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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
657.

Скупштина општине Горњи Милановац, на
основу члана 124. Статута општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 20/08 и
3/11) и члана 131. став 2. Пословника Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", бр. 21/08, 21/09 и 3/11), на седници
одржаној 20.мајА 2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о резултатима
референдума ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Озрем за период 01.06.2011. године до 31.05.2016.
године, који је поднела Комисија за спровођење
референдума ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Озрем, 26.априла 2011. године.
II Извештај Комисије и Закључак објавити у
"Службеном гласнику општине Горњи Милановац".
Број: 206898/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.
Извештај
о резултатима референдума ради доношења одлуке о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје Месне
заједнице Озрем за период 01.06.2011. године до
31.05.2016. године
У складу
референдума ради

са Одлуком о расписивању
доношења одлуке о увођењу
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самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Озрем, спроведен је референдум на територији МЗ
Озрем на коме су се грађани изјашњавали да ли су за
доношење одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за
МЗ Озрем за период 01.06.2011. године до 31.05.2016.
године.
Материјал
о
спроведеном
референдуму
достављен је Комисији за спровођење референдума
ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса у
новцу нa подручју МЗ Озрем, образована решењем
Скупштине општине у саставу Марковић Милутин,
председник;
Димитријевић
Драгомир,
заменик
председника; Максић Љубисав, члан; Петровић
Миливоје члан; Милошевић Предраг, члан; Ковачевић
Милољуб, члан; Вујичић Рајко, члан; Даничић
Миливоје, члан и Николешић Томислав, члан, која је на
седници одржаној 26. априла 2011. године утврдила
следеће:
Референдум ради доношења Одлуке спроведен
је на територији МЗ Озрем у периоду од 23.04.2011.г. до
25.04.2011.г.у складу са Законом о референдуму и
народној иницијативи, Статутом општине Горњи
Милановац и Одлуком о расписивању референдума
ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса у
новцу за подручје Месне заједнице Озрем.
Решењем
Општинске
управе
општине
Г.Милановац број 41120819 од 07.04.2011. године,
према закљученом гласачком списку за изјашњавање на
референдуму ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Озрем за период
01.06.2011. године до 31.05.2016. године има уписаних
235 гласача. У складу са чланом 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе непосредно се
изјашњава и 38 грађана који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се прикупљају
средства, а на том подручју имају непокретну имовину,
а овим средствима се побољшавају услови коришћења
те имовине.
Сходно томе, Комисија је констатовала да се од
укупно 273 грађана са правом изјашњавања изјаснило
178 или 64,8 % и то:
 178 грађана или 64,8 % се изјаснило „ЗА“
увођење самодоприноса
 0 грађана или 0 % се изјаснило „ПРОТИВ“
увођења самодоприноса

Br
ojj 7/
20
01111
Bro
7/2

Sl
u`
`b
be
en
ni
i gl
as
sn
ni
ik
k op
{tti
in
ne
e Go
rw
wi
i Mi
la
an
no
ov
va
ac
c
Slu
gla
op{
Gor
Mil

 95 грађана или 35,2 % није се изјаснило
 неважећих гласачких листића није било.
Комисија за спровођење референдума ради
доношења одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за
подручје МЗ Озрем је констатовала да није било
неправилности приликом изјашњавања грађана.
На основу резултата спроведеног изјашњавања
грађана за увођење самодоприноса, донета је Одлука о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје Месне
заједнице Озрем и уведен је самодопринос за период
01.06.2011. године до 31.05.2016. године са стопама
издвајања и за намене према Одлуци.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У
НОВЦУ ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОЗРЕМ

У Озрему,
26. априла 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Милутин Марковић,ср.
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На основу члана 20. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06),
члана 27. и 30. Статута општине Горњи Милановац
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр.
20/08 и 3/11), грађани Месне заједнице Озрем, на
референдуму који је спроведен у периоду од 23. до 25.
априла 2011. године, донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОЗРЕМ
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу
за грађане који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице Озрем, као и за грађане који
немају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Озрем, ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Подручје Месне заједнице Озрем чини
територија насељеног места Озрем, односно КО Озрем у
општини Горњи Милановац, утврђена Законом о
територијалној организацији Републике Србије.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса у новцу донета
је на референдуму у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.

658.

Скупштина општине Горњи Милановац, на
основу члана 124. Статута општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр.20/08 и
3/11) и члана 131. став 2. Пословника Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац",бр.21/08, 21/09 и 3/11), на седници
одржаној 20.маја 2011.године, донела је

ОД ЛУКУ
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Озрем, за период од 01. 06. 2011. до 31. 05. 2016.
године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику" општине Горњи
Милановац.
Број: 206898/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за период од
01.06.2011. године до 31.05.2016. године по стопама и
то:
1) 2 % на зараде (плате) запослених и друга
лична примања
2) 8 % на катастарски приход од пољопривреде
и шумарства
3) 2 % на приходе од самосталних делатности
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то
стамбене и пословне зграде, станови и пословни
простори
5) 0,05% на вредност непокретне имовине коју
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију
6) 1% од пензије остварене у замљи и
иностранству за пензионере који добровољно уплаћују
самодопринос на основу писане изјаве.
Стопа самодоприноса је пропорционална.
Члан 4.
Основицу за обрачун самодоприноса чине:
1) зараде без пореза и доприноса;
2) примања од ауторских права, патената,
техничких унапређења и других личних примања
односно прихода на које се плаћа порез у проценту од
сваког оствареног бруто прихода.
3) катастарски или стварни приход од
пољопривреде и шумарства;
4) на приход од самосталне делатности и то:
 за обвезнике који воде двојно или просто
књиговодство, основица је опорезива добит утврђена у
пореском билансу;
 за обвезнике који не воде пословне књиге,
основица је паушално утврђен приход, а који се
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утврђује у складу са висином просечне месечне зараде
по запосленом у Републици, општини и граду остварене
у години која претходи години за коју се утврђује
паушални приход.
5) тржишна вредност непокретности на дан 31.
децембар године која претходи години за коју се
утврђује и плаћа порез на имовину.
6) исплаћена пензија.
Члан 5.
Укупна средства која ће се остварити по овој
Одлуци износе 1.257.000,00 (један милион две стотине
педесет седам хиљада) динара.
Члан 6.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава самодоприноса
Месне заједнице Озрем за период од 01.06.2011. године
до 31.05.2016. године, и то за следеће намене:
 изградња, уређење и поправка путева;
Члан 7.
Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу у новцу приход су буџета
општине Горњи Милановац и строго су наменског
карактера, а као таква подлежу контроли у складу са
законом.
Члан 8.
Самодопринос на зараде и лична примања
доспева за плаћање приликом сваке исплате
одговарајућих прихода, а обавеза је исплатиоца да
приликом сваке исплате одговарајућег прихода
обрачуна и уплати самодопринос на тај приход, а из
пензија приликом њиховог обрачуна.
Обавеза
плаћања
самодоприноса
на
катастарски приход и на вредност имовине доспева
квартално (15. фебруара; 15 маја; 15. августа и 15.
новембра) а утврђује се решењем Општинске управе 
Пореско одељење, на годишњем нивоу.
Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од
самосталне делатности доспева 15. у месецу за
претходни месец а утврђује се решењем Општинске
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 10.
Од обавезе самодоприноса ослобађају се:
1) запослени у периоду у ком примају
минималну зараду,
2) лица која примају сталну социјалну помоћ,
3) као и остала лица чија су примања и имовина
изузети од опорезивања.
Члан 11.
Савет месне заједнице је у обавези да на начин
уређен законом после израде завршног рачуна за
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претходну годину информише грађане о оствареним и
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци.
Члан 12.
У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 5. ове Одлуке наплати пре изтека трајања
самодоприноса, Савет МЗ Озрем ће својом одлуком
прекинути даљу наплату и о томе известити уплатиоце
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком.
Члан 13.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Општинска управа општине
Горњи Милановац – Одељење за привреду и финансије.
Евиденција о средствима самодоприноса води се
у складу са Законом.
Члан 14.
Референдум за подручје МЗ Озрем ради
изјашњавања грађана о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за МЗ Озрем спроведен је од 23.
до 25. априла 2011. године у времену 7,00 до 20,00
часова.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац, а примењиваће се од 01. 06. 2011. године.
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОЗРЕМ
По одлуци Савета Месне
заједнице
Озрем од 26.априла 2011.године

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОЗРЕМ
Милутин Марковић,ср.

659.

Скупштина општине Горњи Милановац, на
основу члана 124. Статута општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 20/08 и
3/11) и члана 131. став 2. Пословника Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", бр. 21/08, 21/09 и 3/11), на седници
одржаној 20.маја 2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Извештај о резултатима
референдума ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Калиманићи за период 01.06.2011. године до 31.05.2016.
године,
који је поднела Комисија за спровођење
референдума ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Калиманићи, 25.априла 2011. године.
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II Извештај Комисије и Закључак објавити у
"Службеном гласнику општине Горњи Милановац".





Број: 206898/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

Извештај
о резултатима референдума ради доношења одлуке о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје Месне
заједнице Калиманићи за период 01.06.2011. године
до 31.05.2016. године

У складу са Одлуком о расписивању
референдума ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Калиманићи, спроведен је референдум на територији
МЗ Калиманићи на коме су се грађани изјашњавали да
ли су за доношење одлуке о увођењу самодоприноса у
новцу за МЗ Калиманићи за период 01.06.2011. године
до 31.05.2016. године.
Материјал
о
спроведеном
референдуму
достављен је Комисији за спровођење референдума
ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса у
новцу нa подручју МЗ Калиманићи, образована
решењем Скупштине општине у саставу Нешовић
Србољуб, председник; Ковачевић Дејан, члан;
Вукашиновић Мирко, члан; Марковић Милан, члан и
Вукашиновић Милета, члан, која је на седници
одржаној 25. априла 2011. године утврдила следеће:
Референдум ради доношења Одлуке спроведен
је на територији МЗ Калиманићи у периоду од
22.04.2011.г. до 24.04.2011.г.у складу са Законом о
референдуму и народној иницијативи, Статутом
општине Горњи Милановац и Одлуком о расписивању
референдума ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Калиманићи.
Решењем
Општинске
управе
општине
Г.Милановац број 41120818 од 06.04.2011. године,
према закљученом гласачком списку за изјашњавање на
референдуму ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Калиманићи за
период 01.06.2011. године до 31.05.2016. године има
уписаних 124 гласача. У складу са чланом 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе непосредно се
изјашњава и 28 грађана који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се прикупљају
средства, а на том подручју имају непокретну имовину,
а овим средствима се побољшавају услови коришћења
те имовине.
Сходно томе, Комисија је констатовала да се од
укупно 152 грађана са правом изјашњавања изјаснило
109 или 70,8 % и то:
 108 грађана или 70,8 % се изјаснило „ЗА“
увођење самодоприноса
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1 грађанин или 0,6 % се изјаснило
„ПРОТИВ“ увођења самодоприноса
43 грађана или 28,6 % није се изјаснило
неважећих гласачких листића није било.

Комисија за спровођење референдума ради
доношења одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за
подручје МЗ Калиманићи је констатовала да није било
неправилности приликом изјашњавања грађана.
На основу резултата спроведеног изјашњавања
грађана за увођење самодоприноса, донета је Одлука о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје Месне
заједнице Калиманићи и уведен је самодопринос за
период 01.06.2011. године до 31.05.2016. године са
стопама издвајања и за намене према Одлуци.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У
НОВЦУ ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЛИМАНИЋИ

У Калиманићима,
25.априла 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,ср.

660.

Скупштина општине Горњи Милановац, на
основу члана 124. Статута општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр.20/08) и
члана 131. став 2. Пословника Скупштине општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац",бр.21/08 и 21/09), на седници одржаној
20.маја 2011.године, донела је

ОДЛУКУ
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице
Калиманићи, за период од 01. 06. 2011. до 31. 05. 2016.
године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику" општине Горњи
Милановац.
Број: 206898/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.
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На основу члана 20. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06),
члана 27. и 30. Статута општине Горњи Милановац
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр.
20/08 и 3/11), грађани Месне заједнице Калиманићи, на
референдуму који је спроведен у периоду од 22. до 24.
априла 2011. године, донели су

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КАЛИМАНИЋИ
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу
за грађане који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице Калиманићи, као и за грађане
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Калиманићи, ако на том подручју
имају
непокретну
имовину,
а
средствима
самодоприноса се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Подручје Месне заједнице Калиманићи чини
територија насељеног места Калиманићи, односно КО
Калиманићи у општини Горњи Милановац, утврђена
Законом о територијалној организацији Републике
Србије.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса у новцу донета
је на референдуму у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за период од
01.06.2011. године до 31.05.2016. године по стопама и
то:
1) 2 % на зараде (плате) запослених и друга
лична примања
2) 8 % на катастарски приход од пољопривреде
и шумарства
3) 2 % на приходе од самосталних делатности
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то
стамбене и пословне зграде, станови и пословни
простори
5) 0,05% на вредност непокретне имовине коју
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију
6) 1% од пензије остварене у замљи и
иностранству за пензионере који добровољно уплаћују
самодопринос на основу писане изјаве.
Стопа самодоприноса је пропорционална.
Члан 4.
Основицу за обрачун самодоприноса чине:
1) зараде без пореза и доприноса;
2) примања од ауторских права, патената,
техничких унапређења и других личних примања
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односно прихода на које се плаћа порез у проценту од
сваког оствареног бруто прихода.
3) катастарски или стварни приход од
пољопривреде и шумарства;
4) на приход од самосталне делатности и то:
 за обвезнике који воде двојно или просто
књиговодство, основица је опорезива добит утврђена у
пореском билансу;
 за обвезнике који не воде пословне књиге,
основица је паушално утврђен приход, а који се
утврђује у складу са висином просечне месечне зараде
по запосленом у Републици, општини и граду остварене
у години која претходи години за коју се утврђује
паушални приход.
5) тржишна вредност непокретности на дан 31.
децембар године која претходи години за коју се
утврђује и плаћа порез на имовину.
6) исплаћена пензија.
Члан 5.
Укупна средства која ће се остварити по овој
Одлуци износе 1. 527.000,00 (један милион пет стотина
двадесет седам хиљада) динара.
Члан 6.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава самодоприноса
Месне заједнице Калиманићи за период од 01.06.2011.
године до 31.05.2016. године, и то за следеће намене:
 изградња, уређење и поправка путева;
Члан 7.
Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу у новцу приход су буџета
општине Горњи Милановац и строго су наменског
карактера, а као таква подлежу контроли у складу са
законом.
Члан 8.
Самодопринос на зараде и лична примања
доспева за плаћање приликом сваке исплате
одговарајућих прихода, а обавеза је исплатиоца да
приликом сваке исплате одговарајућег прихода
обрачуна и уплати самодопринос на тај приход, а из
пензија приликом њиховог обрачуна.
Обавеза
плаћања
самодоприноса
на
катастарски приход и на вредност имовине доспева
квартално (15. фебруара; 15 маја; 15. августа и 15.
новембра) а утврђује се решењем Општинске управе 
Пореско одељење, на годишњем нивоу.
Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од
самосталне делатности доспева 15. у месецу за
претходни месец а утврђује се решењем Општинске
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу.
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Члан 9.

Члан 15.

У погледу начина утврђивања самодоприноса,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац, а примењиваће се од 01. 06. 2011. године.

Члан 10.

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЛИМАНИЋИ

Од обавезе самодоприноса ослобађају се:
1) запослени у периоду у ком примају
минималну зараду,
2) лица која примају сталну социјалну помоћ,
3) као и остала лица чија су примања и имовина
изузети од опорезивања.

По одлуци Савета Месне заједнице
Калиманићи од
25.априла 2011.године

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
КАЛИМАНИЋИ
Србољуб Нешовић,ср.

Члан 11.
Савет месне заједнице је у обавези да на начин
уређен законом после израде завршног рачуна за
претходну годину информише грађане о оствареним и
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци.
Члан 12.
У случају да се утврђени износ самодоприноса
из члана 5. ове Одлуке наплати пре изтека трајања
самодоприноса, Савет МЗ Калиманићи ће својом
одлуком прекинути даљу наплату и о томе известити
уплатиоце и са њима сачинити споразум о враћању
средстава која су уплаћена изнад износа који је утврђен
овом Одлуком.
Члан 13.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Општинска управа општине
Горњи Милановац – Одељење за привреду и финансије.
Евиденција о средствима самодоприноса води се
у складу са Законом.
Члан 14.
Референдум за подручје МЗ Калиманићи ради
изјашњавања грађана о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за МЗ Калиманићи спроведен је
од 22. до 24. априла 2011. године у времену 7,00 до
20,00 часова.

Редни
број

1.
2.

Основ плаћања
по
врсти и намени
простора –
земљишта по м²
Стамбени
простор
Пословни
простор –
затворен:
a) индустрија
ком. делатности,
шумарство,
саобраћај и
пољопривреда

661.

На основу члана 220. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гл. РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/11) , члана
46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС“ бр. 129/07)и члана 42. став 1, тачка 3. и 7.
Статута Општине Горњи Милановац („Сл.гл. општне Г.
Милановац“ бр. 20/08 и 3/11), Скупштина општине Г.
Милановац на седници одржаној 20.маја 2011. године,
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
О Одлуци о накнадама за коришћење и заузеће
грађевинског земљишта („Сл.гласник
општине Г.
Милановац бр. 30/08 и 26/09) у члану 3. став 1. после
редног броја 3. додаје се редни број 4. тако да измена
гласи:

ЕКСТРА
ЗОНА

ЗОНА
I

ЗОНА
II

ЗОНА
III

ЗОНА
IV

1,6353 д/м²

1,3627д/м²

1,0967
д/м²

0,9181
д/м²

0,7853д/м²

22,554
д/м²

22,1088
д/м²

21,2135д/
м²

23,7946 д/м²

22,572
д/м²

ЗОНА V

0

6,9984
д/м²
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б) трговина,
угоститељство
в) банке,
осигурање,
финансије,
електродистрибу
ција, ПТТ и
апотека
г) занатство и
личне услуге

47,1249 д/м²

42,8408
д/м²

38,7881
д/м²

35,0849
д/м²

30,8853
д/м²

10,1477
д/м²

96,0414 д/м²

87,3109
д/м²

79,9694
д/м²

73,1404
д/м²

66,4349
д/м²

13,9968
д/м²

52,5431 д/м²

47,7663
д/м²

44,659
д/м²

3.

4.

Пословни
простор 
отворен
Државни органи
и др.
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65,232 д/м2

64,1017 д/м2

41,6465
39,0518
11,1974
д/м²
д/м²
д/м²
50% од накнаде за пословни
просторзатворен по делатности

64,0833
д/м2

63,6712
д/м2

63,4176 д/м2

13,9
968
д/м
2

Члан 2.
У члану 5. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
Накнада за неизграђено грађевинско земљиште се обрачунава месечно по квм неизграђене грађевинске парцеле
у односу на укупну површину у квм конкретне катастарске парцеле и то:

ЗОНЕ
Неизграђено
грађевинско
земљиште
по м²

ЕКСТРА
ЗОНА

ЗОНА I

ЗОНА II

ЗОНА III

ЗОНА IV

0,4199 д/м²

0,3944 д/м²

0,3944 д/м²

0,3944 д/м²

0,3944д/м²

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
За заузето јавно грађевинско земљиште и јавне површине постављањем надстрешница, тенди, излога испред
продајних и услужних простора која се предузима у сезонским обављањима делатности примењују се месечни
обрачуни накнаде јавних површина према власницима, закупцима или корисницима објеката и то:

Редни
број

1.

Основ плаћања по
врсти и намени
простора 
земљишта
Киосци за продају
новина и дувана

4.

Киосци и
монтажни објекти
а) за услужне и
занатске
делатности
б) за сезонско
обављање
делатности
За заузимање
тротоара и др.
јавних површина
За надстрешнице,
тенде и слично

5.

Остали објекти

2.

3.

ЕКСТРА
ЗОНА

ЗОНА I

ЗОНА II

ЗОНА III

ЗОНА IV

171,3636
д/м²

163,2034
д/м²

156,6984
д/м²

150,1064
д/м²

143,6016 д/м²

85,3156д/м²

80,1088
д/м²

74,8936
д/м²

68,3885
д/м²

61,3900 д/м²

149,0118
д/м²

141,9161
д/м²

136,2595
д/м²

130,5272
д/м²

124,8709 д/м²

161,4231
д/м²

153,7364
д/м²

147,6669
д/м²

141,5109
д/м²

135,3832 д/м²

209,9050
д/м²

199,9097
д/м²

193,7823
д/м²

187,5969
д/м²

184,6346 д/м²

89,9799
д/м²

83,3149
д/м²

76,8104д/м²

68,4178
д/м²

66,4430д/м²
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За излагање и продају робе на тезгама и
сличним постољима, на земљишту у јавној својини, за
заузеће до 30 дана утврђује се дневна накнада 300,00
дин./м2.
У случају бесправног – узурпираног заузећа од
стране корисника земљишта који без документације
користи земљиште обрачунаава се и наплаћује
двоструки износ наведене накнаде.
Члан 4.
У члану 9. став 2. после тачке 3, додаје тачка 4.
која гласи:
 решење о накнади за заузеће грађевинског
земљишта
У члану 9. став 3. и 4. се бришу.
Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи:
Поступак редовне и принудне наплате накнаде
за коришћење грађевинског земљишта и накнаде за
заузеће грађевинског земљишта врши се у складу са
Законом
о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији.
Члан 6.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику Општине Горњи
Милановац“, а примењиваће се од 01. јуна 2011.године.

Број: 206898/2011

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

662.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама (”Сл.гл. РС”,бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон,
81/05 и 83/05испр.др.закон), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07), члана
42. став 1. тачка 10. Статута општине Горњи Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана
131. став 2. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08, 21/08
и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 20. маја 2011.године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

I РАЗРЕШАВА СЕ Борисав Челиковић, професор
историје из Горњег Милановца, функције директора Музеја
рудничкотаковског краја Gorwи Милановац.
II Лицу из тачке 1. престаје функција даном
разрешења.
III Решење објавити
општине Горњи Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

Образлож ење
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној дана 17. децембра 2008. године, донела је Решење
о именовању Борисава Челиковића професора историје из
Горњег Милановца, за директора Музеја рудничкотаковског
краја Горњи Милановац.
На основу члана 18. stav 1. Zakona o javnim
службама, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи и члана 42. став 1. тачка 10. Статута општине
Горњи Милановац, предвиђено је да директора установе
именује и разрешава оснивач, у овом случају Скупштина
општине, као највиши орган општине Горњи Милановац.
Одборничка група „Победи за општину Горњи
Милановац – Дражимир Марушић“, надлежном радном телу
Скупштине општине Горњи Милановац упутила је допис број
2020373 од 19.05.2011. године, са предлогом да се
Борисав Челиковић, професор историје из Gorwег Milanovcа,
разреши функције директора Музеја рудничко таковског
краја Gorwи Милановац.
Обављајући дужност директора Музеја рудничко–
таковског краја напред именовани је на своју иницијативу
прекинуо сарадњу са органима Општине Горњи Милановац и
то неодазивањем на позиве за редовне састанке које
организује Председник општине као извршни орган општине,
као и неодазивањем на позиве за присуство на седницама
Општинског већа општине Горњи Милановац и Скупштине
општине Горњи Милановац.
Музеј рудничкотаковског краја под руководством
именованог вршио је издавачку делатност као примарну
активност Музеја и поред чињенице да је Општина Горњи
Милановац основала Библиотеку „Браћа Настасијевић“ чија је,
поред библиотечке, једна од основних делатности управо
издавачка делатност и на тај начин занемарио обављање
делатности од општег интереса утврђених Статутом Музеја
рудничко–таковског краја што је манифестовано између
осталог недовољном активношћу Музеја на пољу заштите
споменика културе и то: Милошевог конака у Горњој Црнући,
цркве у Шилопају и цркве у Горњем Милановцу.
Напред именовани исказао је и недовољну
ангажованост на уређењу споменкомплекса у Такову где је
подигнут Други српски устанак, а посебно током припрема
прославе Дана општине и 196 година од подизања Другог
српског устанка чиме је било доведено у питање одржавање
церемоније полагања венаца од стране представника Владе
Републике Србије, Министарства одбране и представника
иностраних делегација на Споменик Таковским јунацима и
одржавање културноуметничког програма.
Бавећи се планинарењем, именовани је у више
наврата неоправдано одсуствовао са посла. Такође,
омаловажавао је и потцењивао рад осталих установа, а
посебно Установе за културу, уметност и ваншколско
образовање „Културни центар“ као и рад органа Општине
Горњи Милановац. Остављајући основне делатности Музеја
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по страни посебно се бавио издавачком делатношћу у оквиру
ЈП „Службени гласник“ и других.
Именовани је уредно позван на седницу Скупштина
општине на којој је донето ово решење, а исти јој је
присуствовао.
Из напред наведеног, Скупштина општине је
закључила да досадашњи директор не остварује сарадњу са
оснивачем, односно послове директора обавља несавесно и
немарно, па је сходно томе, одлучено као у диспозитиву овог
решења.

Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној
20. маја 2011.године, донела је

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења
може се тужбом покренути судски спор пред Основним судом
у Чачку у року од 90 дана од дана пријема решења.

I ИМЕНУЈЕ СЕ Милош Николић, ЈМБГ
1009956783411, дипломирани економиста из Горњег

Број: 206898/2011

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Милановца, за вршиоца дужности директора Музеја рудничко
таковског краја Горњи Милановац, до именовања директора.
II ИМЕНОВАНИ
именовања.

ступа

на

дужност

даном

„Службеном

гласнику

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
III Решење објавити
општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић

у

Број: 206898/2011

663.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Na osnovu ~lana 18. stav 1. Zakona o javnim
службама (”Sl.gl.RS”,br. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05
и 83/05испр.др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07), члана 14. став
4. и 6. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ("Сл.гл.РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 9. став 1. Одлуке о оснивању Музеја
у Горњем Милановцу ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр.
3/94, 5/97, 5/01 и 5/2011), члана 42. став 1. тачка 10.
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине
Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 131. став 2.
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 21/08, 21/08 и 3/11),

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

_______________________________________________

SADR@AJ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
657. Закључак о усвајању Извештаја о резултатима референдума ради доношења одлуке о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице Озрем за период 01.06.2011.
године до 31.05.2016. године
Извештај о резултатима референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса у новцу
за подручје Месне заједнице Озрем за период 01.06.2011. године до 31.05.2016. године

страна 1.

658. Одлука о проглашењу донетом Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за подручје
Месне заједнице Озрем, за период од 01. 06. 2011. до 31. 05. 2016. године, Одлука о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице Озрем,

страна 2.

659. Закључак о усвајању Извештаја о резултатима референдума ради доношења одлуке о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице Калиманићи за период
01.06.2011. године до 31.05.2016. године
Извештај о резултатима референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса у новцу
за подручје Месне заједнице Калиманићи за период 01.06.2011. године до 31.05.2016. године

страна 3.
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660. Одлука о проглашењу донетом Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за подручје
Месне заједнице Калиманићи, за период од 01. 06. 2011. до 31. 05. 2016. године, Одлука о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје Месне заједнице Калиманићи.

страна 4.

661. Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење и заузеће грађевинског
земљишта.
662. Решење о разрешењу функције директора Музеја рудничкотаковског краја Г.Милановац.

страна 6.

663. Решење о именовању вршиоца дужности директора Музеја рудничкотаковског краја
Г.Милановац.

страна 9.

страна 8.

_______________________________________________
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац,
Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni
urednik Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац.
@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila
Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09

