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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

41. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020221/07. 
21..06.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  Закона  о  локалној 
самоуправи("Сл.гласник  РС",бр.9/02,  33/04  и  135/04)  и 
члана  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл.гласник 
РС",бр.47/03 и 34/06), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу 
завршних  радова  за  затварање  објекта 
"Неуропсихијатрије"  у  кругу  Болнице  у  Горњем 
Милановцу,  (тесарских,  молерскофасадерских  и 
браварских радова), одређује се 

 Ћосић  Јасмина,  дипл.грађ.инж.  из  Г.Милановца 
бр.лиценце  410572104. 

2.  Наведено  лице  је  дужно  да  послове  стручног 
надзора  врши  стручно  и  квалитетно  у  складу  са  чланом 
120. став 2. Закона о планирању и изградњи у свему према 
конкурској  документацији  бр.404404314/07. 
("Сл.гласник  РС",бр.42/07.)  и  закљученим  уговором  са 
извођачем радова. 

3. Лице задужено за стручни надзор је обавезно да 
извештаје о обављању радова доставља најмање седмично, 
или по захтеву, председнику општине. 

4.  Трошкови  везани  за  вршење  стручног  надзора 
падају на терет буџета општине Горњи Милановац. 

5. Ово Решење објавити  у "Службеном гласнику" 
општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина  Горњи  Милановац  је  као  инвеститор 
актом  о  конкурсној  документацији  покренула  и  спровела 
поступак  јавне  набавке  за  извођење  радова  на  затварању 
објекта  "Неуропсихијатрија"  у  кругу  Болнице  у 
Г.Милановцу  и  то:  тесарских,  молерскофасадерских  и 
браварских радова. 

Члан  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено  је да  инвеститор  обезбеђује стручни надзор  у 
току  грађења  објекта,  односно  извођења  радова  за  које  је 
дато одобрење за градњу. 

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

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

На  основу  изложеног,  одлучено  је  као  у 
диспозитиву решења. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  Решење  представља 
појединачни акт извршног органа општине против кога се 
не може водити управни спор.  Незадовољна страна може 
упутити  предлог  за  његово  укидање  или  поништај 
Министарству  за  државну  управу  и  локалну  самоуправу 
Републике  Србије,  у  складу  са  чланом  111.  Закона  о 
локалној самоуправи. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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42. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1401223/07. 
21.06.2007.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  тачка  7.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02,  33/04  и  135/04.), 
члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник 
РС",бр.9/02,  87/02,  61/05,  66/05.  и  101/05)  и  члана  49. 
Статута општине Горњи Милановац, председник општине 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  ОДОБРАВАЈУ  СЕ  средства  у  износу  од 
50.000,00  динара,  Установи  за  физичку  културу  за 
Одбојкашки  клуб  "Таково"  Горњи  Милановац  из 
средстава  утврђених  Решењем  о  привременом 
финансирању  општине  Горњи  Милановац  за  период 
јануарјун  2007.године,  члана  3.  Решења  о  измени  и 
допуни  Решења  о  привременом  финансирању  општине 
Горњи  Милановац  за  период  јануарјун  2007.године, 
раздео  1.    Скупштина  општине,  организациона  шифра 
09808,  глава  1.  тачка  1.,  функција  110,  позиција  15, 
економска  класификација  499    средства  резерве   текућа 
буџетска  резерва,  на  име  награде  за  постигнути  успех 
Клуба  улазак у Прву лигу Србије. 

2. Средства  из  тачке 1.  овог Решења  распоређују 
се  у  оквиру  организационе  шифре  05097  раздео  3.   
Општинска  управа,  глава  13.  функција  810   Установа  за 
физичку културу, позиција  109,  економска класификација 
481  донације невладиним организацијама. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

43. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/222 
21.06.2007.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.9/02,33/2004  и  135/2004),  члана  48. 
ст.3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.9 и 
87/02,61/2005,66/2005,101/2005),  члана  49.Статута 
општине Горњи Милановац, председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.Из  средстава  утврђених 
Решењем  о  привременом  финансирању 
општине  Горњи  Милановац  за  период 
јануарјун  2007.  године  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.5/2007.), члана 
3.Решења  о  измени  и  допуни  решења  о 
привременом  финансирању  општине 
Горњи  Милановац  за  период  јануарјун 
2007.године(“Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  9/2007.),  Раздео  1   
Скупштина  општине,  организациона 
шифра  09808,  глава  1.1,  функција  110, 
позиција  15,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  одобравају    се 
средства  у износу од 50.000,00 динара на 
име  покрића  трошкова  службених 
путовања, Општинској управи. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се    у  оквиру  организационе 
шифре  05097  раздео  3Општинска 
управа,  глава  0.1  функција  130опште 
услуге  позиција  34,  економска 
класификација  422трошкови путовања. 

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

4.  Oво  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику Општине Горњи  Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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44. 

ИСПРАВКА 
Након  сравњивања  са  изворним  текстом  Динамичког  плана  инвестиције  по  Анексу V  Уговора  о  заједничкој 

инвестицији за 2008. годину  ("Сл.гл.опшптине Г.Милановац", бр. 11/07), утврђено је да се поткрала грешка, па се даје 

ИСПРАВКА 
ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО АНЕКСУ  V УГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИНВЕСТИЦИЈИ ЗА 

2008. ГОДИНУ 

Динамички  план  инвестиције  по  Анексу V  Уговора  о  заједничкој  инвестицији  за  2008.  годину  има  следећи 
облик: 

________________________________________________ 
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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 Драган Вучићевић, 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


