SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE GORWI MILANOVAC

GODINA XIX

BROJ 12

Cena ovog broja je 50 dinara
Godi{wa pretplata je 1.000
dinara

20. ЈУЛ 2010. GODINE

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

5.

6.

630.
7.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-453-62/10
28.06.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

8.
9.
10.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 58. став 1. тачка 18. Статута општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац“, број 20/08), доносим

11.

РЕШЕЊЕ

13.

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за кандидовање
пројекта за финансирање реконструкције Дома културе
у Горњем Милановцу (бивши Дом ЈНА), а на основу
Јавног позива за кандидовање пројеката за
финансирање изградње, реконструкције, односно
адаптације објеката од јавног значаја, који је расписало
Министарство животне средине и просторног
планирања у складу са Програмом ванредне подршке
грађевинској индустрији Србије у условима светске
економске кризе, у циљу превазилажења негативних
ефеката светске економске кризе у области
грађевинарства, у саставу и то:
1.
2.
3.
4.

Драган
Вучићевић,
начелник
Општинске управе општине Горњи
Милановац, за председника,
Драган
Недељковић,
радник
Општинске управе општине Горњи
Милановац, за секретара,
Радојица Савић, секретар МЗ Горњи
Милановац, за члана,
Снежана Смиљанић, директор Јавног
предузећа за изградњу општине
Горњи Милановац, за члана,

12.

Небојша
Гојковић,
директор
Установе за културу, уметност и
ваншколско образовање „Културни
центар“, за члана,
Зоран Дрињаковић, одговорно лице
Одељења за комунално-стамбене
послове и урбанизам, за члана,
Томислав Јоксић, одговорно лице
Одељења за привреду и финансије, за
члана,
Љиљана Тешић, одговорно лице
Одељења за друштвене делатности,
за члана,
Мирјана Оташевић, референт за јавне
набавке, за члана,
Зорица Србовић, дипл. просторни
планер, за члана,
Драгана Јовановић, дипл. инжењер
архитектуре, за члана,
Миодраг
Дамњановић,
дипл.
инжењер архитектуре, за члана,
Пољина Љутић,
дипл. инжењер
грађевинарства, за члана,

II Задатак Радне групе је да сачини Пријаву
пројекта за финансирање реконструкције Дома културе
у Горњем Милановцу (бивши Дом ЈНА) у складу са
Јавним позивом за кандидовање пројеката за
финансирање изградње, реконструкције, односно
адаптације објеката од јавног значаја Министарства
животне средине и просторног планирања од 24. јуна
2010. године и о томе у писаној форми обавести
Председника општине. При изради Пријаве пројекта
користити постојећу пројектну документацију, а
недостајућу документацију урадити.
III Трошкови рада Радне групе падају на терет
Буџета општине Горњи Милановац.
IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08),
доносим

631.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-55-23/2010
5.07.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 58.
став 1. тачка 18. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08),
доносим
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за припрему радног
материјала за израду Нацрта плана мреже здравствених
амбуланти на подручју општине Горњи Милановац, са
предлогом начина рада амбуланти и планомраспоредом рада здравствених радника у амбулантама
у следећем саставу :
1. Љиљана Тешић, одговорно лице Одељења
за друштвене делатности, за председника,
2. др Добросав Лазаревић, директор Дома
здравља у Г. Милановцу, за члана,
3. др Драгица Топаловић, Начелник Службе
хитне медицинске помоћи Дома здравља у
Г. Милановцу, за члана,
4. др Бојан Раловић, председник Одбора за
друштвене делатности, за члана,
5. Исаило Тодоровић, секретар Општинског
већа, за члана.
II Задатак Комисије је да припреми материјал
и изради Нацрт плана мреже здравствених амбуланти на
подручју општине Горњи Милановац, са предлогом
начина рада, то јест радним временом амбуланти ,
планом – распоредом рада здравсатвених радника у
амбулантама, сачини извештај о постојећим кадровима
и недостајућим кадровима одређених специјалности у
Дому здравља Г. Милановац.
III Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

632.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-360-98
07.07.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 58.
став 1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за попис и печаћење
стана број 3 у улици Исаила Тодоровића број 1 у
саставу и то:
1. Дејан Вељовић, руководилац групе
за попис општинске имовине, за председника
2. Предраг Дрчелић, комунар редар
Одељења за инспекцијске послове, за члана
3.
Милета
Богдановић,
шеф
писарнице, за члана.
II Задатак Комисије је да изврши преглед
стамбене јединице број 3 у улици Исаила Тодоровића
број 1, који је користила Лепосава Миловановић из
горњег Милановца, попише покретне ствари које су
затечене у наведеном стану, изврши печаћење истог и
састави записник.
III Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

633.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-351-3736
09.07.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 58.
став 1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08),
доносим
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за преглед објеката
по поднетим захтевима за издавање потврде која мења
грађевинску дозволу у саставу и то:
1. Мирко Васиљевић, дипл.просторни
планер, за председника
2. Божо Ђорђевић, грађевински
инспектор, за члана
3. Василије Вујић, дипл. грађ.
инжењер, за члана.
II Задатак Комисије је да изађе на лице места,
изврши преглед објекта за који се тражи издавање
потврде која мења грађевинску дозволу и утврди да ли
објекат испуњава услове за издавање потврде о чему
саставља записник.
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III Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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се врше у оквиру установа и ЈП Спортско-рекреативни
центар чији је оснивач општина Горњи Милановац, а
финансирају се из Буџета општине, у циљу
рационалног и економичног коришћења буџетских
средстава.
Чланом 153. Закона о планирању и изградњи
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор
у току грађења објекта, односно извођења радова за
које је издата грађевинска дозвола.

634.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-020-362/10
16.07.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Лице одређено за вршење стручног надзора
испуњава услове прописане наведеним Законом за
послове надзора.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07), Закључка
Општинског већа општине Горњи Милановац број: 306-972/09 од 20. маја 2009. године („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 08/09) и члана 58.
став 1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08),
доносим

На основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву Решења.

РЕШЕЊЕ
1. За вршење стручног надзора на Извођењу
грађевинских и грађевинско-занатских радова на
изградњи школске фискултурне сале при ОШ
„Арсеније Лома“ Рудник, а до преузимања послова од
стране Министарства за НИП, одређује се
- Томислав Нешовић, дипл. инжењер грађевине
из Горњег Милановца, улица Вука Караџића број 2/5,
број лиценце за извођење: 414654504 и лиценце за
пројектовање: 314970604.
2. Наведено лице је дужно да послове стручног надзора
врши стручно и квалитетно у складу са чланом 153.
Закона о планирању и изградњи у свему према
закљученом уговору са извођачем радова.
3. Лице задужено за стручни надзор је обавезно
да извештаје о обављању радова доставља најмање
седмично или по захтеву Председника општине.
4. Трошкови везани за вршење стручног
надзора падају на терет Буџета општине Горњи
Милановац о чему ће бити сачињен посебан уговор.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Општина Горњи Милановац је инвеститор
изградње школске фискултурне сале при ОШ
„Арсеније Лома“ Рудник. Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној 20. маја 2009.
донело је Закључак број: 3-06-972/09 којим је одређено
да Општинска управа општине Горњи Милановац
преузима и обавља све стручне, административне и
финансијске послове на капиталним инвестицијама које

Послови стручног надзора дефинисани су
чланом 153. став 2. Закона о планирању и изградњи.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење
представља појединачни акт извршног органа општине
против кога се не може водити управни спор.
Незадовољна страна може упутити предлог за његово
укидање или поништај Министарству за државну
управу и локалну самоуправу Републике Србије, у
складу са чланом 84. Закона о локалној самоуправи.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

635.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-020-363/10
16.07.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58.
став 1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08),
доносим
РЕШЕЊЕ
1. За вршење стручног надзора на Извођењу
радова на изради ограде и санацији урушеног
асфалтног простора у ОШ „Краљ Александар I“
издвојено одељење у Брђанима, одређује се
- Томислав Нешовић, дипл. инжењер грађевине
из Горњег Милановца, улица Вука Караџића број 2/5,
број лиценце за извођење: 414654504 и лиценце за
пројектовање: 314970604.
2. Наведено лице је дужно да послове стручног
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом
153. Закона о планирању и изградњи у свему према
закљученом уговору са извођачем радова.
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3. Лице задужено за стручни надзор је обавезно
да извештаје о обављању радова доставља најмање
седмично или по захтеву Председника општине.
4. Трошкови везани за вршење стручног
надзора падају на терет Буџета општине Горњи
Милановац о чему ће бити сачињен посебан уговор.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
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распореду средстава у оквиру одобрених апропријација
раздела 4, глава 09, функционална класификација 912,
основно образовање, по Одлуци о буџету општине
Горњи Милановац за 2010. годину бр. 1-400-517 од
29.12.2009. године у Члану 1., II Приходи, ОШ
„Момчило Настасијевић“ износу од 151.040, 00 динара
.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“
Образложење

Образложење
Општина Горњи Милановац је инвеститор
израде ограде и санације урушеног асфалтног простора
у ОШ „Краљ Александар I“ издвојено одељење у
Брђанима.
Чланом 153. Закона о планирању и изградњи
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор
у току грађења објекта, односно извођења радова за
које је издата грађевинска дозвола.
Лице одређено за вршење стручног надзора
испуњава услове прописане наведеним Законом за
послове надзора.
Послови стручног надзора дефинисани су
чланом 153. став 2. Закона о планирању и изградњи.
На основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење
представља појединачни акт извршног органа општине
против кога се не може водити управни спор.
Незадовољна страна може упутити предлог за његово
укидање или поништај Министарству за државну
управу и локалну самоуправу Републике Србије, у
складу са чланом 84. Закона о локалној самоуправи.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

636.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 4-03-401-561
Датум: 15.07.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац (Сл. гл. Општине
Горњи Милановац“ , број 20/08), Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2010. годину (Сл. гл.
Општине Горњи Милановац“ , број 26/09, 4/10)
доносим
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену
намене средстава у оквиру конта 511 – зграде и
грађевински објекти у Решењу Председника општине о

ОШ „Момчило Настасијевић“ је Решењем
Председника општине о распореду средстава у оквиру
одобрених апропријација раздела 4, глава 09,
функционална класификација 912, основно образовање,
по Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за
2010. годину бр. 1-400-517 од 29.12.2009. године
одобрено укупно 740.000,00 динара на конту 511 –
зграде и грађевински објекти.
Средства су наменски одређена за санацију и
уређење
санитарних
чворова
са
пројектном
документацијом у износу од 640.000,00 динара и за
завршетак прве фазе спортског игралишта у вредности
од 100.000,00 динара, а све по утврђеном предлогу
финансијског плана школе.
Како је дошло до потребе да се ургентно
санирају котлови, Школа се обратила захтевом 13.07.
2010. године и тражила да се изврши измена намене
средстава за износ од 151.040 динара и то тако што би
се средства која су била опредељена за санацију и
уређење санитарних чворова умањила за тај износ и
одобрила за санацију котлова.
Статутом општине Горњи Милановац, а
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је
Председник општине наредбодовац за извршење буџета
општине, па је сходно овоме и донето решење као у
диспозитиву.
Решење доставити:
1. Одељењу
за
привреду
и
финансије
2. Уз предмет

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

637.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1- 401- 563/2010
15. 07. 2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник
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општине Горњи Милановац“, број 20/2008) а по
указаној потреби доносим
Р ЕШЕЊЕ
I РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства буџета општине
Горњи Милановац за 2010. годину, на име награде за
ангажовање на припремама и реализацију позоришне
представе "Ратко и Јулијана" ученика Гимназије
"Таковски устанак" Г.Милановац у оквиру Школске
сцене - IV Фестивала позоришног стваралаштва
ученика основних и средњих школа са подручја
општине Горњи Милановац и то:
- Наташи Николић, професору српског језика и
књижевности у Гимназији "Таковски устанак" у
Г.Милановцу у износу од - 30.000,00 динара.
II Распоред средстава из тачке I овог Решења
извршиће Одељење за привреду и финансије
Општинске управе општине Г.Милановац.
III Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

- Партерно уређење око стамбених објеката на
Ивицама, износ од 75.000 динара.
Члан 2.
О реализацији овог Решења
Одељење за привреду и финансије.

стараће

се

Члан 3.
Ово Решење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
регулисано је да се може извршити преусмеравање
апропријације одобрене на име одређеног расхода у
износу до 5%. Код партерног уређења око стамбених
објеката у насељу Ивице потребно је обезбедити
додатна средства за уградњу мерно-регулационих
сетова за гас. Такође, неопходно је обезбдити средства
за санирање оштећења на спортском терену у
Брђанима. Износ од 325.000 динара се уклапа у
дозвољени оквир, па је у складу са тим донето је
решење као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

638.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

639.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1- 401- 566/2010
16. јул 2010. године
Горњи Милновац
На основу члана 61. став 1. и 6. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009),
члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
број 20/2008) и члана 9. Одлуке о буџету општине
Горњи Милановац за 2010. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 26/2009 и 4/2010),
председник општине доноси
Р ЕШЕЊЕ
о промени апропријације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-401-536
25.06.2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 5. став 5. Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“ бр. 54/09),
Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације
1. Део неутрошених средстава из претходне године, у
износу од = 256.153,60 динара, која су Решењем
Министарства за државну управу и локалну
самоуправу,
број
130-401-00-759/2009-15/24
од
09.11.2009. год. пренета Општини Г.Милановац,
распоређују се: раздео 04-општинска управа, глава 01,
функција 620- развој заједнице, позиција 40/10- Школа
у Угриновцима- грејање, економска класификација 511зграде и грђевински објекти .

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац
за 2010. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 26/2009 и 4/2010), у оквиру раздела 4
– Општинска управа, глава 01, функционална
класификација 620 – Развој заједнице, у оквиру
економског конта 511 – Зграде и грађевински објекти,
средства у износу од 325.000 динара билансирана за
изградњу Електро-енергетског објекта при Спортској
хали, преусмеравју се за следеће намене:

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

- Спортски терен при основној школи у Брђанима,
износ од 250.000 динара,

3. Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине
Г.Милановац“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Одлуке о расподели средстава по
јавном позиву, за подношење захтева јединица локалне
самоуправе за расподелу дела средстава из наменских
примања Буџета Републике, која се остварују
приређивањем
игара на срећу, а користе за
финансирање локалне самоуправе, општина Горњи
Милановац, је добила средства у износу од =
1.550.000,00 динара, наменски за извођење радова
централног грејања у ОШ „Арсеније Лома“ Рудник истурено одељење у Угриновцима.
У току 2009.год.утрошена су средства , за те
намене, у износу од = 1.293.846,40 динара.
Преостали део средстава у износу од
256.153,60 динара користиће се за исте намене,
довршетак започетих радова на грејању у ОШ
Угриновци.
На основу члана 5. став 5, Закона о буџетском
систему („Сл.гл.РС“ бр.54/09), 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 по том основу.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

640.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-537
28. јун 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,
члана 3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2010. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац,
бр.26/09,04/2010.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација
499 - Средства резерве - текућа
буџетска резерва, oдобравају се средства у укупном
износу од =100.000,00 динара, Општинској управи, на
име услуга по уговору.
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2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 01,
функција 130 - опште услуге, позиција 31, економска
класификација 423-услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

641.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-539
28. јун 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,
члана 3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2010. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац,
бр.26/09,04/2010.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација
499 - Средства резерве - текућа
буџетска резерва, oдобравају се средства у укупном
износу од =1.456,00 динара, Општинској управи, на
име специјализованих услуга.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 01,
функција 130 - опште услуге, позиција 32, економска
класификација 424-специјализоване услуге.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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642.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-512/1
28. јун 2010.године
Горњи Милановац
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1.На основу члана 5.став 5. Закона о буџетском
систему („Сл.гл.РС „бр.54/09) и Решења Министарства
за државну управу и локалну самоуправу, опредељена
средства општини Горњи Милановац, у износу од
1.750.000,00 динара, распоређују се разделу 04општинска управа, глава 13, функција 090 - Центар за
социјални рад , позиција 90/23-Подршка породицама
деце са посебним потребама, економска класификација
463-трансфери осталим нивоима власти.

На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,
члана 3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2010. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац,
бр.26/09,04/2010.) председник Oпштине доноси

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

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

На основу Одлуке о расподели средстава по јавном
позиву за подношење захтева јединица локалне
самоуправе за расподелу дела средстава из наменских
примања
буџета Републике, која се остварују
приређивањем игара на срећу, донето је Решења
бр.130-401-00-00520/2010-01/51 од 31.05.2010.године,
од Министарства за државну управу и локалну
самоуправу, којим су опредељена средства општини
Горњи Милановац-Центру за социјални рад , за
Пројекат „Подршка породицама деце са посебним
потребама“, у укупном износу од =1.750.000,00 динара.
На основу члана 5. Став 5, Закона о буџетском систему
( „Сл.гл РС“бр.54/09), 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 по том основу.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација
499 - Средства резерве - текућа
буџетска резерва, oдобравају се средства у укупном
износу од =50.000,00 динара, Основном образовањуОШ „Иво Андрић“Прањани , на име судских трошкова
(П.бр. 2763/10).
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 09,
функција 912 - основно образовање- ош“Иво Андрић“
Прањани, позиција 75, економска класификација 483новчане казне и пенали по решењу судова.

3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

643.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1-401-538
28.јун 2010.године
Горњи Милановац
РЕШЕЊЕ
o отварању апропријацијe
по основу распореда средстава од Министарства за
државну управу и локалну самоуправу

644.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-401-540
30.06.2010.године
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), члана
7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац, за 2010.
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац“бр. 26/09,
04/10), председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 26/09, 04/10), раздео 04-

Broj 12/2010

Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac

Општинска управа, глава 01, функција
421 пољопривреда,
позиција 42,
економска
класификација 423-услуге по уговору, одобравају се
средства на име стимулативне награде за рад стрелаца
на 48 противградних станица у општини Горњи
Милановац и то 3.500,00 динара по једном стрелцу,
месечно,за три месеца ( прва половина сезоне одбране
од града у 2010.години).
2.Средства из тачке 1.овог решења биће
исплаћена преко банака - текућих рачуна стрелаца, по
списку
који
је
доставио
Републички
хидрометеоролошки завод Београд (Букуља).
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл.гласнику
општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

645.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-555/2/2010
13. јул 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,
члана 3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2010. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац,
бр.26/09,04/2010.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација
499 - Средства резерве - Текућа
буџетска резерва, oдобравају се средства у укупном
износу од =35.178,00 динара, Гимназији „Таковски
устанак“.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 10,
функција 920-средње образовање-Гимназија“Таковски
устанак“, позиција 79 , економска класификација 463трансфери осталим нивоима власти ( конто 426321).
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3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

646.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-558/2010
13. јул 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,
члана 3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2010. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац,
бр.26/09,04/2010.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација
499 - Средства резерве - Текућа
буџетска резерва, oдобравају се средства у укупном
износу од =531.625,00 динара, Општинској управи на
име повремених послова за јун 2010.год..
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 01,
функција 130-опште услуге позиција 31 , економска
класификација 423- услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац“бр. 26/09,
04/10), председник Општине доноси

647.

РЕШЕЊЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-559/2010
13. јул 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,
члана 3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2010. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац,
бр.26/09,04/2010.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација
499 - Средства резерве - Текућа
буџетска резерва, oдобравају се средства у укупном
износу од =48.539,00 динара, Општинској управи на
име уговора о делу за јун 2010.год..
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 01,
функција 130-опште услуге позиција 31 , економска
класификација 423- услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

648.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-553-2467-1
14.07.2010.године
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), члана
7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац, за 2010.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 26/09, 04/10), раздео 02Председник општине, глава 2.1, функција
110извршни и законодавни органи, позиција 17/12-верске
заједнице,
економска класификација 481-донације
невладиним организацијама,одобравају се средства у
износу од 50.000,00 динара, на име финансијске помоћи
Српском православном манастиру „Свети Сава“ на
Савинцу.
2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на
текући рачун код Чачанске банке број: 155-8435-22.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Сл.гласнику
општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

649.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-562/2010
15. јул 2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац
(”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,
члана 3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2010. годину („Сл.гласник општине Г.Милановац,
бр.26/09,04/2010.) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација
499 - Средства резерве - Текућа
буџетска резерва, oдобравају се средства у укупном
износу од
=1.456,40 динара, Основној школи
„Арсеније Лома“Рудник, на име додатних средстава за
набавку књига за одличан успех ученика.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 09,
функција 912-основно образовање-ош“Арсеније Лома“
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Рудник, позиција 75 , економска класификација 463трансфери осталим нивоима власти (423712).
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
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Г.М.",бр.20/08) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине
Г.М.“,бр.24/08) на седници одржаној 13.07.2010.године,
донело је
ЗАКЉУЧАК

4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
37.
Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу
члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (Сл.
гласник РС, бр.129/07), члана 78. став 2. Статута
општине Горњи Милановац (Сл. гласник општине ГМ,
бр.20/08) и члана 4. став 1. тачка 8. Одлуке о
Општинском већу општине Горњи Милановац ("Сл.
гласник општине ГМ", бр.24/08), на седници одржаној
13.07.2010. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
изменама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Горњи Милановац бр.4-110-90/2010. који је
донео начелник Општинске управе.
2. Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-922/2010
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

38.
Општинско веће општине Горњи Милановац,
на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС", 129/07), члана 61. став 1. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине

1. Констатује се да је Влада Републике Србије
својим решењем број 465-3853/2010 од 28. маја 2010.
године утврдила јавни интерес за експропријацију,
односно административни пренос непокретности који
по закону могу бити предмет експропријације, односно
административног преноса, ради изградње главног
градског стадиона са пратећим садржајима.
2. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине
Горњи Милановац и то: Одељењу за имовинско правне
послове, Општинском јавном правобранилаштву и
Одељењу за комунално стамбене послове и урбанизам
покретање
поступака за административни пренос
непокретности за следеће катастарске парцеле:
- к.п. бр. 40308/1, укупне површине 97 а 82 m2,
у делу од 77 а 30 m2 а који представља реални део
7730/9782, и к.п. бр. 40306/14, укупне површине 3 а 75
м2, обе уписане у ЛН број 40339 КО Г. Милановац као
државна својина Републике Србије, право коришћења
Спортско друштво „Таково“, Омладинска бр. 4, Горњи
Милановац.
Мере и границе дела к.п. бр. 40308/1 на којој је
предвиђена изградња главног градског стадиона су:
„Од тачке бр. 3 иде на југо-запад до тромеђе
(тачка бр. 5) са КП бр. 40306/6, 40306/7 и 40308/1.
Затим наставља западним делом границе парцеле
40306/7 до тачке бр. 6 а на тромеђи катакстарских
парцела 40306/7, 40306/25 и 40308/1 и даље наставља
истим правцем западним делом КП бр. 40306/25 до
тачке 7 а на тромеђи 40306/25, 40314/3 и 40308/1. Затим
иде северо-западном границом КП бр. 403014/3 до
тачке 8 у дужини око 18,30 м. Од тачке бр. 8 иде даље
на север то тачке бр. 9 у дужини око 3,40 м до пресека
са КП бр. 40308/2, затим даље на северо-исток у
дужини око 19,34 м до тачке бр. 10, затим скреће на
север-запад у дужини око 89,00 м до тачке бр. 11, затим
скреће ја југо-запад у дужини око 5,90 м до тачке бр. 12
па на северо-запад у дужини око 6,10 м до тачке бр. 13
и међом између КП бр. 41395 (река Деспотовица) и
40308/1 на северо-исток до тачке бр. 4. Напред описани
део к.п. бр. 40308/1 површине је 0.77,30 ха“
-к.п. бр. 40307, укупне површине 3 ha 12 a 66
m2, у делу од 45 a 4 m2 а који представља реални део
4504/31266, уписана у ЛН број 51551 као државна
својина Републике Србије, право коришћења Спортско
друштво „Таково“, Омладинска бр. 4, са 18682/31266
дела и
држалац Спортско друштво „Таково“,
Омладинска бр. 4, са 12584/31266 дела.
Мере и границе дела к.п. бр. 40307 на којој је
предвиђена изградња главног градског стадиона су:
„Почетна тачка (тачка бр.1) се налази на
огради стадиона ФК Таково на југозападном делу и иде
на исток бетонском оградом ФК Тaково до тачке бр. 2 у
дужини од око 125 м. Од те тачке границом парцеле
иде на југо-запад до тачке бр. 3 у дужини око 36 м и
даље југо-западним делом парцеле до тромеђе (тачка
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бр. 3) катастарских парцела бр. 40307, 40308/1 и 41395
(река Деспотовица), затим иде на север до почетне
тачке бр. 1. Напред описани део к.п. бр. 40307
површине је 0.41,68 ха.“
Мере и границе дела к.п. бр. 40307 на којој је
предвиђена изградња помоћног фудбалског терена су:
„Од КП бр. 40307 од тачке бр. 23 која се налази
на јужном делу КП Бр. 40307 а на међној линији са КП
бр. 40306/14 од ње иде на северо-исток у дужини од око
5,6 м до тачке бр. 2 и даље ка тачки бр. 24 оградом ФК
Таково, па на југо-исток до тромеђе са катастарским
парцелама 40306/12, 40306/14, 40307 до тачке бр. 25 у
дужини од око 4,60 м и даље на југо-запад међном
границом 40306/14 и 40307 до почетне тачке 23.
Напред описани део к.п. бр. 40307 површине је 0.03,36
ха.
3. Крајњи корисник експропријације, односно
административног преноса непокретности, обезбедиће
средства за изградњу главног градског стадиона са
пратећим садржајима.

Strana 11

4. Рок за покретање поступка из тачке 2. је 8
(осам) дана од дана достављања овог закључка.
5.Овај Закључак објавити
гласнику општине Горњи Милановац.

у

Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-922/2010.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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