
G GO OD DI IN NA A  X XV VI II I  B BR RO OJ J 4 4 2 25 5. . F FE EB BR RU UA AR R 2 20 00 08 8. . G GO OD DI IN NE E 
C Ce en na a o ov vo og g b br ro oj ja a j je e 5 50 0 d di in na ar ra a 
G Go od di i{ {w wa a p pr re et tp pl la at ta a j je e 1 1. .0 00 00 0 

d di in na ar ra a 

S SL LU U@ @B BE EN NI I G GL LA AS SN NI IK K 
O OP P[ [T TI IN NE E G GO OR RW WI I M MI IL LA AN NO OV VA AC C 

AKTA 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

26. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1400471/081 
08. фебруар 2008. године 
Горњи Милановац 

На основу члана  34. Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  9/02,  87/02,  61/05  –  др.  закон, 
66/05, 101/05 – др. закон, 62/06 – др.  закон, 63/06 – испр. 
др.  закона,  85/06  и  86/06  –  исправка),  члана  49.  тачка  8. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“, број 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 
12/06)  и  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац за 2008. годину („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац“, број 35/07), председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ ЗА 2008. ГОДИНУ 
ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.03.2008. ГОДИНЕ 

Члан 1. 
Члан  1.  Решења  о  финансијском  плану  за 

извршење Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2008.  годину  за  период  01.01.  –  31.03.2008.  године  („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 2/08), мења се и 
гласи: 

„Укупни  приходи  буџета  општине  Горњи 
Милановац за период 01.01. – 31.03.2008. године утврђују 
се у износу од 178.469.400 динара.“ 

Члан 2. 
У члану 2. Решења врше се следеће измене: 

У Разделу 2 – Председник општине: 

Глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи: 

 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ 
840.000 замењује се износом 1.540.000 динара. 

У Разделу 4 – Општинска управа: 

Глава  01,  функционална  класификација  130   
Опште услуге: 

  економски  конто  415  –  Накнаде  трошкова  за 
запослене,  износ  94.500  замењује  се  износом  144.500 
динара; 

 економски конто 421 – Стални трошкови, износ 
2.240.000 замењује се износом 2.590.000 динара; 

 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ 
1.008.000 замењује се износом 1.508.000 динара; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  367.500  замењује  се  износом  1.567.500 
динара; 

  економски  конто  482  – Порези,  обвезне  таксе и 
казне, износ 31.500 замењује се износом 81.500 динара. 

Глава 06 – Основно образовање: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  12.725.000  замењује  се  износом 
12.865.000  динара,  а  у  расподели  трансферних  средстава 
врше се следеће измене: 

 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне, износ 22.500 замењује се износом 42.500 динара; 

 економски конто 512 – Машине и опрема, износ 
685.000 замењује се износом 805.000 динара. 

Глава 10 – Центар за социјални рад: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  1.039.000  замењује  се  износом 
1.189.000  динара,  а  у  расподели  трансферних  средстава 
врше се следеће измене:
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 Накнаде  за  социјалну  заштиту из  буџета,  износ 
850.000 замењује се износом 1.000.000 динара. 

Глава 11 – Културни центар: 

 економско конто 423 – Услуге по уговору, износ 
1.609.800  остаје  непромењен,  а  речи  „од  тога  за Бијенале 
1.500.000“,  замењују  се  речима  „од  тога  за  Бијенале 
1.000.000 динара“. 

Члан 3. 
Ово  Решење  ступа  на  снагу  даном  доношења  и 

биће  објављено  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

27. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 405464106/07 
8.02.2008. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Председник општине са овлашћењима извршног 
органа  Општине  Горњи  Милановaц  ,  решавајући  по 
захтеву Компаније "Таково" АД из Горњег Милановца, а 
по  предлогу  Општинског  јавног  правобранилаштва 
Општине  Горњи  Милановац,  за  исправку  граница 
катастарских  односно  грађевинских  парцела,  у 
непосредној примени одредби  члана   64., 80., 81. и 87. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  и  одредбе  члана  192. 
Закона о општем управном поступку , доноси 

Р  Е Ш  Е Њ Е 

1.  УСВАЈА  СЕ Предлог  Општинског  јавног 
правобранилаштва  Општине  Горњи  Милановац 
којим ПРЕСТАЈЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА  Општини 
Горњи Милановац на реалном делу од 9/14468 на кп. 
бр.  659  КО  Горњи  Милановац    грађевинском 
земљишту чија је укупна површина 1.44,68 ха. 

2. УСВАЈА СЕ   Предлог Општинског  јавног 
правобранилаштва  Општине  Горњи  Милановац, 
којим ПРЕСТАЈЕ ПРАВO КОРИШЋЕЊА  Општини 
Горњи Милановац на реалном делу од 5/12126 на кп. 
бр.  660  КО  Горњи  Милановац,  грађевинском 
земљишту чија је укупна површина 1.21,26 ха . 

3.  ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  у  закуп  на  99  година,  са 
правом продужења рока закупа Компанији "Таково" 
А.Д..  Горњи  Милановац,  остало  неизграђено 
грађевинско земљиште у државној својини означено 
као  реални  део  од  9/14468  на  кп.  бр.  659 КО Горњи 
Милановац    чија  је  укупна  површина  1.44,68  ха,  у 
циљу  исправке  граница  грађевинске  односно 
катастарске парцеле докомплетирањем кп. бр. 96 КО 

Горњи Милановац чија је садашња површина 0.02,75 
ха . 

4.  ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  у  закуп  на  99  година,  са 
правом  продужења  рока  закупа,  КОМПАНИЈИ 
"Таково" А.Д. Горњи Милановац,  остало неизграђено 
грађевинско  земљиште  у  државној  својини  означено 
као  реални  део  од  5/12126  на  кп.  бр.  660  КО  Горњи 
Милановац  чија је укупна површина 1.21,26 ха, у циљу 
исправке  граница  грађевинске  односно  катастарске 
парцеле  докомплетирањем  кп.  бр.  96  КО  Горњи 
Милановац чија је садашња површина 0.02,75 ха . 

5.  УТВРЂУЈЕ  СЕ  право  сукоришћења 
Општини  Горњи  Милановац  на  реалном  делу  од 
14459/14468  на  кп.  бр.  659  КО  Горњи Милановац  и 
право  закупа  Компанији  "Таково"  А.Д.  Горњи 
Милановац на реалном делу од 9/14468 на кп. бр. 659 
КО Горњи Милановац, катастарској парцели чија је 
укупна површина  1.44,68 ха . 

6.  УТВРЂУЈЕ  СЕ  право  сукоришћења 
Општини  Горњи  Милановац  на  реалном  делу  од 
12121/12126  на  кп.  бр.  660  КО  Горњи Милановац  и 
право  закупа  Компанији  "Таково"  А.Д.  Горњи 
Милановац на реалном делу од 5/12126 на кп. бр. 660 
КО  Горњи  Милановац  ,  чија  је  укупна  површина 
1.21,26 ха . 

7.  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ    Јавно  предузеће  за 
изградњу Општине Горњи Милановац да, у име и за 
рачун Општине Горњи Милановац,  закључи уговор 
о  додели у  закуп на 99  година осталог  грађевинског 
земљишта у државној својини , означеног као реални 
део  од 9/14468 на кп.  бр.  659 КО Гор. Милановац   и 
уговор о додели у закуп на 99 година за реални део од 
5/12126  на  кп.  бр.  660  КО  Горњи  Милановац,  са 
закупцем  Компанијом  "Таково"  А.Д.    из  Горњег 
Милановца. 

8.  УТВРЂУЈЕ СЕ  обавеза    Јавног  предузећа 
за  изградњу  Општине  Горњи  Милановац  да  у 
посебном поступку утврди висину износа 
једнократног  закупа  на  99  година,  који  ће  се 
регулисати  уговором  о  додели    у  закуп  предметног 
земљишта  између  јавног  предузећа  за  изградњу 
Општине Горњи Милановац и Компаније "Таково" 
АД    Горњи  Милановац,    а  на  основу  посебног 
поступка  вештачења  пред Одељењем  за  имовинско 
правне послове , Општинске управе Општине Горњи 
Милановац. 

9.  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ    Општинско  јавно 
правобранилаштво  Општине  Горњи  Милановац  да 
по  правноснажности  овог  управног  акта  и  по  овери 
Уговора о додели у закуп на 99 година грађевинског 
земљишта,  пред  Општинским  судом  у  Горњем 
Милановцу,  код  РГЗ  Службе  за  катастар 
непокретности  Горњи  Милановац  изврши  упис 
права  на  непокретности  сагласно  садржају  из 
диспозитива овог решења, а на листу непокретности 
бр. 384 КО Горњи Милановац и листу непокретности 
бр. 1454 КО Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинско  јавно  правобранилаштво  је,  на 
писмени  захтев  Компаније  "Таково"  АД    из  Горњег 
Милановца,  поднело надлежном органу
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Општине  Горњи Милановац предлог под бројем У. 54/07 
од 19.11.2007. годи 
којим се покреће поступак исправке граница делова кп. 
бр. 659 и кп. 660, обe парцеле у КО Горњи Милановац, у 
односу  на  захваћену  површину  изграђеним  објектом 
високоградње  и  то  у  односу  на  кп.  бр.  660  КО  Горњи 
Милановац,  површином  од  5  м2  и  површином  од  9  м2 
уодносу на к.п. бр. 659 КО Горњи Милановац. 

Уз  поднети  предлог  достављен  је  катастарско 
топографски план, са пројектом геодетског обележавања 
предметних  заузећа  и  грађевинско  одобрење  бр.  3351 
24/74  од  3.04.1974.  године  којим  је  Секретаријат  за 
управноправне, опште и инспекцијске послове СО Гор. 
Милановац одобрио ПИКу "Таково" Горњи Милановац, 
изградњу  објекта  продавнице,  који  се  састоји  од 
приземља  и  спрата,  а  лоциран  је  на  скверу  улица 
Таковске и Карађорђеве у Горњем Милановцу. 

Надлежни  орган  управе  спроводећи  расправни 
поступак,  заказао  је  усмену  јавну  расправу,  1.02.2008. 
године    и  по  увиђају  на  лицу  места  уз  присуство 
странака  и  стручног  лица  геодетске  струке  утврдио  је 
следеће чињенично стање: 

  да  је  копијом  плана  бр.  9531/07528  од 
7.06.2007.  године,  утврђено  да  наведени  објекат   
продавница  Компаније  Таково"  АД  Гор. Милановац,  и 
поред  уредног  грађевинског  одобрења,  није  графички 
приказан  као  објекат  на  радном  оргиналу  плана  у 
катастарском операту Општине Горњи Милановац, 

  да  је  Компанија  "Таково"  АД  Горњи 
Милановац,  у поступку  снимања објекта и прибављања 
употребне  дозволе  за  објекат,  добила  одговарајући 
документ  од  Општинске  управе  Горњи  Милановац, 
Одељења  за  комуналностамбене  послове  и  урбанизам, 
број  документа  406350774/07  од  17.10.2007.  године 
којим  надлежна  урбанистичка  служба  одобрава 
поступак  исправке  граница  пред  надлежним  органима 
општине, у односу на спорну површину од укупно 14 м2 
, колико износи заузеће изградњом објекта на терет две 
катастарске парцеле Општине Горњи Миланова и  да  је 
подношењем  Предлога  Општинско  јавно 
правобранилаштво  Општине  Горњи  Милановац  дало 
сагласност као надлежни орган, да се на терет Општине, 
приступи поступку исправке граница, 

 да је грађевинско одобрење бр. 335124/74 од 
3.04.1974. године које је издао Секретаријат за управно 
правне,  опште  и  инспекцијске  послове  СО  Гор. 
Милановац  ,  представљало  решење  којим  се  одобрава 
изградња на к.п. бр. 96 КО Горњи Милановац, али да је 
фактички  на  терену  дошло  до  заузећа  и  суседних 
катастарских парцела и  то  за  9 м2  у  односу  на  к.п.  бр. 
659,  КО  Горњи  Милановац  која  парцела  у  графичком 
делу  катастра  представља  улицу  Таковску  и  за  5  м2  у 
односу  на  к.п.  бр.  660  КО  Горњи  Милановац,  која  у 
графичком  делу  катастра  представља  незнатни  део 
Карађорђеве улице, 

  да  је  ситуационим  снимком,  према 
катастарскотопографском  плану  од  јуна  2007.  године 
стручно  лице  геодетске  струке,  а  на  основу  потписа 
надлежне  службе  Геодетског  завода  Општине  Горњи 
Милановац,  утврђена  чињеница  прецизне  површине 
заузећа,  која  се  има  третирати  у  поступку  исправке 
граница катастарских односно грађевинских парцела, 

  да  је  листовима  непокретности  бр.  384  КО 
Горњи Милановац, бр. 370 КО Горњи Милановац и 1454 

КО Горњи Милановац утврђен правни статус носиоцима 
права на к..п. бр. 96 КО Горњи Милановац, кп. бр. 659 
КО  Горњи  Милановац  и  к.п.  бр.  660  КО  Горњи 
Милановац , 

 да међу  странкама учесницима поступка нису 
постојале  спорне  чињенице  о  примени  права  на 
исправку граница. 

Надлежни  орган  је  у  правној  квалификацији 
исправке граница применио одредбе члана 64., 80., 81. и 
87.  Закона  о  планирању  и  изградњи,  те  је  доделио 
грађевинско  земљиште  непосредном  погодбом    без 
поступка јавног огласа  конкурса, директном применом 
одредбе  члана  81.  став  3.  тачка  3.  истог  Закона,  што 
представља  директну  примену  посебног  Закона  у 
изузетним правним ситуацијама. 

На  основу  овлашћења  из  одредбе  члана  192. 
Закона  о  општем  управном  поступку,  надлежни  орган 
донео је решење сагласно садржају из изреке. 

УПУTСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: 
против  овог  решења  може  се  уложити  жалба 
другостепеном  органу,  Министарству  финансија 
Републике  Србије,  Сектор  за  имовинскоправне 
послове,  Београд,  са  административном  таксом  од 
110 динара, а преко овог органа. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1.Компанији  "Таково" 
АД  Г.М. 
2. ЈП за изградњу Г.М. 
3. Сл.. за кат. непокрет. 
4. ОЈПu, Г.М. 
5. РЈП Одељ. Краљево. 
6.Пореској управи Г.М. 
7. Уз предмет. 

ПРЕДСЕДНИК 
Дражимир Марушић,ср. 

28. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/148 
13.02.2008.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС"  бр.  9/02,  33/04,  135/04  и  62/06др. 
закони),  члана  48.  ст.  3.  Закона  о  буџетском  систему 
("Сл.гласник  РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05, 
101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 
и  86/06испр.)  и  члана  49.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за
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2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.35/2007), Раздео 2  Председник 
општине, организациона шифра 80198, глава 2.1, функција 
110, позиција 24, економска класификација 499  Средства 
резерве   Текућа  буџетска  резерва,oдобравају  се  средства 
Општинској  управи  општине  Г.Милановац  за  Тржни 
центар и то: за трошкове завршних занатских радова у 
износу од 373.000,00 динара(УговорИнтерплет градња 
404404382/07)    и  трошкова  надзора  у  износу  од 
15.000,00 динара( рачун бр.4.). 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4Општинска  управа,  глава  01 
функција  620Развој  заједнице,  позиција  41/4,  економска 
класификација  511зграде и грађевински објекти. 

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. 

29. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/149 
13.02.2008.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС"  бр.  9/02,  33/04,  135/04  и  62/06др. 
закони),  члана  48.  ст.  3.  Закона  о  буџетском  систему 
("Сл.гласник  РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05, 
101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 
и  86/06испр.)  и  члана  49.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 

општине Г.Милановац" бр.35/2007), Раздео 2  Председник 
општине, организациона шифра 80198, глава 2.1, функција 
110, позиција 24, економска класификација 499  Средства 
резерве   Текућа  буџетска  резерва,oдобравају  се  средства 
Удружењу  Рома  Горњи  Милановац  ,на  име  плаћања 
изнајмљеног  простора  за  рад  за  2008.год.(Уговор)  у 
износу од 15.000,00 динара. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02Председник  општине,  глава  2.1 
функција  110Извршни  и  законодавни  органи,  позиција 
22/16, економска класификација  481донације невладиним 
организацијама. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на 
жиро  рачун  број:2057026186  код  Комерцијалне  банке 
,на име Удружење Рома Горњи Милановац. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

30. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/152 
21.02.2008.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС"  бр.  9/02,  33/04,  135/04  и  62/06др. 
закони),  члана  48.  ст.  3.  Закона  о  буџетском  систему 
("Сл.гласник  РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05, 
101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 
и  86/06испр.)  и  члана  49.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.35/2007), Раздео 2  Председник 
општине, организациона шифра 80198, глава 2.1, функција 
110, позиција 24, економска класификација 499  Средства 
резерве  Текућа буџетска резерва,oдобравају се средства у 
укупном  износу  од  =  660.000,00  динара,  Општинској 
управи  општине  Горњи  Милановац  ,на  име  извођења 
радова  на  Градској  тржнициспуштени  плафони,а  на 
основу Уговора бр.135520/08.
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2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  0.1 
функција  620Развој  заједнице,  позиција  41/4,  економска 
класификација  511зграде и грађевински објекти. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на 
жиро рачун број:16021599939,БохорУжице. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

31. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број:1020242/08. 
21.02.2008.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  40.  став  6.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  Гласник  РС“,  бр.  9/02,  33/04,  135/04  и 
62/06 – др. Закон), члана 45. став 4. и члана 49. тачке 8. и 
13.  Статута  општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник 
општине  ГМ",бр.4/02.,  12/04,    3/05,  3/06  и  12/06.),  а  по 
указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  др  Милица  Чекеревац, 
функције  заменика  председника  општине  Горњи 
Милановац, на лични захтев, са 1.мартом 2008.године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

32. 

Nakon  uočene  greške,  prvi  i  drugi  partner  su 
saglasni i donose 

Z A K LJ U Č A K 

O ISPRAVCI PROTOKOLA ZA OBRAČUN RADOVA 
primopredajni zapisnik – situacija 

U  tački  3.  alineji  2.  PROTOKOLA  ZA OBRAČUN 
RADOVA primopredajni 

zapisnik–situacija,  sačinjenog  Zapisnikom  od 
19.11.2007.godine  br.140430901/07.  u  Gornjem 
Milanovcu,  broj  „336.532,85“  menja  se  brojem 
„239.347,05“. 

Ovaj  Zaključak  čini  sastavni  deo Zapisnika br.1 
40430901/07. od 19.11.2007.godine. 

O b r a z l o ž e nj e 

Nakon  sravnjivanja  teksta  napred  navedenog 
Zapisnika  uočena  je  greška  koja  je  nastala  iz  tehničkih 
razloga. 

ZA PRVOG PARTNERA 
g. Dražimir Marušić,sr. 

ZA DRUGOG PARTNERA 
g. Aljoša Manfreda,sr. 

33. 

На  основу  члана  5.  Oдлуке  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.  гл.  општине 
Горњи  Милановац",  број  35/07)  и  члана  49.  тачка  4. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.  општине 
Горњи Милановац",  број  4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и  12/06), 
доносим 

У П У Т С Т В О 

о начину кришћења средстава буџета општине Горњи 
Милановац за 2008. годину, намењених за бесплатан 

боравак трећег и сваког наредног детета у Дечјој установи 
" Сунце" Горњи Милановац 

I 
Средства  буџета  општине  Горњи  Милановац  за 

2008.годину    намењена  за  бесплатан    боравак  трећег  и 
сваког  наредног  детета    у  Дечјој  установи  "Сунце"  (  у 
даљем  тексту:  бесплатан боравак  детета)  користиће  се  на 
следећи начин: 

1.  Право  на  бесплатан  боравак  детета  утврђује 
надлежно  Одељење  Општинске  управе    Одељење  за 
друштвене делатности, доношењем решења. 

2.  Да  би  се  остварило  напред  наведено  право, 
неопходно  је  да  родитељ  поред  захтева  достави 
надлежном Одељењу  извод из матичне  књиге  рођених  за 
сву  децу,  потврду  о  упису  детета  у  ДУ"Сунце"    и 
фотокопију  личне  карте  као  доказ  о  пребивалишту/ 
боравишту родитеља. 

II 
Распоред  срeдстава  намењен  за  бесплатан 

боравак деце вршиће Одељење за привреду и финансије. 

III 
Упуство  објавити  у  "Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац". 

Број:1400493/08 
12.02.2008.године 
Горњи Милановац 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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АКТА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

8. 

Одељење  за  стамбено  комуналне  послове  и 
урбанизам Општине Горњи Милановац, на основу чл. 30. 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник.РС“бр.47/03, 

О г л а ш а в а 
Ј А В Н И    У В И Д 

1.Упућује  се  на  јавни  увид ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА  СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНИ 
ЦЕНТАР  У  Г.МИЛАНОВЦУ  који  обухвата  простор 
оивичен  са  источне  стране  коридором  магистралног 
пута М22, са северне стране граничним парцелама бр. 
40307,  40203/3,  40203/2  и  40203/1  КО  Грабовица,  за 
западне  стране  регулисаним  током  дела  реке 
Деспотовице  и  са  јужне  стране  граничним  парцелама 
бр.  40310/2,  40310/4,  40310/3  и  40313/1  КО  Грабовица 
(наведене  парцеле  улазе  у  границе  плана)  који 
обухвата простор у површини 15,44 ха. 

Заинтересовани  грађани  могу  разгледати  План 
детаљне регулације  у просторијама Одељења за стамбено 
комуналне  послове  и  урбанизам,  улица  Тихомира 
Матијевића бр.4, у времену од 9,00 до 13,00 часова сваког 
радног  дана  у  периоду  15  дана  од  дана  објављивања 
огласа. 

Јавни увид траје 15 дана од дана објављивања. 

Сва  заинтересована  лица  могу  ставити  писмене 
примедбе  на  План  детаљне  регулације  и  присуствовати 
Комисији  за  планове  која  ће  бити  одржана  29.  02.  2008. 
године,  у  просторијама  Одељења  за  комунално  стамбене 
послове и урбанизам. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ 
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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
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