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на седници одржаној 15.јула 2011.године, донела је
О ДЛ У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„МИЛОВАНОВИЋА ЧАИР 2“
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

711.
На основу члана 42. Статута општине Горњи
Милановац
("Сл.гласник
општине
Горњи
Милановац",бр.20/08 и 3/11) и члана 131. Пословника
Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник
општине Горњи Милановац",бр.21/08, 21/09 и 3/11),
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној дана 15. јула 2011.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извештај о извршењу Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за период 1. јануар
– 30. јун 2011. године.

Број: 206936/2011

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић.ср.

712.
На основу чл. 27. и 46. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011) и члана 42. ст.
1 тач. 6. и 7. и члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Службени гласник Општине Г.М." бр.
20/08 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац,

Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне
регулације „Миловановића чаир 2“ (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
Члан 2.
План детаљне регулације обухвата катастарске
парцеле број: 1381/1, 1381/2, 1381/3, 1381/4, 1381/5,
1381/6 КО Велереч и 122/2 и 124 КО Неваде, укупне
површине 20.926 м2.
Члан 3.
План детаљне регулације садржи:
А) Општа документација;
Б1) Текстуални део – извод из концепта;
Б2) Текстуални део (увод, правила уређења,
регулација инфраструктрурних мрежа, економска
анализа и процена улагања из јавног сектора, правила
грађења, правила парцелације и смернице за спровођење
плана);
Ц) Графички део (подела обухвата на целине –
постојеће стање, претежна намена површина – постојеће
стање, катастарско топографска подлога са границама
плана, планирана намена површина са поделом на јавне
и остале намене, подела на типичне целине, план
нивелације и регулације са планом саобраћаја, план
парцелације јавних површина и синхрон план
комуналне инфраструктуре).
Члан 4.
План детаљне регулације урађен је у
дигиталном и аналогном облику у по три примерка, од
чега ће се у Одељењу за стамбено комуналне послове и
урбанизам налазити по један примерак Плана у
дигиталном и аналогном облику.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Горњи
Милановац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:206936/2011
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

713.
На основу чл. 46. ст. 1. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011) и члана 42. ст.
1 тач. 6. и члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Службени гласник Општине Г.М." бр.
20/08 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 15.јула 2011.године, донела је
ОД ЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИКА“ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
Члан 1.
Приступа се измени Плана детаљне регулације
„Лика“ у Горњем Милановцу (у даљем тексту: измена
плана).
Члан 2.
Циљ измена плaнa је преиспитивање и
унапређење планских решења, ствaрaњe плaнских
мoгућнoсти зa унaпрeђeњe кoришћeњa пoстojeћих и
изгрaдњу нoвих сaдржaja, oбeзбeђивaњe кaпaцитeтa
тeхничкe инфрaструктурe зa пoстojeћу и плaнирaну
изгрaдњу, oчувaњe и пoбoљшaњe услoвa живoтнe
срeдинe.
Члaн 3.
План детаљне регулације обухвата катастарске
парцеле бр.
21640/5, 21643/8, 21643/9, 21638/4,
21640/15, 21640/16, 21638/3 и део 21810 КО Горњи
Милановац.
Површина
обухваћена
планом
износи
приближно 1.20,69 ха.
Кoнaчнa грaницa плaнa дeтaљнe рeгулaциje ћe
сe утврдити приликoм изрaдe и вeрификaциje кoнцeптa,
изузeтнo нaцртa плaнa.
Члaн 4.
Измене плaна детаљне регулације сaдржaћe
нaрoчитo: границе плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
детаљну намену земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте
улица и јавних површина (нивелациони план); попис
парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и
објекте; коридоре и капацитете за саобраћајну,
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енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; мере
заштите културноисторијских споменика и заштићених
природних целина; локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује конкурс; правила
уређења и правила грађења по целинама и зонама и
друге елементе значајне за спровођење плана детаљне
регулације.
Измене плaна прeдстaвљaћe плaнски oснoв зa
издaвaњe инфoрмaциje o лoкaциjи, лoкaциjскe дoзвoлe и
изрaду урбaнистичкo тeхничких дoкумeнaтa.
Члaн 5.
Изрaдa измена плaнa детаљне регулације
пoвeрaвa сe Студију за пројектовање и инжењеринг
''Линеа'' д.o.o., из Гoрњeг Милaнoвцa, Војводе Милића
Дринчића бр. 39, кojе je дужнo дa нaцрт плaнa изрaди у
рoку oд 6 (шест) мeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe
Oдлукe.
Члaн 6.
Срeдствa зa изрaду измена плaнa oбeзбeдићe
Друштво за превоз, туризам и трговину на велико и
мало ''Лика'' Д.О.О. из Горњег Милановца, Корчагинова
бр. 98.
Члaн 7.
Зa пoтрeбe изрaдe измена плaнa детаљне
регулације нe приступa сe изрaди стрaтeшкe прoцeнe
утицaja плaнирaних нaмeнa нa живoтну срeдину.
Члaн 8.
Нaцрт измена плaнa детаљне регулације бићe
излoжeн нa jaвни увид у прoстoриjaмa Oдeљeњa зa
урбaнизaм и кoмунaлнo стaмбeнe пoслoвe, Гoрњи
Милaнoвaц. Пoдaци o нaчину излaгaњa Нaцртa измена
плaнa нa jaвни увид и трajaњу jaвнoг увидa, oглaсићe сe
у лoкaлним срeдствимa инфoрмисaњa.
Члaн 9.
Eлaбoрaт Плaнa дeтaљнe рeгулaциje изрaдићe сe
у потребном броју примeракa у aнaлoгнoм и дигитaлнoм
облику.
Члaн 10.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у ''Службeнoм гласнику oпштинe Гoрњи
Милaнoвaц''.
Број:206936/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

714.
На основу члана 22. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06),
члана 27. и 30 став 1. Статута општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине Горњи
Милановац", бр. 20/08 и 3/11), Скупштина општине
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Горњи Милановац, на седници одржаној дана 15.јула
2011.године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЉУТОВНИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу
за грађане који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице Љутовница, као и за грађане
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Љутовница, ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Подручје Месне заједнице Љутовница чини
територија насељеног места Љутовница, односно КО
Љутовница у општини Горњи Милановац, утврђена
Законом о територијалној организацији Републике
Србије.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса у новцу
доноси се референдумом у складу са прописима којима
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за период од
1.10.2011. године до 30.09.2016. 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 земљи и
иностранству за пензионере који добровољно уплаћују
самодопринос на основу писане изјаве.

St
ra
an
na
a3
Str

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 1.495.000,00 (један милион четири
стотине деведесет пет хиљада) динара.
Члан 6.
Средства самодоприноса користиће се према
Програму прилива и утрошка средстава самодоприноса
Месне заједнице Љутовница за период од 1.10.2011. до
30.09.2016.године, и то за следеће намене:
 изградња, уређење и поправка путева и
трошкови;
Члан 7.
Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу приход су
буџета општине Г.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.

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
утврђује у складу са висином просечне месечне зараде

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.
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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 истека трајања
самодоприноса, Савет МЗ Љутовница 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.
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одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за Месну
заједницу Љутовница.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину, а сведствима се
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу
са Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ бр. 62/06).

Члан 13.
Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Општинска управа општине
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије.
Еведенција о средствима самодорпиноса води
се у складу са Законом.

Члан 3.
На референдуму грађани ће се изјаснити о
следећем питању:
„Да ли сте за доношење одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за Месну заједницу Љутовница
за период од 1.10.2011. до 30.09.2016.“
На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“.

Члан 14.
Референдум за подручје МЗ Љутовница ради
изјашњавања грађана о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за МЗ Љутовница спровешће се
од 27. до 29. августа 2011.године у времену 7,00 до
20,00 часова.

Члан 4.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из члана 2. ове Одлуке.

Члан 15.
Овај Предлог одлуке објавиће се у Службеном
гласнику општине Горњи Милановац.
Број:206936/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

715.
На основу члана 20. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06), члана
10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл.
гласник РС“ бр. 48/94 и 11/98), члана 27. и члана 42.
став 1. тачка 7. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 20/08 и
3/11), Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 15.јула 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУТОВНИЦА
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета МЗ Љутовница
расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Љутовница ради изјашњавања грађана о Предлогу

Члан 5.
Референдум ће се спровести од 27. до 29.
августа 2011.године у времену од 7,00 до 20,00 часова.
Члан 6.
Поступак спровођења референдума вршиће се у
складу са одредбама Закона о референдуму и народној
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац.
Члан 7.
Скупштина општине Горњи Милановац ће
Решењем именовати Комисију која ће спровести
референдум.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи
Милановац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број:206936/2011
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

716.
На основу чланова 13. и 15. Закона о
референдуму и народној иницијативи ("Сл.гласник
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
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Г.М",бр.20/08 и 3/11) Скупштина општине Горњи
Милановац на седници 15.јула 2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ ЗА
ПОДРУЧЈЕ МЗ ЉУТОВНИЦА
I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
референдума ради доношења Одлуке о увођењу
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Љутовница.
У Комисију се именују:
1. Судимац Љубиша, председник
2. Оташевић Радослав, члан
3. Оташевић Томислав, члан
4. Оташевић Андрија , члан
5. Судимац Горан, члан
II  Задатак Комисије је да: образује гласачке
одборе, утврди њихове задатке, пропише обрасце за
спровођење референдума, одреди гласачка места,
садржину, изглед и број гласачких листића, стара се о
законитом спровођењу референдума, утврди резултате
референдума и о томе подносе извшетај Скупштини
општине и Савету МЗ Љутовница и обави друге послове
на спровођењу референдума у складу са Законом и
Статутом општине Горњи Милановац.
III  Ово Решење објавити у Службеном
гласнику општине Горњи Милановац.

St
ra
an
na
a5
Str

оспособљених правних лица за заштиту и спасавање;
финансирање и друга питања од значаја за организацију
и функционисање цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији
општине Горњи Милановац су:
1. Скупштина општине Горњи Милановац
2. Општинско веће општине Горњи Милановац
3. Председник општине Горњи Милановац
4. Општинска управа општине Горњи
Милановац
5. Оспособљена привредна друштва и друга
правна лица значајна за заштиту и спасавање
6. Грађани, удружења грађана и друге
организације
II НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Скупштина општине
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања људи, животиња, материјалних и културних
добара и животне средине, општине Горњи Милановац,
и одредби Закона о ванредним ситуацијама ( у даљем
тексту: Закона ), Скупштина општине Горњи
Милановац врши следеће послове:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:206936/2011
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

717.
На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама ("Сл.гласник РС",бр.111/09) и члана 42.
став 1. тачка 7. Статута општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Г.М",бр.20/08 и 3/11), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној
15.јула 2011.године, донела је
О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација и
функционисање цивилне заштите на територији
општине Горњи Милановац; одређују субјекти заштите
и спасавања, уређује надлежност општинских органа;
формирање јединица цивилне заштите опште намене;
постављање повереника и заменика повереника цивилне
заштите
у
насељеним
местима;
одређивање

 доноси
одлуку
о
организацији
и
функционисању цивилне заштите на територији
општине Горњи Милановац и обезбеђује њено
спровођење у складу са јединственим системом
заштите и спасавања у Републици Србији;
 доноси план и програм развоја система заштите
и спасавања на територији општине Горњи
Милановац, у складу са Дугорочним планом
развоја заштите и спасавања Републике Србије;
 планира и утврђује изворе финансирања за
развој, изградњу и извршавање задатака
заштите и спасавања и развоја цивилне заштите
на територији општине Горњи Милановац;
 образује Општински штаб за ванредне
ситуације;
 одређује оспособљена правна лица од значаја за
заштиту и спасавање;
 разматра
висину
насталих
штета
од
елементарних непогода и доставља захтеве за
помоћ Влади Републике Србије;
 разматра извештаје Председника општине о
битним питањима за заштиту и спасавање

2. Општинско веће
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања људи, животиња, материјалних и културних
добара и животне средине на територији општине
Горњи Милановац и одредби Закона, Општинско веће
општине Горњи Милановац врши следеће послове:
 усваја Процену угрожености за територију
општине Горњи Милановац;
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 усваја План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
 образује комисију за процену штете настале од
елементарних непогода;
 доноси Одлуку о накнади штете настале од
елементарних непогода;
 прати реализацију превентивних мера заштите
 предлаже акта која доноси скупштина општине
3. Председник општине
Члан 5.
У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања становништва и материјалних и културних
добара на територији општине Горњи Милановац и
одредби Закона,
Председник општине Горњи
Милановац врши следеће послове:
 стара се о спровођењу Закона и других прописа
из области заштите и спасавања;
 обавља функцију команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације и руководи
његовим радом;
 у сарадњи са начелником штаба, предлаже
постављање осталих чланова Штаба за
ванредне ситуације;
 доноси одлуку о проглашењу ванредне
ситуације у општини Горњи Милановац;
 руководи заштитом и спасавањем и наређује
мере утврђене Законом и другим прописима;
 усмерава и усклађује рад општинских органа и
правних лица чији је општина оснивач у
спровођењу мера заштите и спасавања;
 предлаже Општинском већу План заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, на
усвајање;
 наређује формирање, опремање и обуку
јединица опште намене;
 остварује сарадњу са начелником управног
округа и окружним штабом за ванредне
ситуације у циљу јединственог и усклађеног
деловања у ванредним ситуацијама;
 наређује евакуацију грађана, правних лица и
материјалних добара са угроженог подручја и
стара се о њиховом збрињавању;
 стара се о организацији и спровођењу
мобилизације грађана, правних лица и
материјалних добара у циљу укључења истих у
активности заштите и спасавања;
 одлучује о организовању превоза, смештаја и
исхране припадника јединица цивилне заштите
опште намене и грађана који учествују у
заштити и спасавању становништва и
материјалних добара у општини;
 одлучује о увођењу дежурства општинским и
другим правним лицима у ванредној ситуацији;
 одлучује о додели помоћи грађанима који су
претрпели штете у ванредним ситуацијама;
 остварује сарадњу са другим општинама,
Министарством унутрашњих послова и Војском
Србије у циљу усклађивања активности у
ванредним ситуацијама;
 разматра и одлучује о другим питањима из
области заштите и спасавања из своје
надлежности;
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 извештава Скупштину општине о стању на
терену и о предузетим активностима у
ванредној ситуацији.

4. Општинска управа
Члан 6.
Општинска управа општине Горњи Милановац,
у оквиру својих надлежности у систему заштите и
спасавања обавља следеће послове и задатке:
 прати стање у вези са заштитом и спасавањем у
ванредним ситуацијама и предузима мере за
заштиту и спасавање;
 учествује у изради Процене угрожености
територије општине Горњи Милановац;
 израђује поједине делове Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
 учествује
у
припремама
и
извођењу
привременог
померања
или
евакуације
становништва;
 учествује у припремама и спровођењу
збрињавања настрадалог становништва;
 стара се око обезбеђења неопходних средстава
за рад Општинског штаба за ванредне
ситуације;
 врше послове урбанистичких мера заштите и
спасавања из своје надлежности;
 набавља и одржава средства за узбуњивање у
оквиру система јавног узбуњивања у Републици
Србији,
учествују
у
изради
студије
покривености система јавног узбуњивања за
територију јединице локалне самоуправе;
 стара се о обезбеђењу телекомуникационе и
информационе подршке за потребе заштите и
спасавања;
 организује, развија и води личну и колективну
заштиту;
 учествује у организацији, формирању и
опремању јединица цивилне заштите опште
намене;
 организује
сарадњу
са
организационим
јединицама Сектора за ванредне ситуације;
 обавља и друге послове заштите и спасавања.
Члан 7.
Стручне, оперативне, планске и организационе
послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
за општину Горњи Милановац вршиће стручна служба
Општинске управе за послове заштите и спасавања.
Делокруг рада Стручне службе за послове
заштите и спасавања је:
 носилац је активности на изради Процене
угрожености општине;
 носилац је активности на изради Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама;
 носилац је активности на изради и извршењу
Плана мобилизације;
 носилац је активности на формирању,
опремању и обучавању јединица цивилне
заштите опште намене;
 прати опасности, обавештава становништво о
опасностима и предузима друге превентивне
мере за смањење ризика од елементарних
непогода и других несрећа;

Br
ojj 14
20
01111
Bro
14//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

 набавља и одржава средства за узбуњивање у
оквиру система јавног
узбуњивања у
Републици Србији, учествује у изради студије
покривености система јавног узбуњивања за
јединицу локалне самоуправе;
 организује, развија и води личну и колективну
заштиту;
 усклађује планове заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама са суседним јединицама
локалне самоуправе;
 остварује
непосредну
сарадњу
са
организационим
јединицама
Сектора за
ванредне ситуације;
 врши и друге послове из области заштите и
спасавања.

Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Општински штаб за ванредне ситуације, обавља
послове координације и руковођења субјектима и
снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне
заштите које формира општина и активностима које се
предузимају у заштити и спасавању људи, животиња,
материјалних и културних добара и животне средине на
територији општине Горњи Милановац, као и
спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају
елементарних непогода, техничко – технолошких
несрећа – удеса и катастрофа, последица тероризма,
ратних и других већих несрећа на територији општине
Горњи Милановац,
Општински штаб за ванредне ситуације се
формира на основу члана 33. Закона и у складу са
чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба за
ванредне ситуације (у даљем тексту Уредба) („Сл.
гласник РС“ бр. 98/2010) а надлежност је дефинисана
чланом 34. и 35. Закона.
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организовању и спровођењу евакуације и
других активности у заштити и спасавању;
 корисницима, односно власницима стамбених
зграда, станова, пословних просторија и других
зграда да приме на привремени смештај
угрожена лица из угроженог подручја;
 и друге мере.

III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 10.
Цивилну заштиту чине: лична, узајамна и
колективна заштита, мере и задаци, повереници цивилне
заштите, заменици повереника и јединице цивилне
заштите,
систем
осматрања,
обавештавања
и
узбуњивања, оспособљена правна лица, хуманитарне и
друге организације опремљене и оспособљене за
заштиту и спасавање и стим у вези скуп активности који
се односе на попуну, материјално опремање, обучавање,
оспособљавање, мобилизацију и активирање цивилне
заштите.
Члан 11.
У остваривању законом утврђених задатака
цивилне заштите, субјекти система заштите и
спасавања, на територији општине Горњи Милановац, у
складу са Законом и другим прописима припремају и
спроводе мере цивилне заштите, а нарочито:
1) превентивне мере,
2) мере заштите у случају непосредне опасности од
елементарних непогода и других несрећа,
3) мере заштите када наступе елементарне непогоде
и друге несреће,
4) мере ублажавања и отклањања непосредних
последица од елементарних и непогода и других
несрећа
Повереници цивилне заштите

Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом,
Општински штаб, у случају ванредне ситуације може
наредити следеће мере:
 ангажовање оспособљених правних лица;
 увођење дежурства правним лицима;
 посебан
режим
обављања
одређених
комуналних делатности;
 посебне мере и поступке хигијенско 
профилактичког карактера;
 посебан режим саобраћаја или забрану
саобраћаја локалним путевима;
 евакуацију становништва;
 одређивање другачијег распореда радног
времена;
 посебне приоритете у испоруци комуналних и
других производа и пружању услуга (воде,
грејања, гаса, електричне енергије, јавног
превоза, железнички и друмски превоз и сл.);
 привремену забрану приступа и кретања у
појединим угроженим подручјима;
 привремену забрану коришћења одређених
покретних и непокретних ствари власницима
односно корисницима;
 обезбеђење обавезног поштовања наређених
мера од стране становништва и правних лица у

Члан 12.
За обављање послова заштите и спасавања на
територији општине Горњи Милановац, по насељеним
местима постављају се повереници цивилне заштите и
заменици повереника:

Месна заједница (насељено
место)

Повереник
цивилне
заштите

Заменик
повереника
цивилне заштите

Belo Poqe

1

1

Ber{i}i

1

1

Bogdanica

1

1

Boqkovci

1

1

Braji}i

1

1

Br|ani

1

1

Brezna

1

1

Brusnica

1

1

Varnice

1

1
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Velere~
Vra}ev{nica ( Vra}ev{nica i
Prwavor)

1

1

1

1

Vrn~ani

1

1

Gojna Gora

1

1

Gorwa Vrbava

1

1

Gorwa Crnu}a

1

1

Gorwi Bawani

1

1

Gorwi Braneti}i
Gorwi Milanovac

1

1

1

1

Reon I/1 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Vojvode Milana Obrenovi}a od
22  106P, Radni~ka,
Dr.Ar~ibalda Rajsa, Solunskih
ratnika,\enerala Mili}a,
\enerala Terzi}a, 2.
Proleterske brigade, Branka
Radi~evi}a, Jakova
Obrenovi}a, N.H.Svete
Popovi}a, Rzavska,
17.septembra, Bra}e
Avram ovi} od 2 24P,
N.H.Dragana Jevti}a  [kepa,
Na~elnika Mladena @ujovi}a,
Hilandarska, Vojvode Petra
Bojovi}a

Reon I /2 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Vuka Karaxi}a od 1999N,
N.H.Du{ana Dugali}a, Bo{ka
Buhe, Baba Vi{wina Vojvode
Rake Qevajca, Knegiwe
Qubice Obrenovi}, Gospodara
Jevrema Obrenovi}a,
Gospodara Jovana
Obrenovi}a, Prvom ajska, Rige
od Fere,Gavrila Principa, Mine
Vukomanovi}  Karaxi},
Stanimira Ralovi}a od 1 
101N,
Vojvode Mili}a Drin~i}a od
po~etka do ul. Vuka Karaxi}a ,
Vojvode Jove Kursule od
po~etka do ul. Vuka Karaxi}a
Reon I /3 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Vojvode Milana Obrenovi}a od
2  20P (od Trga do ul
D.Jevti}a [kepa), Vuka
Karaxi}a od 2999P, Milo{a
Velikog od 13999N i 32999P
(od ul.V.Milana do kraja obe
strane), Kara|or|eva od 1
999N (cela neparna strana),
Vojvode Lazara Mutapa,
Vojvode Jove Kursule od
Vuka Karaxi}a do Kara|or|eve,
Vojvode Mili}a Drin~i}a od
Vuka Karaxi}a do Kara|or|eve,
Majora Jevrema @i`ovi}a,
Veselina Perovi}a Tru{e,1300
Kaplara od 1999N (cela
neparna strana), Alekse
[anti}a, Bra}e Luki},Vojvode
Stepe Stepanovi}a,
Proleterskih brigada,

1

1

1

1

1

1
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N.H.Rada Kon~ara
Reon II /1 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Vojvode Mili}a Drin~i}a od 39
999N i 38999P (od
Kara|or|eve do kraja),
Kara|or|eva od 2999P (cela
parna), Vojvode Jove Kursule
od 22999P i 41999N (od
Kara|or|eve do kraja),
Takovska, Mom~ila
Nastasijevi}a, 1300 Kaplara od
2999P (cela parna), 17. NOU
Divizije od 210P, Balkanska,
Bra}e Petrovi}, Velimira Raji}a
od 44999P i 31999N (od
ul.K.Aleksandra do kraja obe
strane)
Reon II /2 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Kneza Aleksandra
Kara|or|evi}a od 137N (od
Trga do Ivi~kog potoka
neparna), Gru`anska, Hajduk
Veqka Petrovi}a, Pere
Jevtovi}a, Prote Janka
Vitomirovi}a, ^esmenska,
Bra}e Dra`evi}, Bra}e Popovi},
Vojvode Arsenije Lome od 15
999N i 18999P (od
K.Aleksandra do kraja,obe
strane), Wego{eva od 011
cela (do Ivi~kog potoka)
Reon III /1 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac,koji
obuhvata slede}e ulice:
Kneza Aleksandra
Kara|or|evi}a od 3965N ( od
Ivi~kog potoka do Plavog
mosta)
Wego{eva od 12999 cela (od
Ivi~kog potoka do kraja), Ive
Lole Ribara, Naseqe Ivice,
\enerala Jovana Mi{kovi}a,
\enerala Svetolika
Stevanovi}a, Cara Du{ana,
28.Septembra, Kneza Lazara,
Kosovska, Isaila Todorovi}a,
Suvoborska, Obili}eva
Reon III /2 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Kneza Aleksandra od 14
124P (od "Agrostroja" do
Plavog mosta), Vojvode
Arsenije Lome od 2 – 16 P,
Vojvode Jovana Sin|eli}a od
42999P i 27999N, Zmaj
Jovina, Despotova~ka, Kej
kosovskih bo`ura, @elezni~ka
od 31 35N i 1030P,
Omladinska i N.H.Mi{e Lazi}a
Reon III 3 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Kneza Aleksandra od 67
kraja, neparna strana ( od
Plavog mosta do kraja
neparna strana), Cerska od 1
37N i 234P, Dragi{e Nikoli}a
od 143N i 252P, Jovanke
Radakovi}, Velikog ~elnika
Radi~a Postupovi}a,
Velere~ka 1., N.H.Save

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Br
ojj 14
20
01111
Bro
14//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

Kova~evi}a, Nemawina,
Nu{i}eva, Milutina Todorovi}a 
@ice, Natalije Carevi} od 1
43N i 262P, Solunskog fronta
od 137 i 244P, Milovana
Gli{i}a, Jovana Cvij}a, Kneza
Jovana Lazi}a, Rudni~ka od 1
57N i 228P
Reon III 4 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Kneza Aleksandra od 126 
kraja ( od Plavog mosta do
kraja parna strana),
N.H.Milutina Lukovi}a,
Slobodana Nikoli}a – Brke,
Naseqe Parac i naseqe
Kor~aginovo ulaz 1i2,
Kragujeva~ka od 121N i 2
42/1P, Milo{a \uri}a 1999N
Reon IV/1 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Kneza A Kara|or|evi}a od 2
12P (od trga do Agrostroja),
Velimira Raji}a od 129N i 2
42P, Vojvode Arsenija Lome
od 113N i od 216 P, Vojvode
Stevana Sin|eli}a od 125N i 2
40P, @elezni~ka od 129N,
Kneza Ilije Bir~anina, Milo{a
Velikog od 230P i 111N,
N.H.Du{ana Dra`evi}a,
N.H.Tihomira Matijevi}a,
Qubi}ska od 135N, Vojvode
@ivojina Mi{i}a, Vojvode
Milana Obrenovi}a 167N

1

1

1

1

Luwevica

1

1

Qutovnica

1

1

Majdan ( Majdan i Mutaw )

1

1

Naku~ani

1

1

Nevade

1

1

Ozrem

1

1

Polom

1

1

Prawani

1

1

Rudnik ( Rudnik i Brezovica)

1

1

Ru~i}i

1

1

Svra~kovci

1

1

Semedra`

1

1

Srezojevci
Takovo (
Takovo,Sino{evi}i,Lo~evci i
Qevaja )

1

1

1

1

Teo~in

1

1

Trudeq

1

1

Ugrinovci

1

1

Savinac ( [arani i Drenova )
[ilopaj ( [ilopaj, Davidovica,
Cerova i Kriva Reka)

1

1

1

1

62

62

Ukupno:

Reon IV /2 Mesne zajednice
Gorwi Milanovac, koji
obuhvata slede}e ulice:
Rajka Milovanovi}a\okanovca
od183N i 242P,Naseqe M.
Radovanovi}aKor~agina, N. H.
Milosava Milosavqevi}a .Nikole
Mili}evi}aLuwevice, Petra
Ko~i}a, Desimira Jovovi}a ^i~e,
N.H.Tadije Andri}a, Kraqice
Drage Obrenovi}, Dr. Mom~ila
Katani}a, 7. Jula, Teslina, Bra}e
Aksi}a, Bra}e Radojevi} od 1
21N i 218P (od po~etka do
Luweva~kog potoka), Javorska,
Rudni~ke vojske, Dr. Dragi{e
Mi{ovi}a, N. H. Rada
Jani}ijevi}a, N. H. Radovana
Grkovi}a

1

Grabovica
Dowa Vrbava
Dowa Crnu}a
Dowi Braneti}i
Dragoq
Zagra|e ( Zagra|e i Reqinci)
Jablanica

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Kalimani}i
Kamenica ( Kamenica i
Dru`eti}i )

1

1

1

1

Klati~evo

1

1

Ko{tuni}i

1

1

Leu{i}i

1

1

Lipovac

1

1

Lozaw

1

1

1
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Поверенике цивилне заштите и заменике
повереника у насељима, поставља и разрешава
Општински штаб за ванредне ситуације.
Повереници цивилне заштите и заменици
повереника у насељима предузимају непосредне мере за
учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне
заштите и личне, узајамне и колективне заштите и
руководе јединицама цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженом и настрадалом подручју,
дужни су да поступају у складу са упутствима
повереника, односно заменика повереника.
Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 13.
За извршавање једноставнијих послова заштите
и спасавања, образују се јединице цивилне заштите
опште намене.
Јединице цивилне заштите опште намене
оспособљавају се за извравање мање сложених задатака
из области заштите и спасавања као што су:
локализовање и гашење мањих пожара и шумских
пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве
помоћи, одржавање реда, затим у збрињавању
угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и
друге активности по процени штаба за ванредне
ситуације.
Члан 14.
На територији општине Горњи Милановац
образују се јединице цивилне заштите опште намене у
складу са Проценом угрожености територије и у складу
са карактеристикама подручја за које се образује.
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Попуну, опремање и обуку јединица опште
намене вршиће Стручна служба за послове заштите и
спасавања.

Милановац

Члан 15.
Систем
јавног узбуњивања се састоји од
одговарајућих јавних сирена,уређаја,спојних путева и
техничких средстава за управљање, као и њихове
организације
размештаја,процедуре
управљања,
употребе и одржавања.
Системом за узбуњивање управља надлежна
служба.
Изградњу и одржавање система за узбуњивање
финансира јединица локалне самоуправе.
Решење о постављању и инсталирању сирена,
уређаја и техничких средстава, доноси надлежан орган
јединице локалне самоуправе.

Члан 16.
Попуну органа и јединица цивилне заштите,
врше надлежна служба и надлежни орган јединице
локалне самоуправе, грађанима који нису војни
обвезници.
Органи и јединице цивилне заштите опремају се
одговарајућом опремом и материјално – техничким
средствима која су неопходна за њихову личну заштиту
и за спровођење мера и извршавање задатака цивилне
заштите.
Средства и опрему обезбеђује надлежни орган
јединице локалне самоуправе, у складу са предвиђеним
бројем припадника и материјалних средстава јединица
цивилне заштите.
Приликом извршавања задатака заштите и
спасавања, припадници штаба за ванредне ситуације,
повереници, заменици повереника и припадници
јединица цивилне заштите носе униформу са ознаком
цивилне заштите.

4

5

1

.

Газдовање,
заштита и
спасавање
шума
Јавни
превоз
путника

Дом здравља
Горњи
Милановaц

.

Здравствен
а заштита

Црвени крст
Горњи
Милановац

Карађорђева
21

Хуманитар
на помоћ

ЈП
Србија
Шуме РЈ ГМ
Предузеће
„Аутопревоз
“ АД Чачак,
Горњи
МИлановц

Центар
за
социјални
рад

Социјална
заштита

Компанија
Таково АД

Радована
Грковића бб

Прехрамбе
на

Металац
Пролетер АД

Милоша
Великог 12

Трговина и
промет

Туристичка
организација

Цара Душана
2

Туризам

Неда
Замид

Рудник

Угоститељ
ство

9

10
Седиште

ЈП за
изградњу
општине
Горњи
Милановац

Горњи
Милановац
Т.Матијевић
а4

ЈП за путеве
Горњи

Горњи
Милановац

Делатност

Планирани
задатак

Комунална
изградња,

заштита и
спасавање од
рушења и из
рушевина;
заштита и
спасавање од
поплава

11

12
2

Комунална
делатност

7

8

Назив
правног
лица

Горњи
Милановац
Вој.Мишића
23

6

Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 17.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о
ванредним ситуацијама за потребе заштите и спасавања
грађана и материјалних добара од елементарних
непогода, техничко технолошких несрећа и опасности
на територији општине Горњи Милановац, одређују се
оспособљена правна лица, од значаја за заштиту и
спасавање у складу са својом делатношћу и то:

рушења и из
рушевина;

3

Попуна и материјално опремање

РБ

Цара Душана
2

ЈКП „Горњи
Милановац“

Систем јавног узбуњивања
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Комунална
изградња,

заштита и
спасавање од

–

асанација,
РХБ заштита
(деконтамин
ација),
заштита од
рушења и
спасавање из
рушевина,
заштита и
спасавање од
поплава,
очување
добара
битних за
опстанак
(објеката
водоснабдев
ања)
заштита и
спасавање од
пожара
(шума)
евакуација
(превоз),
збрињавање
угрожених и
настарадалих
(превоз)
прва и
медицинска
помоћ;
евакуација;
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
заштита од
рушења и
спасавање из
рушевина;
асанација
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
евакуација:
прва и
медицинска
помоћ (прва
помоћ)
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
евакуација
(социјална
помоћ)
очување
добара
битних за
опстанак; и
др. мере и
задаци ЦЗ
очување
добара
битних за
опстанак; и
др. мере и
задаци ЦЗ
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
и др. мере и
задаци ЦЗ
збрињавање
угрожених и
настрадалих;
и др. мере и
задаци ЦЗ
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АД Рудник и
флотација
Рудник

Рудник

Рударство

АМД

Т.Матијевић
а6

Услуге
саобраћаја

Ветеринарск
а станица
Раде
ветеринар

Илије
Бирчанина 6

Ветеринар
ске услуге

13

14

15

заштита од
рушења и
спасавање из
рушевина,
заштита и
спасавање од
поплава,
РХБ заштита
(деконтамин
ација),зашти
та од
пожара,
заштита од
техничко
технолошких
несрећа и др.
мере и
задаци ЦЗ
заштита од
техничко
технолошких
несрећа
Здравствена
заштита
животиња од
заразних
болести,
асанација
терена, и др.
мере и
задаци ЦЗ

Привредна друштва и друга правна лица, у
складу са насталом потребом одредиће Општинско веће
Општине Горњи Милановац на предлог Општинске
управе и надлежне службе.
Активирање и употребу оспособљених правних
лица, наређује Општински штаб за ванредне ситуације.
Овлашћује се Општинско веће општине Горњи
Милановац, да са оспособљеним правним лицима,
закључи уговор којим се утврђују међусобна права,
обавезе и накнада стварних трошкова за спровођење
припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака
цивилне заштите.
Средства за надокнаду стварних трошкова
насталих учешћем оспособљених правних лица
у
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
обезбеђују се из Буџета општине Горњи Милановац.
Лична, узајамна и колективна заштита
Члан 18.
Ради остваривања личне, узајамне и колективне
заштите у општини Горњи Милановац органи јединице
локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна
лица, обезбеђују и држе у исправном стању потребна
средства и опрему за личну, узајамну и колективну
заштиту и врше обуку запослених из области цивилне
заштите.
Грађани и власници стамбених зграда, односно
кућа, дужни су да, за потребе личне заштите и
спасавања и заштите и спасавања чланова породичног
домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном
стању средства и опрему као што је предвиђено
Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и
колективну заштиту од елементарних непогода и других
несрећа.
IV ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА
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Члан 19.
На територији општине Горњи Милановац,
систем
заштите
и
спасавања
становништва,
материјалних и културних добара финансира се из
Буџета општине,
средстава Фонда за ванредне
ситуације, и других извора у складу са законом и
другим прописима.
Из Буџета општине Горњи Милановац
финансира се:
 организовање,
опремање
и
обучавање
Општинског штаба за ванредне ситуације,
јединица цивилне заштите опште намене и
повереници цивилне заштите и заменици
повереника;
 трошкове ангажовања оспособљених правних
лица у складу са уговором за извршавање
задатака заштите и спасавања;
 изградњу система за узбуњивање на својој
територији;
 набавку, одржавање, смештај, чување и
осигурање опреме и средстава за потребе
цивилне заштите;
 изградњу, адаптацију, одржавање, опремање,
осигурање и чување објеката за потребе
цивилне заштите;
 обуку из области цивилне заштите коју
организује општина;
 организацију и спровођење мера и задатака
цивилне заштите из делокруга општине;
 санирање штета насталих природном и другом
незгодом, у складу са материјалним
могућностима;
 и друге потребе заштите и спасавања у складу
са законом и другим прописима.
Члан 20.
За нарочите успехе у организовању и
спровођењу задатака цивилне заштите и других послова
заштите и спасавања, у привредним друштвима и
другим правним лицима, службама и органима
општинске управе, штаба за ванредне ситуације,
јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне
заштите,
заменицима
повереника,
другим
припадницима и заслужним појединцима на територији
општине Горњи Милановац додељују се признања и
награде.
Признања и награде ће се уручивати
на
Светски дан цивилне заштите  1. март.
Обавезује се Општинско веће општине Горњи
Милановац да ближе уреди врсту награда и признања
као и критеријуме за њихову доделу.
Члан 21.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о цивилној заштити („Општински
службени гласник Горњи Милановац“ бр. 21/86) и
Одлука о општенародној одбрани од 6.06.1986.године.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:206936/2011.
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Број: 206936/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

718.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

720.

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), Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 15. јула 2011. године, донела је

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), Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 15. јула 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Р Е ШЕ Њ Е
I КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Радојици
Деспотовићу из Горњег Милановца, престала функција
у Одбору за буџет и финансије Скупштине општине
Горњи Милановац.
II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

I КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Радојици
Деспотовићу из Горњег Милановца, престала функција
у Комисији за давање на коришћење градског
грађевинског земљишта Скупштине општине Горњи
Милановац.
II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

Број: 206936/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

Број: 206936/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

719.
721.
На основу члана 47. став 1. и 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац",бр.20/08 и 3/11) и члана 54. и 131.
став 2. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац
("Сл.гласник
општине
Горњи
Милановац",бр.21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана
15. јула 2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

I ИМЕНУЈЕ СЕ Илија Мијатовић, одборник
Скупштине општине за члана Одбора за буџет и
финансије Скупштине општине Горњи Милановац.
II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

На основу члана 47. став 1. и 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац",бр.20/08 и 3/11) и чланова 61. и 131.
став 2. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац
("Сл.гласник
општине
Горњи
Милановац",бр.21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана
15. јула 2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИСКОГ ЗЕМЉИШТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Илија Мијатовић, одборник
Скупштине општине за члана Комисије за давање на
коришћење
градског
грађевинског
земљишта
Скупштине општине Горњи Милановац.
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II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 206936/2011
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Михаило Вучетић,ср.

723.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

722.
На основу чланова 38. став 3. и 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), Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 15. јула 2011. године, донела је

На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (”Сл.гл.РС”,бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05
исправка и 123/2007др.закон), члана 21. став 4. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за изградњу општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац",бр.22/06, 30/07 и 8/11), чланова 42. став 1.
тачка 10. и 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), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15.
јула 2011. године, донела је

Р Е ШЕ Њ Е

I ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Живановић из Горњег
Милановца за члана Управног одбора Јавног предузећа
за изградњу општине Горњи Милановац.

РЕШЕЊЕ

I КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Илији Мијатовићу из
Грабовице, престала дужност чланства у Управном
одбору Јавног предузећа за изградњу општине Горњи
Милановац, због преласка на другу функцију.

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

Број: 206936/2011
II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 206936/2011
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.
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857.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1400542/20101
30. јун 2011. године
Горњи Милановац
На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011) и члана 58. став 1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2008 и 3/2011), председник општине доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
Ф И Н А Н С И Ј С К ОГ П Л А Н А
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2011.ГОДИНУ
Члан 1.
У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011), овим Финансијским планом распоређују се средства за финансирање
директног буџетског корисника – Председник општине, раздео 2, глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, у износу од 112.300.700 динара.

Глава

Функц.
клас.

Раздео

Члан 2.
Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин:

2.1

110

Економска
класифи
кација

2
411
411
100
412
412
100
412
200
412
300
416
416
119
421
421
400
421
600
422
422
100
422
200
423
423
100

ОПИС

Износ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
Плате, додаци и накнаде запослених

5.568.000

Плате, додаци и накнаде запослених

5.568.000

Социјални доприноси на терет послодавца

995.000

Допринос за ПИО

610.000

Допринос за здравствено осигурање

340.000

Допринос за незапосленост

45.000

Награде запосленима и остали посебни
расходи

34.000

Остале награде запосленима

34.000

Стални трошкови

600.000

Услуге комуникације

585.000

Закуп имовине и опреме

15.000

Трошкови путовања

500.000

Трошкови службених путовања у земљи

200.000

Трошкови службених путовања у
иностранство
Услуге по уговору
Административне услуге

300.000
8.450.000
100.000
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423
400
423
500
423
600
423
700
423
900
424
424
300
424
900
441
441
400
451
451
191
464
464
151
472
472
300
472
700
472
800
472
900
481
481
900
484
484
100
484
200

Услуге информисања

1.900.000

Стручне услуге

1.300.000

Услуге за домаћинство и угоститељство

1.100.000

Репрезентација

1.650.000

Остале опште услуге

485
119
499
499
111
499

2.400.000

Специјализоване услуге

600.000

Медицинске услуге

500.000

Остале специјализоване услуге

100.000

Отплата домаћих камата

19.000.000

Отплата камата домаћим пословним банкама

19.000.000

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Текуће субвенције осталим јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Дотације ООСО
Текуће дотације Националн. служби за
запошљавање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накн. из буџета за образовање,културу,науку и
спорт
Накнаде из буџета за становање и живот

20.000

20.000
1.850.000
1.850.000
3.853.000
1.600.000
88.000
300.000

Остале накнаде из буџета

1.865.000

Дотације невладиним организацијама
Дотације осталим непрофитним
институцијама
Накнаде штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
Накнаде штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода

2.761.000

Накнаде штете од дивљачи
Накнаде штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа

485

St
ra
an
na
a 15
Str
15

Остале накнаде штете

2.761.000
612.020
420.000
192.020
168.100

Средства резерве

168.100
887.980

Стална буџетска резерва

887.980

Средства резерве

3.801.600

499
121

Текућа буџетска резерва

3.801.600

611
400

Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице домаћим пословним
банкама
УКУПНО:

611

62.600.000
62.600.000
112.300.700

Члан 3.
Распоред и коришћење средстава врши се на основу решења које доноси председник општине на предлог
надлежног одељења, у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1 – Извршни и законодавни органи:
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 економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 3.853.000 динара и
 економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 2.761.000 динара.
Члан 4.
Овај финансијски план биће објављен у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

858.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1400537/20102
30. јун 2011. године
Горњи Милановац
На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011) и члана 58. став 1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2008 и 3/2011), председник општине доноси
И З М Е Н У И Д О П У НУ
Ф И Н А Н С И Ј СК ОГ П Л А Н А
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011), овим Финансијским планом распоређују се средства за финансирање
директног буџетског корисника – Општинске управе, функционална класификација 130 – Опште услуге, функционална
класификација 620 – Развој заједнице, и функционална класификација 421 – Пољопривреда, у укупном износу од
203.584.000 динара, као и средства за финансирање индиректног буџетског корисника – Фонд за заштиту животне
средине, функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, у износу од
6.700.000 динара.

Глава

Функц.
клас.

Раздео

Члан 2.
Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин:

01

130

Економска
класифи
кација

4
411
411 100
412
412 100
412 200
412 300
414
414 100
414 300
414 400
415

ОПИС

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТЕ УСЛУГЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одсуствања с посла на
терет фондова
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медиц. лечењу запосл. или члана уже
пород.
Накнаде трошкова за запослене

Износ

81.960.000
81.960.000
14.655.000
9.000.000
5.040.000
615.000
5.000.000
2.950.000
1.950.000
100.000
1.900.000
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415 100
416

421
421 100
421 200
421 300
421 400
421 500
421 900
422
422 100
422 200
423
423 100
423 300
423 400
423 500
423 600
423 700
423 900
424
424 300
424 600
424 900
425
425 100
425 200
426
426 100
426 300
426 400
426 800
426 900
465
465 112
482
482 100
482 200
483
483 100
512

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Остале награде запосленима
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Остали трошкови
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Услуге по уговору
Административне услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Медицинске услуге
Услуге очувања жив.средине, науке и геодет.
услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објекта
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство
Материјали за посебне намене
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по закону
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

512 100

Опрема за саобраћај
Од тога за набавку возила за МУП 1.000.000

512 200
512 800

Административна опрема
Опрема за јавну безбедност
Укупно за функцију 130:
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Зграде и грађевински објекти

511 200

Изградња зграда и објекта
–Фискултурна сала на Руднику
– Фискултурна сала у Такову
– ОШ Прањани
(котларница и канализацијa)

620
511
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1.900.000
2.219.000
2.219.000
13.000.000
2.500.000
5.800.000
550.000
3.700.000
420.000
30.000
1.100.000
900.000
200.000
11.300.000
200.000
250.000
500.000
8.000.000
200.000
100.000
2.050.000
400.000
50.000
300.000
50.000
3.430.000
2.630.000
800.000
7.000.000
2.700.000
700.000
1.800.000
300.000
1.500.000
700.000
700.000
320.000
280.000
40.000
5.000.000
5.000.000
6.900.000
1.850.000
4.550.000
500.000
154.884.000
44.900.000
22.815.000

11.000.000
5.915.000
3.000.000

– Далеководи у МЗ Драгољ и МЗ Трудељ 2.900.000

511 300

Капитално одржавање зграда и објеката
– Адаптација Гимназије

511 400

Пројектно планирање
– Адаптација Гимназије – стручни надзор

21.845.000
240.000
155.000
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– Фискултурна сала у Такову–стручни надзор 85.000

421
423
423 900
424
424 100
424 900
426
426 900
481
481 900

02

560
421
421 300
424
424 300
424 600
424 900
512
512 400

Укупно за функцију 620:
ПОЉОПРИВРЕДА
Услуге по уговору
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Пољопривредне услуге
Остале специјализоване услуге
Материјал
Материјал за посебне намене
Дотације невладиним организацијама
Дотације осталим непрофитним институцијама
Укупно за функцију 421:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01:
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стални трошкови
Комуналне услуге
– Одношење смећа из сеоских месних заједница
Специјализоване услуге
Медицинске услуге
– Контрола квалитета ваздуха и вода
Услуге очувања животне средине
– Чишћење и санација тзв. „дивљих депонија“
Остале специјализоване услуге
– Израда планова за управљање отпадом
Машине и опрема
Опрема за заштиту животне средине
– Набавка контејнера
Укупно за функцију 560:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 02:

44.900.000
1.250.000
1.250.000
1.000.000
100.000
900.000
1.500.000
1.500.000
50.000
50.000
3.800.000
203.584.000
3.100.000
3.100.000
2.100.000
100.000
1.700.000
300.000
1.500.000
1.500.000
6.700.000
6.700.000

Члан 3.
Распоред и коришћење средстава, у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02, функционална
класификација 560 – Фонд за заштиту животне средине, у износу од 6.700.000 динара врши се на основу програма које
доноси Општинско веће.
Члан 4.
Овај финансијски план биће објављен у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

859.
Република Србиј а
ОПШТНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401589/2011
30. јун 2011. године
Горњи Милановац

На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,73/2010 и 101/2010),
члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 20/08
и 3/11) и члана 11. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 22/2010, 5/2011 и 11/2011), председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
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Члан 1.
У текућу буџетску резерву утврђену Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 22/2010, 5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, економска класификација 499 – Текућа буџетска
резерва, преносе се средства у износу од 500.000 динара, умањењем следеће апропријације: раздео 4 – Општинска
управа, глава 01, функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.
Члан 2.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Сл. гласнику општине Горњи Милановац“.
O б ра з л о ж е њ е
Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину у разделу 4 – Општинска управа, глава 01,
функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 424 – Специјализоване услуге предвиђено
је 1.500.000 динара за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта. Међутим, Програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Горњи Милановац за 2011. годину, који Скупштина
општине донела на седници одржаној 20. маја 2011. године, предвиђено је да се од овог износа 500.000 динара употреби
за противградну заштиту. У складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему ова средства су пренета у текућу
буџетску резерву, да би се решењем о употреби средства текуће буџетске резерве определила за набавку противградних
ракета у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска
класификација 426 – Материјал.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

860.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401449/20112
4. јул 2011. године
Горњи Милановац
На основу члана 53. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58.
став 1. тачка 3. и 16. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2008),
председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. 30.09.2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћања до висине расхода који су
одређени за тромесечни или неки други период, при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду средства
планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета.
Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период 01.01. – 30.09.2011. године утврђен је у
следећим износима:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК
Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинска управа – Опште услуге
Општинска управа – Развој заједнице
Општинска управа – Пољопривреда
Фонд за заштиту животне средине
Месне заједнице – средства самодоприноса
Месне заједнице

Расходи финансирани из
текућих прихода
7.000.000
86.490.000
4.320.000
116.500.000
2.900.000
2.700.000
5.300.000
440.000
32.000.000
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Дом здравља
Основно образовање
Средње образовање
Стипендије студената
Дечја установа „Сунце“
Центар за социјални рад
Друштвене и хуманитарне организације
Културни центар
Библиотека „Браћа Настасијевић“
Музеј рудничкотаковског краја
Установа у области физичке културе
Туристичка организација
ЈКП „Горњи Милановац“
ЈП за водоснабдевање „Рзав“
ЈП за изградњу општине Горњи Милановац
ЈП за путеве општине Горњи Милановац
ЈП Спортскорекреативни центар
Укупно:
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2.800.000
38.000.000
17.700.000
3.550.000
62.000.000
4.500.000
4.620.000
16.250.000
7.550.000
8.220.000
11.300.000
3.100.000
4.000.000
4.000.000
105.000.000
38.000.000
7.900.000
596.140.000

Члан 2.
У оквиру квоте утврђене за период 1. јануар – 30. септембар 2011. године, планирана динамика расхода по месецима је
следећа:




1. јануар – 31. јул
1. јануар – 31. август
1. јануар – 30. септембар

74,80%
87,40%
100,00%

Члан 3.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима буџета.
Уколико се у периду 01.01. – 30.09.2011. године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати према
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови
непходни за функционисање буџетских корисника.

Члан 4.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.

Члан 5.
Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

861.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 111099

5.07.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 58. став 1.тачка 5. и 16.
Статута општине Горњи
Милановац
("Сл.гл.општине Горњи Милановац", број 20/08 и
3/11) доносим
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РЕШЕЊЕ

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и
допуне Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места Установе за културу,
уметност и ваншколско образовање “Културни
центар“ Горњи Милановац, који је директор донео
7.02.2011 године, под бројем 47/11.
2. Сагласност на изворни Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места Установе, као и на измене и допуне истог, дата
је
решењима број: 1022540/09 од 30.12.2009.
године, 1022524/10 од 12.04.2010. године, 1022
541/10 од 21.07.2010. године и 111092/10 од
21.09.2010. године.
3 .Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
О бразлож ење
Установа за културу, уметност и ваншколско
образовање „Културни центар“Горњи Милановац,
обратила се Председнику општине Горњи Милановац,
захтевом за давање сагласности на измену и допуну
Правилника о унутрашњој организацији
и
систематизацији радних места у овој Установи.У
захтеву се даље наводи да је разлог за измену и
допуну поменутог акта, усклађивање стручне спреме
којом располажу запослени на радним местима чији је
обим послова увећан, а све у циљу обезбеђења услова
за рационалније обављање своје делатности и
законитости рада Установе. Измене се врше у Служби
филмског програма и маркетинга, ваншколско
образовање, издавачке делатности и организација
програма, тако што је за радно место графички
дизајнер, уместо више стручне спреме предвиђена
висока стручна спрема. У оквиру Финансијско
рачуноводствене службе стручна и школска спрема
допуњује се за радно местоглавни књиговођа,тако
што се поред више,предвиђа висока стручна спрема.
На основу напред наведеног, а сходно члану
58. став 1. тачка 5. Статута општине Горњи
Милановац, који прописује да Председник општине
даје сагласност на опште акте којима се уређују број и
структура запослених у установама које се
финансирају из буџета Општине, одлучено је као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово решење представља
појединачни правни акт и против њега се не може
изјавити жалба, већ незадовољна страна може
покренути захтев за заштиту законитости пред
надлежним министарством.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

862.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр. 1020392/2011
04.07.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58.
став1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08 и
3/11), доносим
Р Е ШЕ Њ Е
I СТАВЉА СЕ ван снаге Решење Председника
општине о одређивању руководиоца Пројекта изградње
школске фискултурне сале при ОШ „Арсеније Лома“
Рудник број:1020346/11 од 3. јуна 2010. године.
II Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Општина Горњи Милановац као суинвеститор
корисник закључила је Уговор о извођењу радова на
изградњи школске фискултурне сале при ОШ „Арсеније
Лома“ на Руднику са Министарством омладине и спорта
као инвеститором и групом понуђача ГПД „Кеј“ д.о.о. и
„МК Електро“ д.о.о. као извођачем број:13514005/10
од 28.12.2010. године. Дана 23.02.2011. године извођач
је уведен у посао и то потписивањем Записника
приликом увођења у посао.
На седници Општинског већа општине Горњи
Милановац одржаној 14. јануара 2011. године Драган
Вучићевић поднео је оставку на место начелника
Општинске управе општине Горњи Милановац коју је
усвојило Општинско веће општине Горњи Милановац
на истој седници.
Министарство за Национални инвестициони
план упутило је Налог Општини Горњи Милановац
број: 40402104/9/201005 од 30.12.2010. године да
обезбеди лице задужено за пројекат изградње школске
фискултурне сале при ОШ „Арсеније Лома“ на Руднику
– Горњи Милановац. Поступајући по Налогу
Министарства, а имајући у виду поднету оставку
Драгана Вучићевића и њено усвајање на седници
Општинског већа општине Горњи Милановац
Председник општине донео је Решење број: 1610
111/11 од 18.01.2011. године којим је за лице задужено
за Пројекат изградње школске фискултурне сале при
ОШ „Арсеније Лома“ на Руднику – Горњи Милановац
одређена Снежана Смиљанић, директор Јавног
предузећа за изградњу општине Горњи Милановац.
Имајући у виду напред наведено одлучено је
као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од
дана достављања Решења.
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Милисав Мирковић,ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

864.
Република Србија
ОПШТНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401590/20111
11. јул 2011. године
Горњи Милановац

863.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр.1020391/2011
12.07.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 5. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010),
Одлуке о додели средстава број 45104207/201103 од
01.04.2011. године Одлуке о додели средстава број 451
04214/201103 од 01.04.2011. године, председник
општине доноси

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 и
3/11), доносим

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације по основу
наменских средстава добијених од Министарства
културе, информисања и информационог друштва

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
Одлуком о додели средстава за суфинансирање
пројеката у области заштите, очувања и презентације
археолошког наслеђа, непокретног културног наслеђа,
музејског наслеђа, нематеријалног наслеђа, архивске
грађе,
из
области
библиотечкоинформационе
делатности и заштите, очувања и презентације старе и
ретке библиотечке грађе, а по расписаном јавном
конкурсу Министарства културе од 11. децембра 2010.
године за суфинансирање пројеката из области
културног наслеђа у Републици Србији у 2011. години,
Музеју рудничкотаковског краја одобрена су средства
у износу од 1.800.000 динара за реализацију шест
пројекта.

I СТАВЉА СЕ ван снаге Решење Председника
општине о одређивању руководиоца Пројекта
реконструкције и адаптације објекта који се претвара у
школску фискултурну салу у ОШ „Таковски устанак“ у
Такову број:1020347/11 од 3. јуна 2010. године.
II Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

Образложење
Општина Горњи Милановац као инвеститор
закључила је Уговор о извођењу радова на
реконструкцији и адаптацији објекта који се претвара у
школску фискултурну салу у ОШ „Таковски устанак“ у
Такову са „ПС ТИМ инжењеринг“ д.о.о. као извођачем
број: 1404861/11 од 27.04.2011. године.
На седници Општинског већа општине Горњи
Милановац одржаној 14. јануара 2011. године Драган
Вучићевић поднео је оставку на место начелника
Општинске управе општине Горњи Милановац, коју је
усвојило Општинско веће општине Горњи Милановац
на истој седници.
Имајући у виду напред наведено одлучено је
као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од
дана достављања Решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Средства из става 1. овог члана уплаћена су на
рачун буџета општине Горњи Милановац, на раун за
уплату јавних прихода 733 154 – Текући наменски
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист
нивоа општина.

Члан 2.
Наменска средства у износу од 1.800.000
динара намењена су за финансирање следећих
пројеката:
1. Археолошко истраживање на планини Рудник,
400.000 динара
2. Изложба уметничке групе „Зограф“, 300.000
динара
3. „Обреновићи у музејским и другим збиркама
Србије“, 200.000 динара
4. Зборник радова Музеја рудничкотаковског
краја, 200.000 динара
5. „Надимци – чувари народног нематеријалног
наслеђа“, 400.000 динара
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6. Изложба „Рудничкотаковски крај у ликовној
уметности XIX века“, 300.000 динара.
Члан 3.
Средства из члана 1. овог Решења распоређују
се у оквиру члана 6. Одлуке о буџету општине Горњи
Милановца за 2011. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 22/2010, 5/2011 и 11/2011),
раздео 4 – Општинска управа, глава 14 – Музеј
рудничко – таковског
краја,
функционална
класификација 820, по економској класификацији у
следећим износима:
-

421 – Стални тошкови,
100.000 динара;
422 – Трошкови путовања, 270.000 динара;
423 – Услуге по уговору, 1.400.000 динара;
426 – Материјал,
30.000 динара.

Члан 4.
О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
Члан 5.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Образ ложе ње
Чланом 5. Закона о буџетском систему
утврђено је да у случају да један ниво власти својим
актом определи другом нивоу власти наменска
трансферна средства, чији износ није могао бити познат
у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака по том
основу.
У складу са Одлуком о додели средстава за
суфинансирање пројеката у области заштите, очувања и
презентације археолошког наслеђа, непокретног
културног наслеђа, музејског наслеђа, нематеријалног
наслеђа, архивске грађе, из области библиотечко
информационе делатности и заштите, очувања и
презентације старе и ретке бибилотечке грађе, а по
расписаном јавном конкурсу Министарства културе од
11. децембра 2010. године за суфинансирање пројеката
из области културног наслеђа у Републици Србији у
2011. години, Министарство културе, информисања и
информатиционог друштва донело је решења којима се
Музеју рудничко – таковског краја одобравају средства
за конкретне пројекте. Реч је о реализацији шест
пројеката и то: Археолошко истраживање на планини
Рудник (400.000 динара), Изложба уметничке гурпе
„Зограф“ (300.000 динара), „Обреновићи у музејским и
другим збиркама Србије“(200.000 динара), Зборник
радова Музеја рудничкотаковског краја, (200.000
динара), „Надимци – чувари народног нематеријалног
наслеђа“ (400.000 динара), Изложба „Рудничко
таковски крај у ликовној уметности XIX века“( 300.000
динара).
На основу напред наведеног донето је Решење
као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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Милисав Мирковић,ср.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

133.
РепубликаСрбија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинско веће
Број: 306931/2011
30. јун 2011. године
Горњи Милановац
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/201,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац без сазивања седнице,
телефонским путем, дана 30. јуна 2011. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 1.000.000 динара за набавку противградних
ракета.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 01, функционална класификација 421 –
Пољопривреда, економска класификација 426 –
Материјал.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

134.
РепубликаСрбија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинско веће
Број: 306931/2011
30. јун 2011. године
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5/2011), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 110 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 30.000 динара на име финансијске помоћи
Милетић Светолику из Богданице, за отклањање
последица штете настале услед удара грома.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац без сазивања седнице,
телефонским путем, дана 30. јуна 2011. године, донело
је
РЕШЕЊЕ

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484 – Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

3. Средства из тачке 1. oвог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 500.000 динара за потребе набавке
противградних ракета.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 01, функционална класификација 421 –
Пољопривреда, економска класификација 426 –
Материјал.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.

4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306933/2011

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

136.
.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

135.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локaлној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној 11.
јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010 и

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/20111), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 10.000 динара на име финансијске помоћи
Ватрогасном савезу Моравичког округа, Чачак.
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2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

137.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

138.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу
од
30.000
динара
ОШ
„Момчило
Настасијевић“ за трошкове учешћа ученика на
републичким такмичењима.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 20.000 динара месној заједници Богдaница
поводом одржавања семинара о органској производњи
на демо пољу Вељовина.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 04 – Месне заједнице, функционална
класификација 620, економска класификација 423 –
Услуге по уговору.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 306933/2011

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа,
глава 07 – Основно образовање, функционална
класификација 912, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, а у оквиру
трансферних средстава распоређују се на економску
класификацију 422 – Трошкови путовања.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

139.

Br
ojj 14
20
01111
Bro
14//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

St
ra
an
na
a 26
Str
26

РЕШЕЊЕ
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 20.000 динара на име финансијске помоћи
кошаркашком клубу „Икар“.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 15 – Установа у области физичке
културе, функционална класификација 810, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама, и то за КК „Икар“.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010 и
5/2011), раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 110 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 40.000 динара на име накнаде штете
Јовановић Славку из Ариља, ул. В. Мишића бр. 9,
ЈМБГ 2304962792215, за претрпљени физички бол и
страх услед напада и уједа пса луталице.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 485 – Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа.
3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

„Службеном

Број: 306933/2011

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

141.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

140.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локaлној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
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Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 50.000 динара Музеју рудничкотаковског
краја за набавку музејских експоната.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа,
глава 14 – Музеј рудничкотаковског краја,
функционална
класификација
820,
економска
класификација 515 – Нематеријална имовина.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном
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3. Средства из тачке 1. oвог решења биће
исплaтити на текући рачун број 330270010110403580,
Мeridian Bank.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

142.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 75.700 динара на име накнаде штете
Стојковић Зорану из Горњег Милановца, ул. Краља
Александра бр. 193, за претрпљени физички бол и страх
услед напада и уједа пса луталице, као и за трошкове
поступка који је вођен пред Основним судом у Чачку.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 485 – Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа.

143.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 25.000 динара на име финансијске помоћи
фудбалском клубу Млади Рудар.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 15 – Установа у области физичке
културе, функционална класификација 810, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама, и то за ФК Млади Рудар.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 306933/2011

„Службеном
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

144.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 20.000 динара на име финансијске помоћи
фудбалском клубу „Озремица“ из Бершића.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 15 – Установа у области физичке
културе, функционална класификација 810, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама, и то за ФК „Озремица“.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

145.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
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101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 30.000 динара на име финансијске помоћи, и
то Филипи Даничић износ од 15.000 динара и
Стевану Савић износ од 15.000 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета .
3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

146.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локaлној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 20.000 динара на име финансијске помоћи
фудбалском клубу „Шумадија“ из Брђана.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 15 – Установа у области физичке
културе, функционална класификација 810, економска
класификација
481
–
Дотације
невладиним
организацијама, и то за ФК „Шумадија“.

глава 11, функционална класификација 090 – Центар за
социлани рад, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, а у оквиру
трансферних средстава распоређују се у оквиру
Накнада за социјалну заштиту – „Помоћ у кући
старим лицима“.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

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

„Службеном

148.

Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

147.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 3. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 100.000 динара за спровођење пројекта
„Помоћ у кући старим лицима“ на сеоском подручју.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа,

На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 10.000 динара на име финансијске помоћи
Јосиповић Радојку из Драгоља, за отклањање
последица штете настале услед удара грома.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484 – Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.
3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
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4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.
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Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу
чланова 4., 25. и 26. Одлуке о Општинском већу
(„Сл.гласник општине Г.М.“,бр.24/08), на седници
одржаној 11.07.2011.године, донело је

Р Е ШЕ Њ Е

149.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 и
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.јула 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 22/2010,
5/2011 и 11/2011), раздео 2 – Председник општине,
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни
и законодавни органи, економска класификација 499 –
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 25.000 динара на име финансијске помоћи
Ломић Бисенији из Драгоља, за отклањање последица
штете настале услед удара грома.
2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни
и
законодавни
органи,
економска
класификација 484 – Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока.
3. Средства из тачке 1. овог решења биће
исплаћена готовински, преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Сл. гласнику
општине Горњи Милановац“.

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за изучавање
питања утврђивања предлога за обезбеђивање локације
ради проширења градског гробља у Горњем Милановцу.
У радну групу се одређују:
1. Милосав Петровић, директор ЈКП"Горњи
Милановац" за руководиоца радне групе, а за чланове:
2. Рајко Нешковић, заменик директора
ЈКП"Гмилановац",
3. Снежана Смиљанић, директор ЈП за изградњу
општине,
4. Драган Ђорђевић, председник Савета МЗ
Горњи Милановац,
5. Радојица Савић, секретар Савета МЗ Горњи
Милановац,
6. Горица Петровић, начелник Општинске
управе,
7.
Мирослав
Миловановић,
помоћник
председника општине.
II  Задатак радне групе је да са стручно
техничког и правног аспекта размотри питање
обезбеђивања локације за проширење Градског гробља
у Горњем Милановцу и да припреми и изради радни
текст акта, достави Општинској управи ради припреме и
израде нацрта акта по овом питању и упућивања на
даљу процедуру усвајања.
III 
Ово Решње објавити у Службеном
гласнику општине Горњи Милановац.

Број: 306933/2011

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

Број: 306933/2011
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.
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На основу члана 46. става 1. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
члана 61. Статута општине Горњи Милановац
("Службени гласник општине Горњи Милановац", број
20/08 и 3/11), члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу
општине Горњи Милановац ("Службени гласник
општине Горњи Милановац", број 24/08) и члана 5. став
1. Правилника о поступку и начину решавања захтева
грађана за накнаду штете настале услед уједа или
напада паса луталица ("Службени гласник општине
Горњи Милановац", број 10/11) Општинско веће
општине Горњи Милановац на седници одржаној
11.07. 2011. године, доноси

·

·

РЕШЕ ЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање основа и
висине накнаде штете настале услед уједа и напада паса
луталица, у саставу:
1.

2.
3.

4.

5.

Срђан
Лукић,
Општински
Јавни
правобранилац, за председника Комисије, а за
чланове:
Др Драгица Топаловић, одборник Скупштине
општине Горњи Милановац
Милорад Солујић, начелник Одељења за
инспекцијске послове Општинске управе
општине Горњи Милановац
Трифун Пауновић, начелник Одељења за
послове
месних заједница,
друштвених
организација и удружења грађана Општинске
управе општине Горњи Милановац
Томислав Јоксић, нечелник Одељења за
привреду и финансије Општинске управе
општине Горњи Милановац
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штете настале услед уједа или напада паса
луталица ("Службени гласник општине
Горњи Милановац", број 10/11)
Разматра поднете Захтеве за накнаду
штете настале услед уједа пса луталице и
Захтеве за накнаду материјалне штете
настале услед напада паса луталица на
домаће животиње
По разматрању примљеног захтева, а у
року од 15 (петнаест) дана од дана
пријема захтева, упути образложен
предлог Општинском већу општине
Горњи Милановац да захтев:

прихвати и са оштећеним лицем
закључи вансудско поравнање о накнади
штете на висину новчаног износа који је
Комисија предложила
 одбије захтев или
 одбаци захтев.

III Стручне и административнотехничке послове
за потребе Комисије за утврђивање основа и висине
накнаде штете настале услед уједа и напада паса
луталица обављаће Одељење за инспекцијске послове
Општинске управе општине Горњи Милановац.
IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

Број: 306933/2011

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

II ЗАДАТАК Комисије је да:
· Прима Захтеве за накнаду штете настале
услед уједа пса луталице и Захтеве за
накнаду материјалне штете настале услед
напада паса луталица на домаће животиње
и
то
на
обрасцима
прописаним
Правилником о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

____________________________________________________

SADR@AJ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
711. Закључак о прихватању Извењштаја о извршењу Одлуке о буџету општине Г.Милановац
за период 1.1.  30. 6. 2011. године..................................................................................................
712. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације "Миловановића чаир 2" у Г.Милановцу...........
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713. Одлука о изради измена Плана детаљне регулације "Лика" у Г.Милановцу..............................
714. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за подручје МЗ Љутовница......................
715. Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у
новцу за подручје МЗ Љутовница....................................................................................................
716. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради доношења Одлуке о
увођењу самодоприноса у новцу за подручје МЗ Љутовница......................................................
717. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на терит. општине Г.Милановац
718. Решење о констатовању престанка функције Радојици Деспотовићу у Одбору за буџет и
финансије СО Г.Милановац.............................................................................................................
719. Решење о именовању Илије Мијатовића за члана Одбора за бџет и финансије СО Г.М.........
720. Решење о констатовању престанка функције Радојици Деспотовићу у Комисији за давање
на коришћење ГГЗ СО Г.Милановац...............................................................................................
721. Решење о именовању Илије Мијатовића за члана Комисији за давање на коришћење ГГЗ
СО Г.Милановац................................................................................................................................
722. Решење о констатовању престанка дужности чланства у Управном одбру ЈП за изградњу
Илији Мијатовићу из Грабовице.....................................................................................................
723. Решење о именовању Милана Живановића из Г.М. за члана Управног одбора ЈП за изгра
дњу општине Г.Милановац...............................................................................................................
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857. Измене и идопуне Финансијског плана директног буџетског корисника  Председник
општине Г.Милановац за 2011. годину...........................................................................................
858. Измене и идопуне Финансијског плана директног буџетског корисника  Општинске управе
општине Г.Милановац за 2011. годину..........................................................................................
859. Решење о промени апропријације бр. 1401589/2011 од 30. 06. 2011. године...........................
860. Решење о квотама потрошење за буџетске кориснике за период 01.01.  30. 09. 2011.г............
861. Решење о давању сагласности на измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији
систематизацији радних места Установе "Културни центар" Г.Милановац..............................
862. Решење о стављању ван снаге Решења Председника општине о одређивању руководиоца
Пројекта изградње шјкол. фиск. сале при ОШ "Арсеније Лома" Рудник....................................
863. Решење о стављању ван снаге Решења Председника општине о одређивању руководиоца
Пројекта реконструкције и адаптације објекта у ОШ "Таковски устанак" Таково...................
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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

