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ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

4.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.

„Службеном

гласнику

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

61.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1401825
11.септембар 2012.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
о распореду средстава од Министарства финансија и
привреде Републике Србије
1.На основу Решења Владе Републике Србије (44 број
06005385/2012 од 30. августа 2012 .год. објављеног у
Сл.гл.РС бр.86/12), Министарство финансија и привреде
Републике Србије, определило је и уплатило средства
општини Горњи Милановац ( на уплатни рачун прихода
 733154 текући наменски трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист нивоа општина), на име
обезбеђивања средстава за санацију штета у јединицама
локалне самоуправе, насталих услед елементарне
непогоде  пожара ,у износу од 1.950.000,00 динара.
2.На основу члана 5.став 5. Закона о буџетском систему
( „Сл.гл. РС“ бр.54/09,73/2010,101/2010 и 101/2011.),
средства из тачке 1.овог решења распоређују се разделу
02Председник општине, глава 2.1, функција 110 
извршни и законодавни органи , економска
класификација 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

Чланом 5.Закона о буџетском систему,утврђено је да у
случају да један ниво власти својим актом определи
другом нивоу власти наменска трансферна средства,
орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта,
отвара одговарајуће апропријације за извршавање
расхода и издатака по том основу.
На основу напред наведеног,донето је решење као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

62.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1401843
04. октобар 2012.год.
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08, 03/11), члана
7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2012.
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
24/11,14/12,21/2012.), Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2012. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 24/11,14/12,21/2012.), раздео
02 Председник општине,
глава 2.1, функција 090
социјална заштита,
позиција 31/1, економска
класификација 472 накнада за социјалну заштиту из
буџета, одобравају се средства Васиљевић Мирку из
Г.Милановца, Рајићева 16, у износу од 25.860,00
динара, на име помоћи око обезбеђења средстава за
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учешће на регионалној конференцији „Google Map
maker“ у Лиону, Француска, ради научно стручног
усавршавања.
2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун код Банка Интеза број: 160
140010003564470.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.
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64.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1022519/2012
08.10.2012.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 16. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", број 20/08 и 3/11 ) и члана 23.
Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2012.годину ("Сл. гласник општине Горњи Милановац",
број 24/11,14/2012 и 21/2012) доносим

63.
РЕШЕЊЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 15532833/1
04. октобар 2012.год.
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08, 03/11), члана
7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2012.
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр.
24/11,14/12,21/2012.), Председник Општине доноси

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
Установи у
области физичке културе из Горњег Милановца на
Одлуку Управног одбора Установе у области физичке
културе број 184. од 05.10.2012.године на расподелу
средстава спортским организацијама за редовну
делатност за 2012. годину у складу са изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Горњи Милановац
за 2012 годину.
2. Ово решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац."

"Службеном

Прилог: Одлука број 184. од 05.10.2012.године
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Мирковић,с.р.

РЕШЕЊЕ

65.
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2012. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 24/11,14/12,21/2012.), раздео
02 Председник општине,
глава 2.1, функција 090
социјална заштита,
позиција 31/1, економска
класификација 472 накнада за социјалну заштиту из
буџета, одобравају се средства Јоцовић Бранку са
Рудника, у износу од 40.000,00 динара, на име
једнократне помоћи.
2.Средства из тачке 1.овог решења исплатити
готовински , преко благајне.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити
гласнику општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:140233/2012
Датум:05.10.2012.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58.став 1. Тачка 16.Статута
општине
Г.Милановац(„Сл.гл.општине
Г.Милановац“,бр.20/08 и 3/11) и члана 22.став 1.алинеја
4.Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2012.годину(„Сл.гл.општине Г.Милановац“,бр.24/2011 и
14/2012) Председник општине Горњи Милановац
доноси
РЕШЕЊЕ
1.РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства буџета општине
Г.Милановац за 2012.годину месним заједницама у
износу од 47.478.303,00 динара на следећи начин:
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484
НАКНАДА
ШТЕТЕ ОД
ЕЛЕМ.НЕП
ОГОДА

10.050.000,00

УКУПНО

10.050.000,00

284.947,00

15.053,00

300.000,00

Бершићи

410.041,00

39.959,00

450.000,00

4.

Бољковци

780.000,00

/

30.000,00

810.000,00

5.

Богданица

405.791,00

94.209,00

120.000,00

620.000,00

6.

Брђани

700.000,00

/

700.000,00

7.

Брајићи

450.000,00

/

450.000,00

8.

Брусница

9.

Брезна

10.

1.500.000,00
736.000,00

41.000,00

800.000,00

Варнице

300.000,00

/

300.000,00

11.

Велереч

210.000,00

/

12.

Враћевшниц
аПрњавор

270.020,00

29.980,00

710.000,00

13.

Врнчани

570.020,00

29.980,00

600.000,00

14.

Горњи
Бранетићи
Горњи
Бањани

500.000,00

/

500.000,00

400.000,00

/

400.000,00

16.

Гојна Гора

391.500,00

58.500,00

17.

Горња
Црнућа

444.911,00

5.089,00

450.000,00

18.

Грабовица

632.266,00

17.734,00

650.000,00

19.

Горња
Врбава

290.000,00

10.000,00/

300.000,00

20.

Доња
Врбава

763.039,00

16.961,00

21.

Драгољ

550.000,00

/

550.000,00

22.

Доњи
Бранетићи
Доња
Црнућа

440.000,00

10.000,00

450.000,00

450.000,00

/

450.000,00

600.000,00

/

600.000,00

25.

Заграђе
Рељинци
Јабланица

463.059,00

36.941,00

500.000,00

26.

Калиманићи

694.284,00

5.716,00

27.

440.730,00

59.270,00

28.

Каменица
Дружетићи
Клатичево

300.000,00

/

29.

Коштунићи

600.000,00

/

30.

Липовац

493.941,00

6.059,00

500.000,00

31.

Леушићи

367.055,00

32.945,00

400.000,00

32.

Лозањ

650.000,00

/

650.000,00

33.

Луњевица

550.000,00

/

550.000,00

34.

Љутовница

566.798,00

33.202,00

600.000,00

35.

Мајдан
Мутањ

270.035,00

179.965,00

36.

Накучани

300.000,00

/

300.000,00

37.

Неваде

812.225,00

37.775,00

850.000,00

15.

23.

24.

23.000,00

1.500.000,00

300.000,00

70.000,00

60.000,00

20.000,00

50.000,00

400.000,00

300.000,00

88.000,00

186.000,00

168.000,00

998.000,00

636.000,00

948.000,00

730.783,00

47230.783,00

138.000,00

728.000,00
300.000,00

810.000,00

285.000,00

1.410.000,00

735.000,00
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38.

Озрем

550.000,00

/

7.000,00

557.000,00

39.

Полом

522.660,00

97.340,00

62.020,00

682.000,00

40.

Прањани

1.130.600,00

119.400,00

41.

Ручићи

244.844,00

5.156,00

42.

1.883.630,00
450.000,00
630.000,00

231.370,00

43.

Рудник
Брезовица
Сврачковци

/

4.515.000,00
450.000,00
630.000,00

44.

Семедраж

500.000,00

/

500.000,00

45.

Срезојевци

255.000,00

85.000,00

350.000,00

46.

Савинац
Дренова
Шарани

500.000,00

1.500.000,00

450.000,00

350.000,00

10.000,00

2.200.000,00

250.000,00
550.000,00

/
800.000,00

800.000,00

48.

Таково
Лочевци
Љеваја
Синошевићи
Теочин

420.000,00
550.000,00
200.000,00
300.000,00
200.000,00
800.000,00

49.

Трудељ

450.000,00

/

450.000,00

50.

Угриновци

390.000,00

10.000,00

400.000,00

51.

Шилопај
Давидовица
Церова,К.Ре
ка

508.604,00

41.396,00

550.000,00

39.422.000,00

1.350.000,00

47.

УКУПНО:

2.380.000,00

880.000,00

73.000,00

2.Ово Решење биће објављено у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Образложење
Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 11.септембра 2012.године донела је
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине
Горњи
Милановац
за
2012.годину
(„Сл.гласник општине Горњи Милановац „ број 21 од
2012.године).
Наведеном
изменом Месној заједници
Горњи Милановац на позицију 425 –текуће поправке и
одржавање одобрено је 3.500.000,00 на име
канализације Корчагин –Парац.
Измене у оквиру позиције 421 стални
трошкови (струја,телефон и комуналне услуге)
Односе се на Месне заједнице Враћевшница и
Срезојевци због повећане потрошње струје.
Месној заједници Враћевшница износ за потрошњу
струје повећан је за 100.000,00 а Месној заједници
Срезојевци за 10.000,00. Поменуте Месне заједнице
немају других прихода .
Измене у оквиру позиције 423услуге по
уговору односе се на Месну заједницу Каменица која
је добила из текуће буџетске резерве износ од 20.000,00
по решењу број 306943/2012 поводом организације
манифестације „Илиндански дани“.
Измене у оквиру позиције 424специјализоване
услуге(одржавање зелених површина,геодетске услуге)
односе се на Месну заједницу Брезна због изведених
геодетских услуга за потребе водовода, ова позиција се

/

/

198.500,00

1.235.000,00
47230.783,00

300.000,00

1.807.520,00

420.000,00
550.000,00
200.000,00
300.000,00
200.000,00
998.500,00

47.478.303,00

увећава за износ од 23.000,00 (одобрено решењем о
промени апропријације број 1401792/2012).
Измене у оквиру позиције 425текуће
поправке и одржавање (комунална инфраструктура –
путеви,електромрежа,водоводи, канализација,поправке
Домова, капела
и других објеката у складу са
приоритетима и могућностима) односи се на Месне
заједнице
Срезојевци (10.000,00), Враћевшница (100.000,00) и
Брезна (23.000,00). Ова позиција се умањује за
наведене износе због преусмеравања средстава . Сва
средства са позиције 425Намењена су за комуналну
инфраструктуру.
Решењем Општинског већа број 306
949/2012 одобрено је 30783,00 Месној заједници
Калиманићи на име помоћи породици покојног Милете
Радовановића. Ова средства распоређена су оквиру
позиције 472 остале накнаде из буџета – једнократна
помоћ.
Усвајањем Предлога Решења о распореду
средстава Буџета општине Горњи Милановац за
2012.годину Месним заједницама ставља се ван снаге
Решењео распореду средстава буџета општине Горњи
Милановац за 2012.годину, које је донето 22.јуна
2012.године број:140232/2012.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
54.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства Доц. др. Драгани Новаковић из
Г.Милановца у износу од 20.000,00 динара на име
помоћи за финансирање издавања монографије
“Међународни односи и глобализација“ која је
проглашена најбољом на прошлогодишњем конкурсу
“Задужбине Андрејевић“ у категорији друштвено
хуманистичких наука,чиме су се стекли услови за
објављивање овог научног издања у статусу
монографије националног значаја.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 090
социјална заштита,економска класификација 472
накнаде за социјалну заштиту из буџетаједнократна
помоћ.
3.Средства и тачке 1.овог решења пренети
„Задужбини Андрејевић“ на текући рачун бр: 355
101391512.
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:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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55.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства Јелени Јаковљевић из
Г.Милановца у износу од 10.000,00 динара на име
помоћи за одлазак на стручно усавршавање на годину
дана у Португалију, у оквиру пројекта Campus Europe,
на које је шаље Факултет природноматематичких наука
Универзитета у Новом Саду, као једног од најбољих
студената.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 090
социјална заштита,економска класификација 472
накнаде за социјалну заштиту из буџетаједнократна
помоћ.
3.Средства и тачке 1.овог решења исплатити
готовински,преко благајне
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

56.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
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Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства Савић Раду из Г.Милановца у
износу од 20.000,00 динара на име помоћи за одлазак на
Светско првенство у Powerluftingu , које се одржава у
Словачкој од 1722.септембра 2012.године,где ће
покушати да одбрани Светску титулу и да постави нови
Светски рекорд, чији је он власник.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 090
социјална заштита,економска класификација 472
накнаде за социјалну заштиту из буџетаједнократна
помоћ.
3.Средства и тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун број : 150220031000125727 спортски
клуб „ББК Железничар“ Смедерево.

Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства Атлетском клубу „ Ветеран“ из
Горњег Милановца у износу од 21.000,00 динара на
име помоћи за одлазак на „Балканске атлетске игре за
ветеране“ , које се одржавају у Турској( Измир ) од 19
23.септембра 2012.године.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација
481/23Дотације невладиним организацијама – Остало(
А.К.Ветеран).
3.Средства и тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун код Нова Агробанка број : 2455472483.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.

4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

57.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине

58.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи
Милановац
на
седници
одржаној
8.10.2012.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
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24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају
се
средства
Кинолошком
друштву“Таковски устанак“из Г.Милановца, у
износу од 25.000,00 динара на име помоћи око
одржавања “ Оценске смотре“изложбе екстеријера свих
расних паса, као и одржавања ревије „Дете и пас“ и
ревије мешанаца из нашег града.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 481
Дотације
невладиним
организацијама
Остало(Кинолошко удружење“Таковски устанак“).
3.Средства из тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун број: 245000000009044217.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација
481/14Дотације
невладиним
организацијама

Ослободилачки ратови до 1918.год.
3.Средства и тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун код Чачанске банке број : 1551241513.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

59.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства Друштву за неговање
традиција ослободилачких ратова Србије до
1918.годинеподружница Горњи Милановац у износу
од 40.000,00 динара на име помоћи за организовање
путовања у Македонију и присуствовање јубилеју 100
годишњици Кумановске битке.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
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60.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства Удружењу спортских новинара
града Чачка и Моравичког управног округа, у износу од
10.000,00 динара на име помоћи у циљу благовремених
остварења планова и програма.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 481
Дотације
невладиним
организацијама
Остало(Удружење спортских новинара града Чачка и
Моравичког управног округа).
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3.Средства и тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун код Чачанске банке број : 1552170579.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

61.
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62.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства МЗ Таково, у износу од
20.000,00 динара на име помоћи око плаћања рачуна за
електричну енергију за месец август 2012.године, у
време одржавања Светског фестивала музике.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 04, функционална класификација 620
Месне заједнице  МЗ Таково, економска класификација
421стални трошкови.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства МЗ Бољковци, у износу од
100.000,00 динара на име помоћи за набавку материјала
за уређење унутрашњих просторија Дома културе (
велике сале и помоћних просторија).
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 04, функционална класификација 620
Месне заједнице  МЗ Бољковци, економска
класификација 425текуће поправке и одржавање.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

63.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
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Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства Црвеном крсту општине
Г.Милановац, у износу од 19.000,00 динара на име
трошкова превоза екипе Црвеног крста на Државно
такмичење екипа прве помоћи Црвеног крста Србије.
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 крст.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

64.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 60.000,00 динара на
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име реконструкције мокрих чворова у ђачкој
трпезарији, ОШ “Свети Сава“ , из Г.Милановца.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 07, функционална класификација 912
основно образовање ОШ“Свети Сава“,економска
класификација 463трансфери осталим нивоима власти (
425191текуће поправке и одржавање осталих објеката).
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

65.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012 ), члана 46. Закона о
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007),
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2012. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) и члана 4. и
26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 24/2008), Општинско веће општине Горњи
Милановац на седници одржаној 8.10.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Тодору Смрекић из
Г.Милановца, у износу од 40.000,00 динара, у вези
накнаде штете која је настала услед пожара, који је
захватио његов стамбени објекат у Заграђу,
22.септембра 2012.године, при чему је изгорела
монтажна викенд кућа која је била комплетно сређена и
намештена.Објекат је имао грађевинску дозволу бр.4
06351463 од 14.02.2008.године,као и прикључак на
електро,водоводну и телефонску мрежу, а све то је
потврђено у Уверењу Министарства унутрашњих
послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења у
Чачку,број 217735/12 од 24.септембра 2012.године, као
и Записнику бр.407354358од 24.09.2012.године
Одељења за инспекцијске послове Општинске управе
општине Г.Милановац.
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2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110
извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

66.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012 ), члана 46. Закона о
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007),
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2012. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) и члана 4. и
26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 24/2008), Општинско веће општине Горњи
Милановац на седници одржаној 8.10.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Дамљановић Слободанки из
Коштунића, у износу од 20.000,00 динара, у вези
накнаде штете услед пожара, који је захватио њено
домаћинство 09.јула 2012.године, при чему је изгорело
30 ари пшенице и око 10 ари кромпира, а све то је
потврђено у Уверењу Министарства унутрашњих
послова,Сектора за ванредне ситуације, Одељења у
Чачку,број 217549/12 од 06.августа 2012.године као и
Записнику
бр.407355/97
од
30.07.2012.године
Одељења за инспекцијске послове Општинске управе
општине Г.Милановац.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110
извршни
и
законодавни
органи,
економска
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класификација 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

67.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012. ), члана 46. Закона о
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007),
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2012. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) и члана 4. и
26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 24/2008), Општинско веће општине Горњи
Милановац на седници одржаној 8.10.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Адамовић Мирославу из
Врнчана, у износу од 100.000,00 динара, у вези
накнаде штете услед пожара, који је захватио његово
домаћинство 29.августа 2012.године, при чему су
комплетно изгорели: штала,шупа са сеном,магаза са
житом,свињци,радионица са алатом,овчарник,гаража за
машине и сено,слама алат,млин.На лице места излазила
је и Општинска инспекција која је направила записник
бр.407354351 од 30.августа 2012.год.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110
извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
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4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

69.
68.

На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012. ), члана 46. Закона о
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007),
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2012. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) и члана 4. и
26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 24/2008), Општинско веће општине Горњи
Милановац на седници одржаној 8.10.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства Ћурчић Драгославу из Брђана,
у износу од 10.000,00 динара, у вези накнаде штете
услед удара грома у кућу, који се догодио 05. септембра
2012.године, при чему су му изгорела два
телевизора,замрзивач,безични
телефон,антенски
појачивач, штекери, осигурачи.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110
извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока.
3.Средства из тачке 1.овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.

На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011 ), члана 46. Закона о локланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 4.
Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2012.
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
24/2011,14/2012) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
8.10.2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012), раздео 2 – Председник општине, глава
2.1, функционална класификација 110 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 337.300,00 динара за помоћ у вези
накнаде материјалне штете проузроковане нападом паса
луталица на овце и уједа паса луталица за следећа лица:
Дрињаковић С. Драган из Такова, ЈМБГ
2710936783435, износ од 7.000,00 динара уплатити на
текући рачун бр. 2002890942044 код Поштанске
штедионице,
Милојевић Мијодраг из Г.Милановца,
Карађорђева 52/1, ЈМБГ 1604953783416, износ од
25.000,00 динара уплатити на текући рачун број 290
050010004712085 код Универзал банке,
Пауновић
С.
Радомир
из
Г.Милановца,ул.Драгана
Јевтића
130,
ЈМБГ
1510941783424, износ од 25.000,00 динара уплатити на
текући рачун број 150100156216065676 код Креди
банке,
Ђорђевић Радош из Горњих Бранетића, ЈМБГ
1309952783410, износ од 8.300,00 динара уплатити на
текући рачун број 25047000112153072 код Еуробанк
ЕФГ.
Филиповић Душко из Г.Милановца,ул.Кнеза
Александра 192, ЈМБГ 2305959783414, износ од
20.000,00 динара уплатити на текући рачун број 160
570010008072967 код Банка Интеза.
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Стевовић Живота из Горњих Бранетића ,
ЈМБГ 2710944783428, у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број 250407000910153092
код EФГ банке,
Бајић
Снежана
из
Брајића,
ЈМБГ
2708969788411, , уплатити износ од 5.000,00 динара
готовински, преко благајне,
Глишовић Зоран из Горњих Бранетића, ЈМБГ
2508959783439, износ од 7.000,00 динара уплатити на
текући рачун број 160570010086402989 код банке
Интесе,
Младен Жижовић из Горњих Бранетића, ЈМБГ
0809972783416, износ од 5.000,00 динара уплатити на
текући рачун број 290050040000028293 код Универзал
банке,
Жижовић Радисав из Н.Београда ул. Гандијева
бр.60, ЈМБГ 0403936714017, износ од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број 2059011004122016174
кад Комерцијалне банке.
Хаџић Данијел из Г.Милановца, ул. Ивице
бр.25 , ЈМБГ 1011984783421, износ од 50.000,00
динара,уплатити
на
текући
рачун
бр.160
570010094215175 код Банка Интеза,
Милосављевић
Петар
из
Београда,
ул.Ћелебићска 3/2 Раковица,ЈМБГ 1502934710060 износ
од
7.000,00
динара,исплатити
готовински,преко
благајне.
Живановић Славиша из Шарана, ЈМБГ
2502941714024, износ од 21.000,00 динара, исплатити
готовински,преко благајне,
Јовановић Мијаило из Чачка, ул. Радисава
Гавриловића бр. 1, ЈМБГ1812935782811 износ од
16.000,00 динара, уплатити на текући рачун бр.155
410018027342404 код Чачанске банке,
Топаловић Александар из Брђана, ЈМБГ
1101974783422 износ од 25.000,00 динара, исплатити
готовински,преко благајне,
Продановић Душица из Прањана,ЈМБГ
2110969788427,износ од 35.000,00 динара уплатити на
текући рачун бр.155341028002113486 код Чачанске
банке,
Крњевић Момчило из Дружетића, ЈМБГ
0812943783416, износ од 49.000,00 динара уплатити на
текући рачун бр.245021355500132882 код Агро банке.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110
извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока.
3. 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:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

St
ra
an
na
a 12
Str
12

70.
На основу Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава добијених од
Министарства финансија и привреде
1. Средства добијена од Министарства
финансија и привреде у укупном износу од
1.950.000,00 динара, одобравају се за помоћ у вези
накнаде
материјалне
штете
проузроковане
елементарном непогодомпожаром који се догодио
24,25 и 26,августа 2012.године,на територији општине
Г.Милановац.
За
ОШТЕЋЕНЕ
ОБЈЕКТЕ,износ
од
1.250.000,00 динара преноси се:
1.Вуковић Драгован,Срезојевци, износ од
300.000,00 динара:(штета на објекту 200.000,00
дин,штета –изгорело сено 100.000,00 дин),
2.Стефановић Радован , Срезојевци, износ од
500.000,00 динара(зграда од брвана, дограђени
део,помоћни објекат,мали помоћни објекат),
3.Стефановић Душанка, Срезојевци , износ од
300.000,00 динара( штала и трем од опеке ),
4.Ђуровић Драган, износ од 150.000,00
динара(две дрвене шупе,стабла шљиве),
За ОШТЕЋЕНЕ ЛИВАДЕ
700.000,00 динара преноси се:

износ

од

Вуковић(Милан)Радиша њива 50 ари,
ливада1,50ха,пашњак1ха=77.777,00 дин,
 Вуковић Сретен пашњак 1 ха.шума 2 ха
=77.777,00 дин.
 Вуковић(Божидар)Здравкопашњак 50 ари , шума 1
ха.
=77.777,00 дин.
 Вуковић(Божидар)Небојшапашњак 50 ари,шума 1 ха.
=77.777,00 дин.
 Вуковић(Војимир)Миканпашњак 1,50 ха.
=77.777,00 дин.
 Вуковић(Војимир)Милољубпашњак 1,50 ха.
=77.777,00 дин.
Ђорђевић(Драган)Миленкошума 1 ха.
=77.777,00 дин.
Васиљевић (Богосав)Миливојешума 1 ха.
=77.777,00 дин.
Арсенијевић(Младомир)Жељколивада 1ха,шума 2
ха,њива 50 ари=77.777,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110
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извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока.
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:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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72.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012. ), члана 46. Закона о
локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007),
члана 4. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2012. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012.) и члана 4. и
26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 24/2008), Општинско веће општине Горњи
Милановац на седници одржаној 8.10.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ

71.

о употреби средстава сталне буџетске резерве
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи
Милановац
на
седници
одржаној
8.10.2012.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара на
име уплате друге рате у име кластера Општина за
учешће на пројекту „Добар дан комшија“.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 130
Међуопштински пројекти, орг. и установе, економска
класификација 423услуге по уговорусоц.инклузија .
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства у укупнм износу од 50.000,00
динара за помоћ у вези накнаде материјалне штете
проузроковане нападом и уједом паса луталица за
Гојковић Љиљану из Горњег Милановца, Рада Кончара,
бр.16. ЈМБГ1010971788436.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2Председник општине,
глава 2.1. функционална класификација 110извршни и
законодавни органи, економска класификација 484
накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или друигх природних узрока.
3. Средства уплатити на текући рачун бр.250
407000748150062 код Еуробанк ЕФГ а.д.Београд,
пословна јединица Горњи Милановац.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

„Службеном

73.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
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129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ

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

ПРЕДМЕР И
ПРЕДРАЧУН
ЗЕМЉАНИХ
РАДОВА

поз

1.

Опис позиције ј.м.
Ископ земље
треће
категорије
у
широком
откопу у слоју
просечне
дебљине 40 цм,
са утоваром и
одвозом
ископаног
материјала.
Обрачун по м3
ископа
м3

2.

Набавка,
транспорт,
насипање
и
набијање
туцаника
/
шљунковитог
материјала
у
слојевима од 30
цм. Набијање
вршити
до
потребне
збијености,
Ms=40
Mpa.
Обрачун по м3
насутог слоја
м3

количина цена/ј.м.

укупно

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 2.400.000,00 динара
на име радова на ископу и склањању земље као и
нивелацији и насипању парцеле
кп. бр.624 КО Г.
Милановац.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

74.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012 ), члана 46.
Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановац за 2012. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2011,14/2012,21/2012) и
члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 8.10.2012.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

680

400 272,000.00

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2012. годину („Сл.
гласник
општине
Горњи
Милановац“,
број
24/2011,14/2012,21/2012.), раздео 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 20.000,00 динара на
име одржавања књижевне манифестације „Записови
лирски кругови 2012“.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110
извршни и закодавни органи, економска класификација
481дотације невладиним организацијамаКњижевно
друштво „Запис“.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.

1637

1300 2,128,000.00
укупно

2,400,000.00

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 01, функционална класификација 620
развој заједнице, економска класификација 541
земљиште.

4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:306958/2012 од 8.10.2012.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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гласник општине Г. Милановац“, број 24/08),
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници
одржаној 8. октобра 2012. године, донело је

75.
На основу члана 61.став 1. тачка 13. Статута
општине Горњи Милановац („Сл.гл.општине Горњи
Милановац“, број 20/08 и 3/11), и члана 4. и 26. Одлуке
о Општинском већу
општине Горњи Милановац
(„Сл.гл.општине Горњи Милановац“, број 24/08)
,Општинско веће општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 8.10.2012. године, донело је :
ЗАКЉУЧАК
I.УСВАЈА СЕ Информација о броју ученика
Ромске националности од петог до осмог разреда
основне школе, за које је потребно обезбедити
уџбенике, у школској 2012/13. години.
II.ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ финансијска средства у
Буџету општине Горњи Милановац за 2012. годину, на
име набавке уџбеничких комплета за 13 ученика Ромске
националности.
III.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за друштвене
делатности да у сарадњи са Одељењем за привреду и
финансије и Канцеларијом за израду и реализацију
развојних пројеката, јавне набавке и праћење
инвестиција, предузме све потребе активности за
спровођење овог закључка.
IV Овај закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 306958/2012 од 08.10.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Мирковић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Информација о расподели
финансијских средстава школама по мишљењу
Интерресорне комисије за ученике којима је потребна
додатна мера подршке у образовању.
II ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за ангажовање
четири асистента који ће радити са ученицима којима је
потребна додатна мера подршке у образовању и то у
следеће школе: Основну школу „Краљ Александар I“ Г.
Милановац, Основну школу „Момчило Настасијевић“ Г.
Милановац, Основну школу „Десанка Максимовић“ Г.
Милановац и Основну школу „Иво Андрић“ Прањани, а
сходно члану 132. став 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 72/2009 и
52/2011).
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општинска управа
општине Горњи Милановац – Одељење за привреду и
финансије и Одељење за друштвене делатности да се
старају о реализацији расподеле додатних финансијских
средстава школама за ученике којима је потребна
додатна мера подршке у образовању.
IV Овај Закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 306958/2012 од 8.10.2012. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

76.

На основу члана 61. став 1. тачка 13. Статута
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Г.
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о
Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл.

_______________________________________________
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