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АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

149.
На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 25.
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 9/02,
87/02, 61/05  др. закон, 66/05, 101/05  др. закон, 62/06 
др. закон, 63/06  испр. др. закона, 85/06, 86/06 – исправка),
члана 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.
гласник општине Горњи Милановац", број 20/08)
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. октобра 2008. године донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Горњи Милановац за 2008. годину
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за
2008. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 35/07, 6/08, 13/08 и 20/08) члан 1. мења се и гласи:
„ Буџет општине Горњи Милановац за 2008.
годину састоји се од:
1) прихода и примања у износу од 900.508.400
динара;
2) расхода и издатака у износу од 910.738.400
динара;
3) буџетског дефицита у износу од 10.230.000
динара.
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примања од продаје финансијске имовине
3.080.000 динара;
примања
од
задуживања
78.000.000 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског
дефицита у износу од 10.230.000 динара обезбедиће се из
пренетих неутрошених средстава из ранијих година за
солидарну стамбену изградњу.“
Члан 2.
У члану 3. Одлуке, у делу „Приходи и
примања“, врше се следеће измене и допуне:
 економски конто 733 152 – Други текући
транфери од Републике у корист нивоа општина, износ
„35.145.000“ замењује се износом „11.145.000“;
 економски конто 733 154 – Текући наменски
транфери од Републике у корист нивоа општина,, износ
„1.498.400“ замењује се износом „4.498.400“;
 економски конто 741 530 – Накнада за
коришћење простора и грађевинског земљишта, износ
„53.000.000“ замењује се износом „67.500.000“;
 економски конто 742 253 – Нанада за уређивање
грађевинског земљишта, износ „28.000.000“ замењује се
износом „38.000.000“.
Додаје се:
„економски конто 911 451 – Примања од
задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
општина, износ 78.000.000.“
Члан 3.
У делу Одлуке II Посебан део  Расходи, у
члану 4. врше се следеће измене и допуне:
У разделу 1. Скупштина општине:
Глава 1.1, функционална класификација 110 –
Извршни и законодавни органи:

Приходи и примања састоје се од:



текућих
прихода
819.228.400 динара;
примања од продаје нефинансијске имовине
200.000 динара;

 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ „1.970.000“ замењује се износом
„2.225.000“;
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 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, износ „350.000“ замењује се износом
„395.000“;
 екомоски конто 417 – Посланички (одборнички)
додатак, износ „4.700.000“ замењује се износом
„4.400.000“;
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
„150.000“ замењује се износом „210.000“;
 економски конто 422 – Трошкови путовања,
износ „400.000“ замењује се износом „540.000“.
У Разделу 2. Председник општине:
Глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни и законодавни органи:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ „2.770.000“ замењује се износом
„3.575.000“;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, износ „490.000“ замењује се износом
„635.000“;
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„4.600.000“ замењује се износом „5.400.000“;
 економски конто 424 – Специјализоване услуге,
износ „900.000“ замењује се износом „750.000“;
 економски конто 499 – Текућа буџетска резерва,
износ „10.000.000“ замењује се износом „10.200.000“.
Додаје се:
„економски конто 444 – Пратећи трошкови
задуживања, износ 600.000“.
У Разделу 3. Општинско веће:
Глава 3.1, функционална класификација 110 –
Извршни и законодавни органи:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ „1.300.000“ замењује се износом
„1.350.000“;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, износ „230.000“ замењује се износом
„240.000“;
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „1.570.000“ замењује се
износом „1.670.000“.
У Разделу 4. Општинска управа:
Глава 01, функционална класификација 130 –
Опште услуге:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ „83.600.000“ замењује се износом
„84.700.000“;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, износ „14.870.000“ замењује се износом
„15.070.000“;
 економски конто 414 – Социјална давања
запосленима, износ „1.900.000“ замењује се износом
„1.500.000“;
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
„9.000.000“ замењује се износом „10.300.000“;
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 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„8.540.000“ замењује се износом „9.540.000“ и бришу се
речи „Историјски архив Чачак, 300.000“;
 економски конто 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ „2.250.000“ замењује се износом
„2.650.000“;
 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и
казне, износ „150.000“ замењује се износом „250.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„2.200.000“ замењује се износом „2.400.000“.
Глава 01, функционална класификација 620 –
Развој заједнице:
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „128.200.000“ замењује се износом
„145.800.000“, а у оквиру тога:
-

-

речи „Спортска хала“ замењују се речима
„Спортска хала са анексом“, а износ „48.800.000“
замењује се износом „77.200.000“;
О.Ш. „Краљ Александар I“, износ „27.500.000“
замењује се износом „36.500.000“;

и бришу се следеће алинеје:
„ Базен на Руднику, 3.000.000“,
„
Геронтолошки
центар
–
пројектна
документација, 1.000.000“,
„ Адаптација простора за архив, 800.000“,
„ Спортски центар – пословноспортски анекс,
15.000.000“
 економски конто 512 – Машине и опрема, изос
„4.000.000“ замењује се износом „7.600.000“, и додаје се
нова алинеја:
„Спортска хала, износ 3.600.000“;
 економски конто 541 – Земљиште, износ
„5.200.000“ замењује се износом „1.200.000“, а у оквиру
овог конта бришу се следеће алинеје:
„ Земљиште за Геронтолошки центар, 1.500.000“,
„ Земљиште за изградњу цркве у Г. Милановцу,
1.300.000“,
„ Земљиште за комплекс у Такову, 1.200.000“.
Глава 01, функционална класификација 421 –
Пољопривреда:
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„1.250.000“ замењује се износом „1.200.000“;
 економски конто 424 – Специјализоване услуге,
износ „1.500.000“ замењује се износом „1.250.000“;
 економски конто 481 – Донације невладиним
организацијама, износ „400.000“ замењује се износом
„800.000“.
Глава 01, функционална класификација 620 –
Развој заједнице – Средства за реализацију пројеката
из НИПа:
 економски конто 551 – Нефинансијска имовина
која се финансира из средстава за релизацију НИПа,
износ „500.000“ замењује се износом „750.000“.
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Глава 05, функционална класификација 760 –
Дом здравља:
 економски конто 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, износ „2.000.000“ замењује се износом
„200.000“.
Глава 06, функционална класификација 912 –
Основно образовање:
 економски конто 413 – Накнаде у натури, износ
„100.000“ замењује се износом „30.000“;
 економски конто 424 – Специјализоване услуге,
износ „2.200.000“ замењује се износом „1.300.000“;
 економски конто 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, износ „69.050.000“ замењује се износом
„74.000.000“, а у расподели трансферних средстава врше
се следеће измене и допуне:
 економски конто 413 – Накнаде у натури, износ
„9.000.000“ замењује се износом „8.478.300“;
 економски конто 415 – Накнаде трошкова за
запослене, износ „1.200.000“ замењује се износом
„1.997.000“;
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „1.850.000“ замењује се
износом „2.097.000“;
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
„11.000.000“ замењује се износом „11.195.000“;
 економски конто 422 – Трошкови путовања,
износ „2.500.000“ замењује се износом „2.119.100“;
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„3.800.000“ замењује се износом „4.837.600“;
 економски конто 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ „5.000.000“ замењује се износом
„4.679.000“;
 економски конто 426 – Материјал, износ
„4.100.000“ замењује се износом „4.382.000“;
 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и
казне, износ „100.000“ замењује се износом „186.000“;
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „25.350.000“ замењује се износом
„30.670.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„3.900.000“ замењује се износом „2.665.000“;
 економски конто 515 – Нематеријална имовина,
износ „300.000“ замењује се износом „374.000“;
 брише се „економски конто 541 – Земљиште,
износ „950.000“;
 додаје се „економски конто 483 – Новчане казне
и пенали по решењу судова, износ 320.000“;
 економски конто 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, износ „1.500.000“ замењује се износом
„1.000.000“, а у оквиру тога износ „1.000.000“ за
рекреативну наставу замењује се износом „500.000“.
Глава 07, функционална класификација 920 –
Средње образовање:
 економски конто 413 – Накнаде у натури, износ
„800.000“ замењује се износом „1.350.000“;
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 економски конто 424 – Специјализоване услуге,
износ „220.000“ замењује се износом „550.000“;
 економски конто 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, износ „17.900.000“ замењује се износом
„18.400.000“, а у расподели трансферних средстава врше
се следеће измене и допуне:
 економски конто 413 – Накнаде у натури, износ
„2.400.000“ замењује се износом „2.355.600“;
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „900.000“ замењује се
износом „690.700“;
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
„6.400.000“ замењује се износом „7.646.300“;
 економски конто 422 – Трошкови путовања,
износ „900.000“ замењује се износом „561.000“;
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„1.200.000“ замењује се износом „1.333.000“;
 економски конто 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ „2.000.000“ замењује се износом
„2.009.000“;
 економски конто 426 – Материјал, износ
„1.300.000“ замењује се износом „1.193.400“;
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „1.400.000“ замењује се износом
„1.100.000“;
 економски конто 515 – Нематеријална имовина,
износ „100.000“ замењује се износом „170.000“;
 додаје се „економски конто 483 – Новчане казне
и пенали по решењу судова, износ 41.000“;.
 еконмски конто 472 – Накнаде за социјалну из
буџета, износ „60.000“ замењује се износом „150.000“.
Глава 09, функционална класификација 911 –
Дечја установа:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ „45.310.000“ замењује се износом
„.46.580.000“;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, износ „8.060.000“ замењује се износом
„8.290.000“;
 економски конто 426 – Материјал, износ
„350.000“ замењује се износом „ 3.600.000“;
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „12.000.000“ замењује се износом
„.12.800.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„1.800.000“ замењује се износом „4.350.000“, а бришу се
алинеје:
„Гасификација објекта III, 1.200.000“,
„Уградња
терморегулације
на
гасним
котларницама, 250.000“.
Глава 10, функционална класификација 010 –
Друштвене и хуманитарне организације:
 економски конто 481 – Донације невладиним
организацијама, износ „5.670.000“ замењује се износом
„6.170.000“, а у оквиру тога за ОО пензионера  превоз,
износ „2.000.000“ замењује се износом „2.500.000“.
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Глава 11, функционална класификација 820 –
Културни центар:
 економски конто 414 – Социјална давања
запосленима, износ „120.000“ замењује се износом
„180.000“;
 економски конто 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ „200.000“ замењује се износом
„140.000“.
Глава 12, функционална класификација 820 –
Библиотека:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ „5.660.000“ замењује се износом
„6.200.000“;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, износ „1.000.000“ замењује се износом
„1.100.000“;
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„400.000“ замењује се износом „460.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„150.000“ замењује се износом „90.000“.
Глава 13, функционална класификација 820 –
Музеј рудничкотаковског краја:
 економски конто 414 – Социјална давања
запосленима, износ „100.000“ замењује се износом
„180.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„300.000“ замењује се износом „220.000“.
Глава 14, функционална класификација –
Установа у области физичке културе:
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
„250.000“ замењује се износом „700.000“;
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„120.000“ замењује се износом „270.000“;
 економски конто 481 – Донације невладиним
организацијама, износ „7.800.000“ замењује се износом
„8.100.000“;
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „2.200.000“ замењује се износом
„1.200.000“, а у оквиру тога за реконструкцију базена
износ „1.500.000“ замењује се износом „500.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„150.000“ замењује се износом „250.000“.
Глава 15, функционална класификација 470 –
Туристичка организација:
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
„500.000“ замењује се износом „570.000“;
 економски конто 426 – Материјал, износ
„70.000“ замењује се износом „50.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„120.000“ замењује се износом „70.000“.
Глава 16, функционална класификација 620 –
ЈКП „Горњи Милановац“:
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 економски конто 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, износ
„22.500.000“ замењује се износом „23.500.000“, а у оквиру
тога врше се следеће измене:




Депонија, износ „15.000.000“ замењује се износом
„16.540.000“,
Гробље, износ „2.000.000“ замењује се износом
„460.000“.
Додаје се нова алинеја „Сточна пијаца, износ
1.000.000“.

Глава 17, функционална класификација 620 –
Јавно предузеће за изградњу општине:
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „285.000“ замењује се
износом „315.000“;
 економски конто 424 – Специјализоване услуге,
износ „13.000.000“ замењује се износом „12.500.000“;
 економски конто 425 – Текуће поправке и
одржавање, износ „40.713.000“ замењује се износом
„60.058.000“;
 економски конто 426 – Материјал, износ
„700.000“ замењује се износом „730.000“;
 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и
казне, износ „300.000“ замењује се износом „257.000“;
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „19.170.000“ замењује се износом
„22.170.000“, а у оквиру тога Стамбени простор за Роме,
износ „2.170.000“ замењује се износом „2.970.000“;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„500.000“ замењује се износом „638.000“;
 економски конто 541 – Земљиште, износ
„13.180.000“ замењује се износом „15.680.000“.
Глава 18, функционална класификација 620 –
Јавно предузеће за путеве:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ „5.310.000“ замењује се износом
„5.480.000“;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, износ „950.000“ замењује се износом
„980.000“;
 економски конто 414 – Социјална давања
запосленима, износ „100.000“ замењује се износом
„40.000“;
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „95.000“ замењује се
износом „155.000“;
 економски конто 424  Специјализоване услуге,
износ „36.000.000“ замењује се износом „54.000.000“;
 економски конто 426 – Материјал, износ
„2.750.000“ замењује се износом „4.750.000“.
Глава 19, функционална класификација 810 –
ЈП Спортскорекреативни центар:
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
„1.250.000“ замењује се износом „450.000“.
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Подзбирове и збирове ускладити са извршеним
изменама.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.
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општине Г.Милановац на седници одржаној 3. октобра
2008.године донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном предузећу за путеве
општине Г.Милановац на измену и допуну Финансијског
плана и програма пословања Јавног предузећа за путеве
Општине Г.Милановац за 2008.годину, усвојене на
седници Управног одбора ЈП за путеве Одлуком бр. 1288
од 16.09.2008.године и бр. 1389/08 од 22. 09. 2008. године.
Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

150.

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

На основу чл 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник
РС" бр. 25/00 и 25/02) члана 32. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члан 42. став 1.
тачка 9.
Статута општине Горњи Милановац („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 20/08) и члана
131. Пословника Скупштине општине Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Г.Милановац на седници одржаној 3. октобра
2008.године донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном предузећу за
изградњу општине Г.Милановац на измену и допуну
Финансијског плана и програма пословања Јавног
предузећа за изградњу Општине Г.Милановац за
2008.годину, усвојену на седници Управног одбора ЈП за
изградњу Одлуком бр. 2033 од 19.09.2008.године.

152.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављања делатноси од општег интереса ("Сл.гласник
РС",бр.25/00, 25/02,107/05 и 108/05), члана 23. и 24.
Одлуке о оснивању и организовању Јавног комуналног
предузећа "17.септембар" Горњи Милановац ("Сл.гласник
општине ГМилановац",бр.3/03 и 15/07), члана 42. став 1.
тачка 10. Статута општине Г.Милановац ("Сл. гласник
општине Г.Милановац",бр.20/08) и члана 131. Пословника
Скупштине општине Г.Милановац ("Сл.гласник општине
Г.Милановац", бр.21/08), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 3. октобра 2008.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

1. ИМЕНУЈЕ СЕ
Милосав Петровић,
дипломирани правник из Г.Милановца, за директора ЈКП
"Горњи Милановац" Горњи Милановац, на период од
четири године.
2. ИМЕНОВАНИ ступа на дужност
именовања.

151.

даном

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
Број: 40106949/08

На основу чл 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник
РС" бр. 25/00 и 25/02) члана 32. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члан 42. став 1.
тачка 9.
Статута општине Горњи Милановац („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 20/08) и члана
131. Пословника Скупштине општине Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.
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Милановац, на седници одржаној 3. октобра 2008.године,
донела је

153.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављања делатноси од општег интереса ("Сл.гласник
РС",бр.25/00, 25/02,107/05 и 108/05), члана 25. Одлуке о
оснивању ЈП за изградњу општине Горњи Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 22/06 и 30/07), члана
42. став 1. тачка 10. Статута општине Г.Милановац
("Сл.гласник општине Г.Милановац",бр.20/08) и члана
131. Пословника Скупштине општине Г.Милановац
("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",бр.21/08),
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. октобра 2008.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Јовица Царевић, службеник из
Г.Милановца, за директора Јавног предузећа за путеве
општине Горњи Милановац, на период од четири године.
2. ИМЕНОВАНИ ступа на дужност
именовања.

даном

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
Број: 40106949/08

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ
Снежана Смиљанић,
дипломирани грађевински инжењер из Г.Милановца, за
директора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи
Милановац, на период од четири године.
2. ИМЕНОВАНА ступа на дужност
именовања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

155.

даном

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.

Број: 40106949/08

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.129/07), чланова
46.,47. и 124. Статута општине Горњи Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и члана 51., 54. и 131.
Пословника
Скупштине
општине
Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

154.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Ђуровић, одборник
Скупштине општине, за
члана Одбора за буџет и
финансије општине.
2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављања делатноси од општег интереса ("Сл.гласник
РС",бр.25/00, 25/02,107/05 и 108/05), члана 25. Одлуке о
оснивању ЈП за путеве општине Горњи Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 12/04), члана 42. став
1. тачка 10. Статута општине Г.Милановац ("Сл.гласник
општине Г.Милановац",бр.20/08) и члана 131. Пословника
Скупштине општине Г.Милановац ("Сл.гласник општине
Г.Милановац",бр.21/08), Скупштина општине Горњи

Број: 40106949/08

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.
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2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.

156.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.129/07), чланова 46.,
47. и 124. Статута општине Горњи Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08), и члана 51., 55. и
131. Пословника Скупштине општине Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ за
чланове Одбора за
урбанизам, стамбенокомуналне делатности и заштиту
животне средине, и то:
 Павле Брковић, одборник Скупштине општине
 Ранко Томић , одборник Скупштине општине
2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.
Број: 40106949/08

Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

158.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07), члана
46, 47. и 124. Статута општине Г.Милановац
(„Сл.гл.општине Г.Милановац“, бр.20/08) и члана 58. и
131. Пословника Скупштине општине Г.Милановац
(„Сл.гл.општине Г.Милановац“, бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА
АДМИНИСТРАТВНА И МАНДАТНО
ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

157.

1. БИРА СЕ Павле Брковић, приватни
предузетник из Г.Милановца, одборник Скупштине
општине,
за
члана
Комисије
за
кадровска,
административна и мандатно имунитетска питања
Скупштине општине Горњи Милановац.
2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
Број: 40106949/08

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.129/07), чланова 46.,
47. и 124.
Статута општине Горњи Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и члана 51., 56. и 131.
Пословника
Скупштине
општине
Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

159.
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Соња Петковић, одборник
Скупштине општине за члана Одбора за друштвене
делатности.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.129/07), чланова 46.,
47. и 124. Статута општине Горњи Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и члана 51., 59. и 131.
Пословника
Скупштине
општине
Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
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општине Горњи Милановац, на седници одржаној
октобра 2008.године, донела је

3.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Ђуровић, одборник
Скупштине општине за члана Комисије за статутарна
питања, организацију и нормативна акта Скупштине:
2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.
Број: 40106949/08
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161.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.129/07). чланова 46.,
47. и 124. Статута општине Горњи Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и члана 51., 61. и 131.
Пословника
Скупштине
општине
Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Михаило Браловић, одборник
Скупштине општине за члана Комисије за давање на
коришћење градског грађевинског земљишта.

2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.

160.

Број: 40106949/08
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.129/07), чланова 46.,
47. и 124. Статута општине Горњи Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и члана 51., 60. и 131.
Пословника
Скупштине
општине
Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној
3.
октобра 2008.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

162.
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела ДамљановићЛазовић,
одборник Скупштине општине за члана Комисије за
представке.
2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.129/07), чланова
46.,47. и 124. Статута општине Горњи Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и члана 51., 62. и 131.
Пословника
Скупштине
општине
Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И
УСТАНОВА

Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

1. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за давање
предлога назива улица, тргова и установа и то:
Бранислав Алексић, одборник Скупштине
општине и
Рајко Сретеновић, одборник Скупштине општине
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2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.

Број: 40106949/08

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

163.
На основу члана 53. став 1. и 2. , члана 54. став 3.
тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гласник РС",бр.62/03, 64/03, 58/04, 62/04)
и члана 131. Пословника Скупштине општине
Г.Милановац,
("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",бр.21/08), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 3. октобра 2008.године,
донела је
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Милановац, на седници одржаној 3. октобра 2008.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ " ТАКОВСКИ
УСТАНАК" ТАКОВО,
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ
I РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана Школског
одбора ОШ „Таковски устанак“ Таково, као представници
запослених и то:
 Јелена Ранковић из Горњег Милановца и
 Дејан Стефановића из Горњег Милановца.
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора
ОШ „Таковски устанак“ Таково“, као представници
запослених и то:
 Јањић Александар, професор историје и
 Мијатовић Данијела, професор разредне наставе.
III Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.

Број: 40106949/08
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕТШ " КЊАЗ МИЛОШ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ,
КАО ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

I ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Антонијевић из
Г.Милановца, за члана Школског одбора ЕТШ „Књаз
Милош“ Горњи Милановац, као представник Савета
родитеља.
II Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 40106949/08

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

164.
На основу члана 53. став 1. и 2. , члана 54. став 3.
тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гласник РС",бр.62/03, 64/03, 58/04, 62/04)
и члана 131. Пословника Скупштине општине
Г.Милановац,
("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",бр.21/08), Скупштина општине Горњи

165.
На основу члана 53. став 1. и 2. , члана 54. став 3.
тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гласник РС",бр.62/03, 64/03, 58/04, 62/04)
и члана 131. Пословника Скупштине општине
Г.Милановац,
("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",бр.21/08), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 3. октобра 2008.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ " ТАКОВСКИ
УСТАНАК" ТАКОВО,
КАО ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА

I РАЗРЕШАВА СЕ Мирјана Јовановић из Шарана,
дужности члана Школског одбора ОШ „Таковски устанак“
Таково, као представника Савета родитеља.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Ерић Драган из Горњих Бањана,
за члана Школског одбора ОШ „Таковски устанак“
Таково“, као представника Савета родитеља.
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III Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.

Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

166.
На основу члана 32. тачка 9.Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гл. РС", број 129/07) и члана 10. Одлуке о
оснивању Дечје установе "Сунце" Горњи Милановац
("Сл.гл.општине Горњи Милановац", број 7/97,2/04 и
5/05), и члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08) и
члана 131. Пословника Скупштине општине Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 4. јула
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену и допуну
Статута Дечје установе "Сунце" Горњи Милановац, који је
донео Управни одбор Установе, на седници одржаној 15.
септембра 2008.године, под бројем 1601247.

Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.
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допунама Статута Дечје установе "Сунце" Горњи
Милановац, од 29. 08. 2005. године и Изменама Статута
Дечје установе "Сунце" Горњи Милановац од 02. 04. 2008.
године број 160195 у члану 22. став 2. после тачке 5.
додаје се тачка 6 која гласи:
"6. Објекат IV у ул. Лоле Рибара број 3 у
Г.Милановцу".
Члан 2.
Члан 33. се мења и гласи:
"Установа има Савет родитеља.
Савет родитеља има чланова колико и васпитних
група на целодневном боравку. Члан Савета родитеља
бира се за сваку школску годину, од родитеља којима дете
борави у васпитној групи, осим за васпитну групу која има
члана Савета родитеља у Управном одбору Дечје
установе.
Члан Савета родитеља коме дете више не борави у
Установи, престаје чланство у Савету, и на првом
родитељском састанку бира се нови члан Савета родитеља.
Избор чланова за Савет родитеља се врши у
месецу септембру.
Савет родитеља доноси Пословник о раду."
Члан 3.
Ова одлука ступа ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Установе, а
примењује се даном добијања сагласности од стране
Скупштине општине Г.Милановац.
Дана 15. 09. 2008. године
Број: 1601247

Председник Управног одбора
Бобан Стефановић,ср.

167.
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07),
члана 42. став 1. тачка 30. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08) и
члана
131.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08), Скупштина
општине Г.Милановац, на седници одржаној 3. октобра
2008. године донела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 47. и 56. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС",број 62/03,
64/03, 58/04 и 62/04) и члана 32. и 83. Статута Дечје
установе "Сунце" Г.Милановац, Управни одбор Дечје
установе "Сунце" Горњи Милановац, на седници одржаној
дана 15. 09. 2008. године, донео је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ
Дечје установе "Сунце" Горњи Милановац

1) Прихвата се Информација о извршењу Одлуке
о буџету општине Горњи Милановац за период 1. јануар –
18. септембар 2008. године.
2) Налаже се свим буџетским корисницима да
предузму све мере штедње и рационализације у трошењу
буџетских средстава.
Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Члан 1.
У Статуту
Дечје установе "Сунце" Горњи
Милановац, број 12 од 31. 01. 2005. године и Изменама и

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.
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општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је

168.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 20/08) и
члана
120.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је

ПРИХВАТА СЕ Информација о активностима
предузетим у циљу ревитализације Земљорадничке
задруге "Прањани" у Прањанима.

ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 40106949/08

ПРИХВАТА СЕ Информација о припремама за
организацију прославе 150 година ОШ"Иво Андрић" у
Прањанима и потписивања Протокола о сарадњи између
општине Горњи Милановац и града Новогарда из Пољске.
Број: 40106949/08

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

171.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

169.

На основу члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 20/08) и
члана
120.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 20/08) и
члана
120.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је

ПРИХВАТА СЕ
Информација о степену
изведених радова на објекту анекса ОШ"Момчило
Настасијевић" Горњи Милановац и објекта бивше
здравствене станице у Прањанима за потребе ДУ "Сунце".
Број: 40106949/08

ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРИХВАТАЈУ СЕ
Закључци са заједничке
седнице Координационог тела и Управног одбора ЈП за
водоснабдевање"Рзав" Ариље од 2.09.2008.год.

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

170.

172.
На основу члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 20/08) и
члана
120.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 20/08) и
члана
120.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина

ПРИХВАТА СЕ Извештај о стању радова на
изградњи фискултурних сала са пратећим садржајима у
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ОШ"Арсеније Лома" на Руднику и у ОШ"Иво Андрић" у
Прањанима.
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економског статуса Рома кроз израду програма за
образовање, запошљавање, здравље и становање.
Број: 40106949/08

Број: 40106949/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

173.
На основу члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 20/08) и
члана
120.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
ПРИХВАТА СЕ Предлог невладине организације
Покрет  Волим Србију из Чачка за пружање подршке
иницијативи за борбу против наркоманије.

75.
На основу члана 23. Закона о јавним набавкама
("Сл.гласник РС", бр. 39/02 и 55/04) члана 44. став 1. тачка
1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.
129/08) и члана 58. став 1. тачка 1. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.", бр. 24/08),
доносим
ОДЛУКУ

Број: 40106949/08

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Михаило Вучетић,ср.

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ СА
ПОГАЂАЊЕМ
БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ОБЈАВЉИВАЊА
I
Извршити применом поступка доделе уговора са
погађањем без претходног објављивања и то:
1. Закључење уговора о задужењу општине Горњи
Милановац са најповољнијом банком.

174.
На основу члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 20/08) и
члана
120.
Пословника
Скупштине
општине
("Сл.гл.општине Г.Милановц", бр. 21/08), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
октобра 2008. године, донела је

2. Одабрати најповољнијег извођача радова на
завршетку објекта Спортске хале у Г.Милановцу и
фискултурних сала при ОШ "Арсеније Лома" Рудник и
ОШ "Иво Андрић" Прањани.
3. Исплатити део износа од 143.277,27 еура Заводу
Г.Г.А.В. преосталог дуга за анекс Спортске хале.
II

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ
Иницијатива Бранислава
Алексића, одборника Скупштине општине Г.Милановац за
израду програма за образовање, запошљавање, здравље и
становање у оквиру међународне иницијативе под називом
"Декада за инклузију Рома".
2. Именује се Бранислав Алексић за председника
Координационог тела на нивоу општине који ће своје
активности усмерити ка унапређењу социјално

Овај поступак спровести у што краћем року али уз
пуну јавност и контролу и достављање свих података
предвиђених Законом Управи за јавне набавке Републике
Србије.
III
Основ за спровођење ове одлуке представљаће
извештај надлежних надзорних органа на овим објектима,
извештај Института "Кирило Савишћ" а.д. Београд, Упит
спроведен код свих пословних банака у општини
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Г.Милановац, као и сва валидна документација која се
односи на изградњу напред наведених објеката и њихово
финансирање.
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болничком лечењу, а због потребе сталног надзора над
радовима због којих је он одређен за специјалног
надзорног органа уместо њега одређује се Милован
Марушић.

IV
Поступак доделе уговора спровешће надлежна
служба Општинске управе, уз учешће комисије, коју ће за
сваки објекат посебним решењем образовати Председник
општине.
V
Све документе, позиве и извештаје објавити у
"Службеном гласнику општине Г.Милановац" и доставити
Управи за јавне набавке Републике Србије.
VI
Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику
општине Г.Милановац".
Број: 145491/08
30. 09. 2008. год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

76.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1020249/08
23.03.2008. године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

77.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401241
16.09.2008.године
Горњи Милановац

На основу члана 44. Став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 48. ст.
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС",бр. 129/07.), члана 120. Закона о
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/03 и 34/06
и члана 58. Статута општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Г.М.", бр. 20/08), доносим
РЕШЕЊЕ
1. МЕЊА СЕ Решење број 1020249/08 од 23. 03.
2008. године тако што се уместо Драшка Јаснића,
наставника физичког васпитања, рукометног тренера,
рукометног судије и рукометног контролора из
Г.Милановца, за специјалног стручног надзорног органа и
саветника одређује Милован Марушић, спортски радник
и делегат рукометних утакмица из Г.Милановца.
У осталом делу Решење остаје непромењено.
2. Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
општине Г.Милановац".
Образложење
До измене Решење бр. 1020249/08 од 23. 03.
2008. године дошло је због тренутних здравствених
проблема господина Драшка Јаснића, који се налази на

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр. 35/2007, 6/08, 13/08, 20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
3.800,00 динара, Скупштини општине Г.Милановац на
име трокова телефона за 8/2008.год.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 01Скупштина општине, глава 1.1,
функција 110, позиција 5, економска класификација 421
стални трошкови.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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78.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15531745
16.09.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. Став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 48. ст.
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр. 35/2007, 6/08, 13/08, 20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
15.000,00 динара, Општинској организацији пензионера
Г.Милановац на име помоћи око трошкова дочека
узвратне посете пензионера из Жабља и Чуруга.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 02Председник општине, глава 21,
функција 110, позиција 21/13, економска класификација
481донације невладиним организацијама.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

79.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15531744
18.09.2008.године
Горњи Милановац
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др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр. 35/2007, 6/08, 13/08, 20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
25.000,00 динара, Црвеном крсту Г.Милановац на име
трокова превоза екипе прве помоћи Црвеног крста
Горњи Милановац у Зајечар,на првенство Србије из
прве помоћи,које се одржава у Зајечару 20.септембра
2008.године.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 04Општинска управа, глава 10,
функција 090, позиција 81/1, економска класификација
481донације невладиним организацијама.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

80.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401243
22.09.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. Став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 48. ст.
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. Став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 48. ст.
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06

О коришћењу текуће буџетске резерве
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр. 35/2007, 6/08, 13/08, 20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
14.000,00 динара, Општинској управи општине
Г.Милановац на име трокова кречења канцеларија.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 04Општинска управа, глава 01,
функција 130, позиција 38, економска класификација 425
текуће поправке и одржавања.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

81.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1022481
24.09.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС" бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06др.
закони), члана 48. ст. 3. Закона о буџетском систему
("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05др.закон, 66/05,
101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06
и 86/06испр.) и члана 58. Статута општине Горњи
Милановац(”Службени
гласник
општине
Горњи
Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и члана 7. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2008.годину(„Сл.гласник
општине Г.Милановац, бр. 35/07,6/08,13/08,20/08.)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.35/2007,6/08,13/08,20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
120.000,00 динара, Туристичкој организацији општине
Г.Милановац, на име додатних средстава за учешће на
Сајму туризма у Новом Саду,који се одржава од 9
12.октобра 2008.године.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 04Општинска управа, глава 15,
функција 470Туристичка организација, позиција 139,
економска класификација 423услуге по уговору.
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3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

82.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 15531612
24.09.2008.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС”бр.9/02,33/04,135/04 и 62/06
др.закон), члана 49 Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“ бр. 9/02, 87/02, 61/05  др.закон,
66/05,101/05

др.закон,
62/06др.закон,63/06
испр.др.закона,85/06 и 86/06испр.),члана 58. Статута
општине Горњи Милановац(”Службени гласник општине
Горњи Милановац”, бр. 20/08) члана 5 и 7. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац за 2008.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац”
бр.35/07,6/08,13/08,20/08),
Председник општине доноси

РЕШЕЊЕ
о коришћењу сталне буџетске резерве
1.Да се из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008.годину( Сл.гласник
општине Г.Милановац бр.35/2007,6/08,13/08,20/08), раздео
2Председник општине,глава 2.1,функција 110,позиција
23стална буџетска резерва, исплате средства у износу од
=20.000,00 динара(двадесетхиљададинара) Пантовић
Миливоју и Пантовић Милораду из Брајића ,на име
помоћи за штету која је настала услед удара грома у
породичну кућу,при чему је изгорело електрично бројило
и прикључни кабал, као и већина електричних уређаја,а на
основу Потвде Електродистрибуције Чачак,број 393 од
22.09.2008.године.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се
у оквиру организационе шифре 80198Председник
општине,раздео 2,глава 2.1, функција 110,економска
класификација 484 Накнада штете услед елементарних
непогода,позиција 22.
3.Средства из тачке 1.овог решења биће исплаћена
готовински,преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Општинске управе општине
Горњи Милановац.
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84.

5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац”.

Председник општине
Дражимир Марушић,ср.

83.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15531769
25.09.2008.године
Горњи Милановац
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401/249
29.09.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5.Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) и члана 5.и чл.18.
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2008.годину
(”Службени гласник општине Г.Милановац” бр.35/07,6/08
13/08,20/08) доносим
РЕШЕЊЕ

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС" бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06др.
закони), члана 48. ст. 3. Закона о буџетском систему
("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05др.закон, 66/05,
101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06
и 86/06испр.) и члана 58. Статута општине Горњи
Милановац(”Службени
гласник
општине
Горњи
Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и члана 7. Одлуке о буџету
општине Г.Милановац за 2008.годину(„Сл.гласник
општине Г.Милановац, бр. 35/07,6/08,13/08,20/08.)
председник Oпштине доноси

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2008.годину("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр.35/07,6/08,13/08,20/08),
Раздео 02председник општине, глава 2.1,
функција
110извршни
и
законодавни
органи,позиција 21, економска класификација 472
накнаде за социјалну заштиту из буџета, одобрава
се исплата средства у износу од 12.300,00 динара
на име рефундације трошкова сахране за чланове
породица преминулих и прогнаних лица и то:
Ђорђе
Обрадовић,
са
станом
у
Београду,Краљице Наталије 45, лк бр.Л 38650
матични број 2809935710104, за сестру
пок.Љубинку Гиљановић.

2.

Исплата средстава из тачке 1. Овог решења
вршиће се преко благајне.

3.

О реализацији овог решења стараће се одељење за
привреду и финансије.

4.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.35/2007,6/08,13/08,20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
20.000,00
динара, Женском рукометном клубу
„Металац ад Г.Милановац“ из Г.Милановца,на име
путних трошкова ради учешћа на турниру „Братства“у
Пљевљима.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 04Општинска управа, глава 14,
функција 810Установа за физичку културу, позиција 129,
економска класификација 481донације невладиним
организацијама.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

85.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15531737
30.09.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. Став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 48. ст.
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3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр. 35/2007, 6/08, 13/08, 20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
20.000,00 динара, Књижевном клубу М.Настасијевићза
учешће Вере Павић –Антић на „Мелничким вечерима
поезије“ у Бугарској
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 02председник општине, глава 2.1,
функција 110, позиција 21/6, економска класификација
481Донације невладиним организацијама.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

86.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401252
30.09.2008.године
Горњи Милановац
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општине Г.Милановац" бр. 35/2007, 6/08, 13/08, 20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
38.095,24
динара,бруто(нето32.000,00дин.Срђану
Стојанчеву, из Београда и порез), на име куповине књиге
„Историја Сербие од почетка 1813е до конца 1815е
године“.Књига ће бити уручена Музеју“ Рудничко
таковског краја“из Г.Милановца,као поклон.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 02председник општине, глава 2.1,
функција 110, позиција 18 економска класификација 423
Услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

87.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401250
30.09.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. Став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 48. ст.
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. Став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 48. ст.
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02,
87/02, 61/05др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана
58. Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник

О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр. 35/2007, 6/08, 13/08, 20/08),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 24, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
9.800,00 динара, Председнику општине Г.Милановац на
име трошкова услуга по уговору.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 02председник општине, глава 2.1,
функција 110, позиција 18, економска класификација 423
услуге по уговору.
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3.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

____________________________________________________
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вотне средине ....................................................................................................................................
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