  9.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  9.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број:
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290170040000105228 код Универзал банке. 

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. 

348. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/10 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобравају  се  средства 
Златку Отовић  ,  из Невада,    ЈМБГ  0302978934974,  у 
износу  од  50.000,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  50.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

170001006373200082  код Уникредит банке. 

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. 

349. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/11 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013,  23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Ивана Кнежевић, из Богданице, ЈМБГ 0711952783444, 
у  износу  од  5.000,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  5.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

155  340018023059862 код Чачанске банке. 

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. 

350. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/12 
09. децембар  2013.година 
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
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(„Сл.  гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Љубишу  Ивановић,  из  Доњих  Бранетића,  ЈМБГ 
1808928783430,  у  износу  од  5.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  5.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

155411108004569805 код Чачанске банке. 

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. 

351. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/13 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 

23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Мијославу  Ивановић,  из  Доњих  Бранетића,  ЈМБГ 
1209931783440,  у  износу  од  14.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  14.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

155410018052370635 код Чачанске банке. 

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. 

352. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/14 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Милана  Ратковић,  из  Срезојеваца,  ЈМБГ 
0311948782842,  у  износу  од  6.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  6.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број:
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4870  7820  0525  9355  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

353. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/15 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Милену Јевтовић, из Леушића,  ЈМБГ 0309943788449, 
у  износу  од  22.000,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  22.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

2003766138415  код  Поштанске 
штедионице. 

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. 

354. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/16 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Миливоја  Весовић,  из  Г.Милановца,ул.Рудничка  26, 
ЈМБГ 1506934783438,  у  износу  од  6.000,00  динара,  на 
име  накнаде  материјалне  штете  проузроковане 
нападом  и уједом паса  луталица. 

2.Средства  у  износу  од  6.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

155  410018052034045 код Чачанске банке. 

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. 

355. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/17 
09. децембар  2013.година 
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
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(„Сл.  гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Милића Ломовић, из Брезне,  ЈМБГ 0104964783411, у 
износу од 6.000,00 динара, на име накнаде материјалне 
штете  проузроковане    нападом    и  уједом  паса 
луталица. 

2.Средства  у  износу  од  6.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

150100156263192156 код Креди банке. 

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. 

356. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/18 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013,  23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 

23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи, 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Милорада  Глишовић,  из  Заграђа,  ЈМБГ 
0901955783414,  у  износу  од  10.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  10.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

170001019736100017 код Уникредит банке. 

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. 

357. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/19 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Мирослава  Милојевић,  из  Велеречи,  ЈМБГ 
1408947783419,  у  износу  од  10.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  10.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број:
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355000000557090722 код Војвођанске банке. 

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. 

358. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/20 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобравају  се  средства 
Антовић Николи , са Рудника,  ЈМБГ 1606952783458, 
у  износу  од  40.000,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  40.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

150900100001543023  код Креди банке. 

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. 

359. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/21 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Николу Поњавић, из Бруснице, ЈМБГ 2707983783432, 
у  износу  од  6.000,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  6.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

325930070088363839 код ОТП банке. 

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. 

360. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/22 
09. децембар  2013.година 
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
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(„Сл.  гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Предрага  Вукашиновић,  из  Калиманића,  ЈМБГ 
3007951783426,  у  износу  од  7.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  7.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

180151335973500269 код Јубанке. 

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. 

361. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/23 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 

23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Радана Вучићевић, из Ручића, ЈМБГ 0701968783414, у 
износу од 6.000,00 динара, на име накнаде материјалне 
штете проузроковане  нападом  и уједом паса  луталица 
. 

2.Средства  у  износу  од  6.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

250407000201153094 код ЕФГ банке. 

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. 

362. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401529/24 
09. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Радомира  Вукомановић,  из  Срезојеваца,  ЈМБГ 
2206949783426,  у  износу  од  7.000,00  динара,  на  име 
накнаде материјалне штете проузроковане   нападом   и 
уједом паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  7.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број:
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205100152678767111  код  Комерцијалне 
банке. 

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. 

363. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401541/2013 
12. децембар  2013.година 
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.  16/2013 
пречишћен  текст),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013,23/2013.),  и 
Закључка  Општинског  већа  општине  Г.Милановац 
број: 306111/2013.год од 02.12.2013. год, Председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,  10/2013,  11/2013, 
23/2013.), раздео  02 Председник општине,    глава 2.1, 
функција  110    извршни  и  законодавни  органи  , 
економска    класификација  484  накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,  одобрена  су  средства  за 
Ђорђа Перишић, из Коштунића,  ЈМБГ 1808938783412, 
у  износу  од  50.000,00  динара,  на  име  накнаде 
материјалне  штете  проузроковане    нападом    и  уједом 
паса  луталица . 

2.Средства  у  износу  од  50.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

155411098008375067 код Чачанске банке. 

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. 

364. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1401529/171 
13. 12.  2013.година 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007),   члана 69. 
став  3.  Закона  о  буџетском  систему („Сл.гласник РС", 
бр.54/09,  73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/13, 
63/13  –  исправка,  108/13),  члана  58.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  16/2013  –  пречишћен  текст),  а  по 
указаној потреби, доносим 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

1. Мења се Решење број 1401529/17, о накнади штете 
настале  услед  уједа  паса  луталица,  од  09.  12.  2013. 
године,  тако што  се  тачка  2,  алинеја  1.  (број  текуићер 
рачуна) мења и гласи: 

250407001382150016 код Еуро банке а.д. 

2. У осталом делу Решење остаје не промењено. 

3.  Ово  решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац." 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

257. 

На  основу  члана  5.  Правилника  о  поступку 
доношења  финансијских  планова  директних  и 
индиректних  корисника  буџета  ("Сл.гласник  општине 
Горњи Милановац", број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке 
о  Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Горњи Милановац", број 24/08), 
Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 2. децембра 2013. године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  измене 
Финансијских планова за 2013. годину свих основних и 
средњих  школа  на  територији  општине  Горњи 
Милановац, које су усвојили Школски одбори, у свему 
као у материјалу.
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II  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306111/2013 од 2. децембра 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

258. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013.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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  20.000,00 
динара  Удружењу  ликовних  и  примењених  уметника 
из Горњег Милановца. 

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 
организцијама    Удружење  ликовних  и  примењених 
уметника( УЛПУ). 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

259. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  Општинској  управи  општине    Горњи 
Милановац    Развој  заједнице,  за  добијање  Атеста  за 
димњак за котларницу у ОШ А.Лома Рудник  одељење 
у  Угриновцима  и  за  отклањање  недостатака  на 
фискултурној сали ОШ „Таковски устанак“ Таково. 

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  Остали објекти: 

  Котларница    у  школи  у  Угриновцима  = 
30.000,00 динара, 

 Технички пријем фискултурне сале  у Такову 
= 20.000,00 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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

260.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010,
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101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.),  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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  20.000,00 
динара Књижевном клубу „Момчило Настасијевић“ из 
Горњег Милановца. 

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 
организцијама    Књижевни  клуб  „Момчило 
Настасијевић.“ 

3.Средства из тачке 1.овог решења пренети на 
текући рачун број: 

840733876326 код Управе за трезор. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

261. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010 
,101/2010, 101/2011 и 93/2012,62/2013,63/2013.  ), 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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  22.000,00 
динара Црвеном крсту  општине   Горњи Милановац за 
регистрацију  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  090  – 
Друштвене  и  хуманитарне  организације,  економска 
класификација  481Дотације  невладиним 
организацијамаЦрвени  крстредовна  делатностза 
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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

262. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  раздео  2  –
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Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска  класификација  499  –  Текућа  буџетска 
резерва, одобравају  се  средства  у  износу  од  39.203,00 
динара  Општинској  управи  општине    Горњи 
Милановац  за  потребе  исплате  јубиларне  награде 
Славици  Андрић  за  10  година  проведених  у  радном 
односу  у  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  01,  функционална  класификација  130  – 
Опште  услуге,  економска  класификација  416награде 
запосленима и остали посебни расходи. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

263. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  70.000,00 
динара  Удружењу  пензионера  општине    Горњи 
Милановац за покриће трошкова редовне делатности. 

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  481/20Дотације  невладиним 
организацијамаУдружење пензионера. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

264. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  20.000,00 
динара Стрељачкој дружини “Драган Јевтић Шкепо“ из 
Горњег Милановца за активности до краја године. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  15,  функционална  класификација  810  – 
Спортски  савез  општине,  економска  класификација 
481/10  дотације невладиним организацијама средства 
за  клубове    Стрељачка  дружина  „Драган  Јевтић 
Шкепо“. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

265. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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,  23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  7.000,00 
динара  Колу  српских  сестара  из  Г.Милановца  за 
штампање календара за 2014.годину. 

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 
организцијамаКоло српских сестара. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

266. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  20.000,00 
динара  Кинолошком  удружењу  “Таковски  устанак“  из 
Горњег Милановца. 

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 
организцијама  Остало  (Кинолошко  удружење 
“Таковски устанак“). 

3.Средства из тачке 1.овог решења пренети на 
текући рачун број: 

840759876303 код Управе за трезор. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

267. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012,62/2013, 63/2013.  ), члана 
46.  Закона  о  локаланој  самоуправи  („Сл.  гласник РС“,



B Br ro oj j 2 26 6/ /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 

број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  30/2012, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  20.000,00 
динара „Породици бистрих потока“. 

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 
организцијама – Породица бистрих потока. 

3.Средства из тачке 1 овог решења пренети на 
текући рачун број : 

840591676356. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

268. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012,62/2013,63/2013. ), 
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, 
10/2013,11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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  14.500,00 
динара Друштву  српскоруског  пријатељства  „Таково“ 
из Горњег Милановца. 

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 
организцијама  Друштво српскоруског пријатељства. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

269. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009, 
73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012,62/2013,63/2013. ), 
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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.)  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    2.12.2013.  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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска  класификација  499  –  Текућа  буџетска
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резерва,  одобравају  се  средства  у  износу  од 
2.000.000,00 динара ЈП „Спортско рекреативни центар“ 
из Г.Милановца за постављање монтажнодемонтажног 
клизалишта . 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  21,  функционална  класификација  810  – 
ЈП“Спортско  рекреативни  центар“,  економска 
класификација 421закуп имовине и опреме. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

270. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010, 
101/2010,  101/2011  и  93/2012,62/2013,63/2013.  ),  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, 
11/2013,23/2013.)  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 2.12.2013. 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 
30/2012,10/2013,11/2013,23/2013.),  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 
1.000.000,00  динара  Општинској  управи  општине 
Горњи МилановацРазвој  заједнице, на име адаптације 
једне учионице, санитарног чвора и чајне кухиње у ОШ 
„Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу, који ће 
служити  као  простор  за  децу  са  посебним  потребама 
општине Горњи Милановац . 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска 
управа,  глава  21,  функционална  класификација  620   
развој заједнице, економска класификација 511  зграде 
и грађевински објекти позиција 46/8  Простор за децу 
са посебним потребама. 

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: 306111/2013.од 2.12.2013.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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