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89. 

Na osnovu ~lana 9.,23.,32.,34., 41. Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, broj 
9/02,87/02,61/05-dr. Zakon 66/05,101/05-dr.zakon, 62/06, 63/06 – dr. Zakon 85/06, 86/06-ispravka), 
Odluke o izmenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine  Gorwi Milanovac za 2008. god. (“Sl. 
glasnik op{tine Gorwi Milanovac br.26 /08), ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. 
glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWE 

O RASPOREDU SREDSTAVA RAZDELA 4, GLAVA 06 , FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 912 
OSNOVNO OBRAZOVAWE PO ODLUCI O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUXETU 

OP[TINE GORWI MILANOVAC ZA 2008. GODINU 
^lan 1. 

Ovim Re{ewem se utvr|uje  raspored sredstava po korisnicima i namenama na slede}i 
na~in: 

I  P R I H O D I 

Red. Br. 
[ifra 

korisnika Konto OPIS 
Plan za 2008. 

God. 

1 2 3 4 5 

781000 UKUPNI PRIHODI IZ BUXETA 76.330.000 
II  R A S H O D I 

1 590 O[ ”KRAQA ALEKSANDRA  I” 
VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 900.000
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415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 75.000 

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 500.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.920.000 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 271.100 

423000 USLUGE PO UGOVORU 755.700 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 944.300 

426000 MATERIJAL 660.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 2.520.000 

512000 MA[INE I OPREMA 900.000 

513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 80.000 

UKUPNO: 9.526.100 

2 588 O[ ”MOM^ILO NASTASIJEVI]” 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 175.300 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 185.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.800.000 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 462.408 

423000 USLUGE PO UGOVORU 510.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 481.000 

426000 MATERIJAL 482.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 77.600 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 3.200.000 

512000 MA[INE I OPREMA 600.000 

513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 10.000 

UKUPNO: 7.983.308 

3 589 O[ ”SVETI SAVA” 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 355.000
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415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 195.000 

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 230.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.190.000 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 244.408 

423000 USLUGE PO UGOVORU 502.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 590.000 

426000 MATERIJAL 500.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

483000 NOV^ANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUD. 320.000 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 920.000 

512000 MA[INE I OPREMA 380.000 

513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 50.000 

UKUPNO: 5.476.408 

4 586 O[ ”DESANKA MAKSIMOVI]” 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 900.000 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 300.000 

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 452.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.960.000 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 230.000 

423000 USLUGE PO UGOVORU 720.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 555.432 

426000 MATERIJAL 650.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20.000 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 1.800.000 

512000 MA[INE I OPREMA 300.000 

541000 ZEMQI[TE 

513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 50.000 

UKUPNO: 7.937.432 

5 587 O[ ”IVO ANDRI]” PRAWANI 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva
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413000 NAKNADE U NATURI 3.250.000 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 550.000 

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 340.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.320.000 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 351.000 

423000 USLUGE PO UGOVORU 1.119.900 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 603.000 

426000 MATERIJAL 580.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 48.400 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 14.600.000 

512000 MA[INE I OPREMA 250.000 

513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 94.000 

UKUPNO: 23.106.300 

6 585 O[ ”ARSENIJE LOMA” RUDNIK 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 950.000 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 110.000 

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 190.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.640.000 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 140.000 

423000 USLUGE PO UGOVORU 630.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 864.960 

426000 MATERIJAL 910.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20.000 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 5.500.000 

512000 MA[INE I OPREMA 160.000 

513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 40.000 

UKUPNO: 11.154.960 

7 591 O[ ”TAKOVSKI USTANAK” TAKOVO 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 1.948.000 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 767.000



B Br ro oj j  2 27 7 / /2 20 00 08 8 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 S St tr ra an na a 5 5 

416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 200.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.365.000 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 420.184 

423000 USLUGE PO UGOVORU 600.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 640.308 

426000 MATERIJAL 600.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20.000 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 2.130.000 

512000 MA[INE I OPREMA 75.000 

513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 50.000 

UKUPNO: 8.815.492 

8 OSTALI RASHODI 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 30.000 

424000 SPECIJALIZOVANE. USLUGE 1.300.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 1.000.000 

UKUPNO: 2.330.000 

^lan 2. 

Dodatana sredstva na kontu 511 (Zgrade i gra|evinski objekti) u iznosu od 3.000.000,00 za 
O[ “Ivo Andri}” Prawani i 2.000.000,00 dinara za O[ “Arsenije Loma” Rudnik su opredeqena za 
radove na pokrivawu sportskih hala koje su u izgradwi. 

Na kontu 423 (Usluge po ugovoru) O[ “Ivo Andri}” Prawani dodatana sredstva u iznosu 
od 500.000,00 dinara su odobrena za proslavu 150. godina [kole i do~ek delegacije iz Poqske. 
Tako|e , O[ “Ivo Andri}” je odobren iznos od 150.000,00 dodatnih sredstava na kontu 413 
(Nakande u naturi), kao i 150.000,00 dinara na konto 416 (Naknade za zaposlene). 

O[ “Arsenije Loma” Rudnik je odobren iznos od 100.000,00 dinara na kontu 421 (Stalni 
tro{kovi) za nabavku nafte za grejawe. 

^lan 3. 
Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u “Slu`benom glasniku 

op{tine Gorwi Milanovac”. 

Broj: 4-03-400/467                                            PREDSEDNIK OP[TINE 
Datum:10.10.2008.godine                                          Dra`imir Maru{i},ср. 
Gorwi Milanovac
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90. 

Na osnovu ~lana 9.,23.,32.,34., 41. Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, broj 
9/02,87/02,61/05-dr. Zakon 66/05,101/05-dr.zakon, 62/06, 63/06 – dr. Zakon 85/06, 86/06-ispravka), 
Odluke o izmenama i dopunama Odluke o buxetu op{tine  Gorwi Milanovac za 2008. god. (“Sl. 
glasnik op{tine Gorwi Milanovac br.26 /08), ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. 
glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWE 
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4 , 

GLAVA 07 , FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 920 SREDWE OBRAZOVAWE PO ODLUCI О 
IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUXETU OP[TINE GORWI MILANOVAC ZA 2008. 

GODINU 

^lan 1. 
Ovim Re{ewem se utvr|uje  raspored sredstava po korisnicima i namenama na slede}i 

na~in: 

I P R I H O D I 

Red. 
Br. 

[ifra 
korisnika Konto OPIS Plan za 2008. 

God. 

1  2  3  4  5 
781000 UKUPNI PRIHODI IZ BUXETA 20.450.000 

II R A S H O D I 

1 1856 T[ “JOVAN @UJOVI]” 
VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 1.165.000 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 

416000 NAGRADE,BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 265.700 

421000 STALNI TRO[KOVI 4.971.320 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 200.000 

423000 USLUGE PO UGOVORU 524.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 759.000 

426000 MATERIJAL 517.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

483000 NOV^ANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA 41.000
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511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 1.100.000 

515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 

512000 MA[INE I OPREMA 300.000 

UKUPNO: 9.843.020 

2 1696 GIMNAZIJA 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 470.000 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 

416000 NAGRADE,BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 185.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 1.873.410 

422000 TROSKOVI PUTOVAWA 220.000 

423000 USLUGE PO UGOVORU 370.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 600.000 

426000 MATERIJAL 350.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 

515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 45.000 

512000 MA[INE I OPREMA 500.000 

UKUPNO: 4.613.410 

3 1855 ET[ “KWAZ MILO[“ 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 720.600 

415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 

416000 NAGRADE,BONUSI I OSTALI POSEB. RASHODI 240.000 

421000 STALNI TRO[KOVI 801.570 

422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 141.000 

423000 USLUGE PO UGOVORU 439.000 

424000 SPEC. USLUGE 

425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWE 650.000 

426000 MATERIJAL 326.400 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 

482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 

511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI
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515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 125.000 

512000 MA[INE I OPREMA 500.000 

UKUPNO: 3.943.570 

OSTALI RASHODI 

KONTO VRSTA  RASHODA Ukupna sredstva 

413000 NAKNADE U NATURI 1.350.000 

424000 SPECIJALIZOVANE. USLUGE 550.000 

472000 NAKNADA ZA ZA[TITU IZ BUXETA 150.000 

UKUPNO: 2.050.000 

^lan 2. 

Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqeno u “Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac”. 

Broj: 4-03-400/468                                      PREDSEDNIK OP[TINE 
Datum:10.10.2008.godine                                    Dra`imir Maru{i},ср. 
Gorwi Milanovac 

91. 

П О В Е Љ А 

Ми,  Заменик  градоначелника 
Новогарда  и  Председник  општине  Горњи 
Милановац,  демократски  изабрани  одлуком 
грађана  овe  две  општине,  убеђени  да 
представљамо  жеље  и  потребе  наших  народа, 
одлучујемо да повежемо ове две општине. 

Наше  пријатељство  се  заснива  на 
људској  потреби  за  креативношћу  и  напретком. 
Оно  је  присутно  у  нашој  култури,  у  нашим 
песмама.  Ми  чврсто  верујемо  да  можемо  бити 
успешни  у  свим  осталим  областима  сарадње,  као 
што  су  образовање,  индустрија  и  економија  у 
општем  смислу,  спорту,  културним  активностима, 
путем заједничког планирања и сарадње. 

То  је  изазов  за  продубљивање  нашег 
пријатељства и сарадње наша два  града. 

Горњи Милановац 08.10.2008.  година 

Новогард 
Artur Danilewski,ср. 

Заменик 
градоначелника 

Дражимир Марушић,ср. 
Председник општине 
Горњи Милановац 

UMOWA PARTNERSKA MIAST 

My,  Zastępca  Burmistrza  Nowogardu  i  Prezes 
Gminy  Gornji  Milanovac,  wybrani  w  demokratycznych 
wyborach  dwóch  gmin  przekonani,  że  reprezentujemy 
pragnienia  współpracy  i  potrzeby  poznawania  naszych 
narodów, postanawiamy połączyć nasze gminy. 

Współpraca  między  nami  opierać  się  będzie  na 
ludzkiej potrzebie do  tworzenia nowych  kreacji osiągnięć  i 
postępów.  Ta  przyjaźń  jest  obecna  w  naszej  kulturze  i 
pieśniach.  Jesteśmy  przekonani,  że  współpraca  nasza 
przyniesie  dużo  korzyści    w  kulturze,  oświacie w  sporcie, 
ekonomii i przemyśle. 
Podpisana  umowa  jest  dla  nas wyzwaniem  do  pogłębiania 
naszej przyjaźni i współpracy naszych gmin. 

Gornji Milanovac, 8 października 2008 r. 

Nowogard 
Artur Danilewski,ср. 
Zastępca burmistrza 

Gornji Milanovac 
Dražimir Marušić,ср. 

Prezes gminy 

92. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.1404505/08 
30.09.2008 године
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Горњи Милановац 

На  основу  члана  25.  и  чл.23  став  1.  тачка 2.  Закона  о 
јавним  набавкама  („Сл.гласник  РС“,бр.39/02,43/03, 
55/04 и 101/05), Председник општине дана  30.09.2008 
године донео је 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке са погађањем без 

претходног објављивања 

Члан 1. 
Покреће се поступак јавне набавке под редним бројем 
60. 

Члан 2. 
Предмет  јавне  набавке    је  финансијска  услуга  – 
кредитно  задужење  општине  ради  реализације 
капиталних улагања општине Горњи Милановац. 

Члан 3. 
Процењена  вредност  јавне  набавке  из  члана  2.  ове 
Одлуке  је      48.000.000,00  динара.На  име  накнаде  за 
обраду  кредита  Одлуком  о  буџету  за  2008  год 
предвиђено је 350.000,00 динара. 

Члан 4. 
Отварање  и  стручну  оцену  понуда  извршиће  Комисија 
одређена решењем наручиоца. 

Члан 5. 
Оквирни  рок  за  спровођење  поступка  јавне  набавке  је 
10.10.2008 године. 

Члан 6. 
Критеријум  за  избор  најповољнијег  понуђача    је 
економски најповољнија понуда. 

Члан 7. 
Средства  за  наведену  јавну  набавку  која  се  односе  на 
накнаду,  провизију  и  обраду  кредита  обезбеђена  су 
Одлуком  о  буџету  општине  за  2008  годину: 
раздео_____позиција  ______  економска 
класификација____________,  што  потписом  гарантује 
одговорно лице за финансије. 

одговорно  лице  за 
финансије 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

93. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр 1404505/08 
Датум: 30.09.2008 године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  25  став  3.  Закона  о  јавним 
набавкама  („Сл.гласник  РС“,  бр.  39/02,  43/03,  55/04)  и 
Одлуке  о  критеријумима  за  образовање  Комисије  за 
јавне  набавке  ("Сл.гласник  РС",бр.25/03),  Председник 
општине, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Образује  се  Комисија  за  спровођење  јавне 
набавке  услуга  кредитно  задужење  општине  ради 
реализације капиталних  улагања  општине Г.Милановац 
у поступку са погађањем без претходног објављивања, у 
следећем саставу: 

1. Томислав Јоксић (председник) 
2. Горица Петровић (члан) 

3. Радован Дрињаковић (члан) 
4. Срђан Лукић (члан) 
5. Љиљана Јевтовић (члан) 

2.  Задатак  Комисије  је  израда  конкурсне 
докуметације  за  предметну  јавну  набавку,  припремање 
позива  о  јавној  набавци,  прикупљање  отварање  и 
стручна оцена понуда са предлогом наручиоца за избор 
најповољније понуде. 

3.  Обавезује  се  Комисија  да  извештај  о 
спроведеном поступку достави Председнику општине  у 
што краћем року . 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

94. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр 1404505/08 
Датум: 06.10.2008 године 
Горњи Милановац 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама 
(  „Сл.гласник  РС“  бр.39/02,43/03  и  55/04)  и  Извештаја 
Комисије  о  поступку  јавне  набавке        финансијске 
услуге – кредитно задужење општине  ради реализације 
капиталних улагања општине Горњи Милановац, 

Председник општине доноси 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача и додели уговора о 

јавној набавци финансијске услуге
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1.  BANCA  INTESA    a.d  Нови  Београд,  ул.Милентија 
Поповића бр.7 Б, доставила  је најповољнију понуду по 
позиву за подношење понуда. 

2.ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор  о  јавној  набавци финансијске 
услуге из тачке 1. ове Одлуке, најповољнијем понуђачу 
BANCA  INTESA    a.d    по  укупној  вредности 
46.705.957,93  динара,  ефективној  каматној  стопи  18,20 
%,  рок отплате кредита 5 година, грејс период 1 година 
а у свему према понуди бр. 3870 од 06.10.2008 године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

95. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.1404505/08 
06.10.2008 године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.60 

На  основу  спроведеног  поступка    за  јавну 
набавку радова   у складу са чланом 82. Закона о јавним 
набавкама  („Сл.гласник  РС“,  бр.  39/02,  43/03,  55/04), 
обавештавамо  вас  да  се  у  поступку  избора 
најповољнијег  понуђача  за  јавну  набавку  финансијске 
услуге  бр.60/08  –  кредитно  задужење  општине  ради 
реализације  капиталних  улагања  општине  Горњи 
Милановац, уговор додељује следећем понуђачу: 

  BANCA  INTESA    a.d  Нови  Београд,  ул.Милентија 
Поповића бр.7 Б, 

Изабрани  понуђач  доставио  је  економски 
најповољнију  понуду  што  се  види  из  приложеног 
записника. 

Доставити: 
  понуђачима, 
  рачуноводству и 
  архиви 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

96. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :15531559 
8.10.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу    члана  44.став  3  и  5..Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр.129/2007.),  члана  58. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) и члана 
5.  и  чл.18.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину  (”Службени  гласник  општине 
Г.Милановац”  бр.35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) 
председник доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2008.  годину 
(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.35/07, 
6/08,  13/08,  20/08  и  26/08),  02    Председник 
општине,  глава  2.1, функција  110    Извршни и 
законодавни  органи,  позиција  18,  економска 
класификација  423    услуге  по  уговору, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  53.569,00 
динара  за  организацију  прве  националне 
специјализоване  изложбе  паса  гонича  у 
Г.Милановацу,  Кинолошком  друштву 
Г.Милановац  и  Клубу  одгајивача  гонича 
"Таково". 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

97. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401/256 
13.10.2008.године 
Горњи Милановац
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На  основу    члана  44.став  3  и  5..Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр.129/2007.),  члана  58. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) и члана 
5.  и  чл.18.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину  (”Службени  гласник  општине 
Г.Милановац”  бр.35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) 
председник доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

4.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2008.  годину 
(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.35/07, 
6/08,  13/08,  20/08  и  26/08),  Раздео  04 
Општинска  управа,  глава  01,  функција  130 
Опште  услуге,  позиција  40,  економска 
класификација  482Порези,  обавезне  таксе  и 
казне,  одобравају  се  средства  у  износу  од 
3.000,00 динара на име накнаде за  превођење  у 
регистар  привредних  субјеката  земљорадничке 
задруге  „Прањани“  из  Прањана  у  улици 
Т.Јеремића 11. 

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

6.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

98. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531828 
14.10.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС"  бр.  129/2007.),  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  58.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”,  бр.20/08)  ,члана  5  и  члана  7.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08,26/08)  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,  6/08, 
13/08,  20/08,26/08),  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  20.000,00  динара, 
Црвеном  крсту  Горњи  Милановац  на  име  трошкова 
учешћа  младих  такмичара  из  општине  Горњи 
Милановац  на Кросу РТС,  који  се  одржава  у Сремској 
Митровици 18. октобра 2008. године. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04општинска  управа, 
глава  10,  функција  090,  позиција  81/1,  економска 
класификација  481донације  невладиним 
организацијама. 

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 

99. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531853 
16.10.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС"  бр.  129/2007.),  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  58.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”,  бр.20/08)  ,члана  5  и  члана  7.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08,26/08)  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,  6/08,  13/08, 
20/08,26/08),  Раздео  2    Председник  општине, 
организациона  шифра  80198,  глава  2.1,  функција  110, 
позиција  24,  економска  класификација  499    Средства 
резерве  Текућа буџетска резерва, oдобравају се 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  04општинска  управа, 
глава  14,  функција  810,  позиција  129,  економска
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класификација  481донације  невладиним 
организацијама. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
Одељење за привреду и финансије. 
средства  у  укупном  износу  од    30.000,00  динара, 
Установи  за  физичку  културунаменски  за  Фудбалски 
клуб  „Таково“Г.Милановац,на  име  исплате  трошкова 
службеним лицима . 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дражимир Марушић,ср 

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

9. 

Na osnovu ~lana 2. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima (”Sl. glasnik RS”, br. 48/91 .... 
39/02), чл. 4. и 5. Uredbe o koeficijentima za obra~un i isplatu plata imenovanih i postavqenih lica i 
zaposlenih u dr`avnim organima (”Sl.glasnik RS”, br. 44/08) i ~lana 48. stav 1. ta~ka 3. i ~lana 60. став 2. 
Odluke o op{tinskoj upravi (”Sl.glasnik op{tine G. Milanovac”, br. 21/08), na~elnik Op{tinske uprave 
op{tine Gorwi Milanovac, donosi 

P R A V I L N I K 

O OSTVARIVAWU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I O ZVAWIMA ZAPOSLENIH U OP[TINSKOJ UPRAVI 

OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u Op{tinskoj upravi op{tine Gorwi Milanovac (u 
daqem tekstu: Op{tinska uprava), ostvaruju se u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom. 

^lan 2. 
Na~elnik Op{tinske uprave odlu~uje  o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih lica. 

^lan 3. 

Sticawem svojstva zaposlenog u Op{tinskoj upravi zaposleno lice sti~e prava po osnovu rada i 
druga prava koja mu pripadaju pod uslovima i na na~in utvr|en ovim Pravilnikom i Zakonom. 

^lan 4. 

Sticawem svojstva zaposlenog u Op{tinskoj upravi zaposleno lice preuzima obaveze, tj. du`nosti 
iz radnog odnosa u Op{tinskoj upravi i to: 

1.Obaveza savesnog i nepristrasnog obavqawa poslova; 
2.Obaveza izvr{avawa naloga na~elnika Op{tinske uprave u skladu sa Zakonom; 
3.Obaveza stru~nog usavr{avawa u toku radnog odnosa; 
4.Obaveza prihvatawa raspore|ivawa na drugo radno mesto;
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5.Obaveza naknade {tete prouzrokovane Op{tinskoj upravi; 
6.Obaveza obave{tavawa o privremenoj spre~enosti za rad; 
7.Obaveza urednog dola`ewa na posao; 
8.Obaveza ~uvawa dr`avne, vojne ili slu`bene tajne (u skladu sa ~lanom 63. Odluke o op{tinskoj 

upravi i ~l. 23. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima). Pod slu`benom tajnom se smatraju 
informacije i podaci koje slu`e zaposlenima za obavqawe poslova kao {to su tajnost plata imenovanih, 
izabranih, postavqenih i zaposlenih lica i informacije koje bi {tetile ugledu napred navedenih lica. 

9.Obaveza ~uvawa ugleda Op{tinske uprave. 

^lan 5. 

Sticawem svojstva zaposlenog u Op{tinskoj upravi zaposleno lice odgovara li~no za povrede 
radne du`nosti kao i za {tetu koju prouzrokuje namerno ili iz krajwe nepa`we. 

PRIJEM U RADNI ODNOS 

^lan 6. 

Prijem u radni odnos u Op{tinskoj upravi vr{i se u skladu sa Zakonom, Pravilnikom о унутрашњем 
уређењу  i sistematizaciji radnih места у Општинској управи општине Горњи Милановац i ovim Pravilnikom. 

^lan 7. 

Lice se prima u radni odnos  na osnovu: 
1.Kona~ne Odluke na~elnika Op{tinske uprave o izboru izme|u prijavqenih kandidata; 
2. Sporazuma o preuzimawu iz drugog dr`avnog organa. 
Radni odnos se zasniva danom stupawa na rad. 

^lan 8. 

Radi prijema u radni odnos u Op{tinsku upravu vr{i se ogla{avawe kod nadle`ne Slu`be. 
Oglas pored osnovnih uslova, sadr`i op{te i posebne uslove koji su utvr|eni Zakonom i 

Pravilnikom о унутрашњем уређењу  i sistematizaciji radnih места у Општинској управи општине Горњи 
Милановац i ostale uslove. 

Odluku o izboru izme}u prijavqenih kandidata donosi na~elnik Op{tinske uprave u roku od 15 
dana od dana  isteka roka za ogla{avawe. 

Lice koje se prijavilo na oglas mo`e podneti prigovor na odluku o izboru, u roku od 8 dana, od 
prijema odluke o izboru na~elniku Op{tinske uprave u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika koje 
se odnose na za{titu prava zaposlenih. 

Posle dono{ewa kona~ne odluke o izboru na~elnik Op{tinske uprave donosi re{ewe o prijemu u 
radni odnos. 

^lan 9. 

Za prijem u radni odnos na odre|eno vreme u Op{tinsku upravu ne objavquje se oglas, osim ako se 
lice prima u radni odnos u svojstvu pripravnika. 

Radni odnos na odre|eno vreme ne mo`e prerasti u radni odnos na neodre|eno vreme, osim ako 
Zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 10. 

Na uslove i na~in  zasnivawa radnog odnosa u svojstvu pripravnika u Op{tinskoj upravi primewuju 
se odredbe Zakona. 

RASPORE\IVAWE 

^lan 11. 

Raspore|ivawe zaposlenih  u Op{tinskoj upravi vr{i na~elnik Op{tinske uprave u skladu sa 
Zakonom i Pravilnikom о унутрашњем уређењу  i sistematizaciji radnih места у Општинској управи општине 
Горњи Милановац.
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^lan 12. 

Zaposleni je du`an da pored poslova na koje je raspore|en, obavqa i druge poslove, koje odredi 
na~elnik Op{tinske uprave a koji odgovaraju wegovoj stru~noj spremi. 

ODMORI I ODSUSTVA 

GODI[WI ODMOR 

^lan 13. 

Zaposleni za svaku kalendarsku godinu ima pravo na godi{wi odmor u trajawu od najmawe 18, a 
najvi{e 25 radnih dana. 

Ako u kalendarskoj godini nema godinu dana rada, a u radnom odnosu je najmawe mesec dana ima 
pravo na godi{wi odmor srazmerno vremenu provedenom na radu. 

Godi{wi odmor mo`e da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi godi{wi odmor u delovima, 
prvi deo koristi u trajawu od najmawe dve radne nedeqe u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije 
do 30. juna naredne godine. 

^lan 14. 

Zaposleni sa navr{enih 30 godina penzijskog sta`a ima pravo na godi{wi odmor u trajawu od 30 
radnih dana. 

^lan 15. 
Du`ina godi{weg odmora utvr|uje se tako {to se zakonski minimum od 18 radnih dana uve}ava: 

1) Prema slo`enosti poslova: 
- Stare{ine osnovnih organizacionih jedinica    ............................. 4 radna dana 
- Zvawe u okviru visoke stru~ne spreme................................................ 3 radna dana 
- Zvawe u okviru vi{e stru~ne spreme .............................................. 2 radna dana 
- Zvawe u okviru sredwe stru~ne spreme .............................................. 1 radni dan 

2) Prema radnom iskustvu: 
- Do 10 godina radnog sta`a  ............................................................... 1 radni dan 
- Do 20 godina radnog sta`a  ............................................................... 2 radna dana 
- Do 30 godina radnog sta`a ................................................................. 3 radna dana 

3) Po osnovu uslova rada 
- Zaposlenima za radna mesta prete`no na terenu i inspekcijskog 

nadzora, voza~i, dostava po{te, odr`avawe elektro instalacije, 
kopirawe, rukovalac materijalnim sredstvima, domari,................. 2 radna dana 

- Ostali zaposleni  ................................................................................ 1 radni dan 

^lan 16. 

Prema socijalnim uslovima i zdravstvenom stawu zaposlenog godi{wi odmor iznosi: 
1.) Invalidu rada i vojnom invalidu ............................................... 3 radna dana 
2.) Samohranom roditequ sa detetom do 14 godina `ivota...... 2 radna dana 
3.) Roditequ koji ima vi{e od troje dece do 14 godina 
`ivota    ............................................................................................ 2 radna dana 

^lan 17. 

Du`inu godi{weg odmora po svim kriterijuma utvr|uje na~elnik Op{tinske uprave. 
O planu i na~inu kori{}ewa godi{weg odmora primewuju se odredbe Zakona. 

^lan 18. 

Re{ewe o vremenu kori{}ewa godi{weg odmora donosi na~elnik Op{tinske uprave na zahtev 
zaposlenog, i uru~uje se zaposlenom 15 dana pre dana kori{}ewa godi{weg odmora. 

Zaposleni se ne mo`e odre}i prava na godi{wi odmor niti mu se mo`e to pravo uskratiti.
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^lan 19. 

Zaposlenom se ne mo`e uskratiti pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni odmor i nedeqni 
odmor. 

PLA]ENA ODSUSTVA 

^lan 20. 

Zaposleni ima pravo na pla}eno odsustvo u jednoj kalendarskoj godini u slede}im slu~ajevima: 

1. Prilikom stupawa u brak ......................................................... 5 radnih dana 
2. Zbog ro|ewa ili usvojewa deteta ............................................. 7 radnih dana 

3. Zbog smrti ~lana u`e porodice (bra~ni drug deca i roditeqi) 
.......................................................................................... 

4. Zbog smrti brata ili sestre zaposlenog 
............................................................................................................... 

7 radnih dana 

5 radnih dana 

5. Zbog smrti roditeqa, brata ili sestre radnikovog bra~nog druga 
........................................................................... 

6. Zbok te`e bolesti ~lana u`e porodice ............................... 

5 radnih dana 

5 radnih dana 

7. Borac po povratku iz oru`anih akcija..................................... 7 radnih dana 

8. Za{tita i otklawawe posledica udoma}instvu 
prouzrokovanih elementarnim nepogodama   ............................ 3 radna dana 

9 Radi polagawa stru~nog ispita.................................................... 3 radna dana 

10. Radi polagawa pravosudnog, odbrane diplomskog, magistarskog 
ispita ili doktorske disartacije ......................... 7 radnih dana 

11. U slu~aju nesre}e ili drugog uzroka ugro`avawa `ivota i zdravqa 
~lana u`e porodice ili imovine zaposlenog ......... 5 radnih dana 

12. Radi selidbe u drugi stan.......................................................... 3 radna dana 

13. U slu~ajevima davawa krvi (uz potvrdu) ............................... 2 radna dana 

14. Radi ispra}aja sina u vojsku .................................................... 

15. Zbog polaska deteta u prvi razred  osnovne {kole ........... 

1 radni dan 

2 radna dana 

U slu~aju smrti ~lana u`e porodice, zaposleni ima pravo pored odsustvovawa iz stava 1. ta~ka 3. ovog 
~lana na pla}eno odsustvo u trajawu jo{ 7 radnih dana. 

NEPLA]ENA ODSUSTVA 

^lan 21. 

Zaposlenom  se mo`e odobriti nepla}eno odsustvo: 
- u trajawu do 12 meseci - radi obavqawa neodlo`nih li~nih poslova 
- u trajawu od 30 radnih dana - radi bawskog le~ewa ili klimatskog oporavka o sopstvenom tro{ku 

- radi specijalizacije u zemqi i inostranstvu - do 90 radnih dana 
- radi nege bolesnog ~lana u`e porodice i u slu~aju smrti srodnika koji nisu navedeni u 

prethodnom ~lanu ovog Pravilnika. 
Na~elnik Op{tinske uprave odobrava kori{}ewe i du`inu nepla}enog odsustva. 

ZA[TITA NA RADU
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^lan 22. 

Zaposleni ima pravo na za{titu na radu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom. 

^lan 23. 

Radna mesta sa posebnim uslovima rada obuhvataju: 
1. poslove inspekcijskog i drugog nadzora; 
2. poslove voza~a; 
3. poslove administrativnog izvr{avawa; 
4. poslove arhivskog manipulata i arhivskog depoa; 
5. poslove dostavqa~a, kurira i sprema~ica; 
6. poslove programera, operatera i organizatora rada za ra~unarima; 
7. poslove fizi~kog obezbe|ewa, protivpo`arne za{tite, stra`ara, ~uvara i portira; 
8. poslove daktilografa, lo`a~a, telefonista. 

^lan 24. 

Zaposleni sa zdrastvenom smetwom ne mo`e da bude raspore|en na radno mesto na kome bi 
obavqawe poslova izazvalo pogor{awe wegovog zdrastvenog stawa. 

^lan 25. 

O pravima na za{titu na radu  utvr|ena zakonom re{ava na~elnik Op{tinske uprave. 

ODGOVORNOST ZAPOSLENIH 

^lan 26. 

Stupawem na rad u Op{tinskoj upravi zaposlena lica preuzimaju obaveze i odgovornosti na radu i 
u vezi sa radom. 

Za svoj rad zaposlena lica odgovaraju materijalno i disciplinski. 
Krivi~na odnosno prekr{ajna odgovornost ne iskqu~uje disciplinsko ka`wavawe za isto delo, bez 

obzira da li je zaposleni oslobo|en krivi~ne odnosno prekr{ajne odgovornosti. 

^lan 27. 

Zaposlena lica u Op{tinskoj upravi odgovorna su za {tetu koju je na radu ili u vezi sa radom 
namerno ili iz krajwe nepa`we prouzrokuju Op{tinskoj upravi, pravnom licu ili gra|aninu. 

Postojawe {tete, wenu visinu i okolnosti pod kojima je nastala, ko je {tetu prouzrokovao utvr|uje 
posebna komisija koju obrazuje na~elnik Op{tinske uprave. 

Ako {tetu prouzrokuje vi{e zaposlenih, svaki od wih odgovoran je za deo {tete koju je 
prouzrokovao, a ako se ne mo`e utvrditi deo {tete svakog pojedina~no, {tetu nadokna|uju u jednakim 
delovima. 

Ako je vi{e Zaposlenih lica prouzrokovalo {tetu krivi~nim delom sa umi{qajem, za {tetu 
odgovaraju solidarno. 

Ukoliko bi isplatom naknade za {tetu Op{tinskoj upravi bila ugro`ena egzistencija zaposlenog i 
wegove porodice mo`e se delimi~no osloboditi pla}awa naknade {tete pod uslovima koje utvrdi posebna 
komisija obrazovana od na~elnika Op{tinske uprave. 

^lan 28. 

Ako zaposlenо lice pretrpi {tetu na radu ili u vezi sa radom, Op{tinska uprava je du`na da mu 
{tetu nadoknadi po na~elima odgovornosti za {tetu. 

Ako se u roku od 30 dana Op{tinska uprava i zaposleni ne sporazumevaju o naknadi {tete, 
zaposleni ima pravo da nadoknadu tra`i pred nadle`nim sudom. 

^lan 29. 

Zaposlena i postavqena lica u Op{tinskoj upravi disciplinski odgovaraju za povrede radnih 
obaveza i du`nosti.
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Povrede radnih obaveza mogu biti lak{e i te`e. 

^lan 30. 

Lak{e povrede radnih obaveza jesu: 
1. Neblagovremen dolazak na posao i odlazak sa posla pre isteka radnog vremena ili neopravdano 

odsustvovawe sa posla za vreme kad je obavezna prisutnost; 
2. Nesavesno ~uvawe slu`benih spisa ili podataka; 
3. Neopravdan izostanak sa posla 1 radni dan; 
4. Neobave{tavawe o propustima u vezi sa za{titom na radu. 

Za povredu iz stava 1. ovog ~lana mogu se izre}i nov~ana kazna u visini do 20% jednomese~nog 
iznosa plate ispla}ene za mesec u kome je odluka doneta. 

^lan 31. 

Te`e povrede radnih obaveza i du`nosti su: 
1. Neizvr{avawe ili nesavesno, neblagovremeno ili nemerno vr{ewe radnih i drugih obaveza 

(nepridr`avawe odredaba ~lana 4. stav 1. ta~ka 8. ovog Pravilnika); 
2. ^lanstvo u organima politi~kih stranaka ili izra`avawe i zastupawe politi~kih opredeqewa u 

obavqawu poslova u Op{tinskoj upravi; 
3. Nedostojno, uvredqivo ili na drugi na~in neprimerno pona{awe prema gra|anima, pravnim 

licima, zaposlenima  i drugim strankama; 
4. Odbijawe davawa podataka ili davawe neta~nih podataka dr`avnim organima, organizacijama 

ili gra|anima, ako je davawe podataka propisano Zakonom ili drugim propisima; 
5. Zloupotreba slu`benog polo`aja sa prekora~ewem ovla{}ewa; 
6. Nezakonito raspolagawe materijalnim sredstvima; 
7. Radwe koje ometaju gra|ane, pravna lica i druge stranke u ostvarivawu wihovih prava i 

interesa u Op{tinskoj upravi; 
8. Odbijawe poslova radnog mesta na koje je zaposleni raspore|en ili odbijawe naloga na~elnika 

Op{tinske uprave, odnosno neposrednog rukovodioca, bez opravdanih razloga; 
9. Neopravdani izostanak s posla najmawe dva uzastopna dana; 
10. Zloupotreba prava odsustvovawa u slu~aju bolesti; 
11. Odbijawe stru~nog usavr{avawa na koji se zaposleni upu}uje; 
12.Dolazak na rad u pijanom stawu ili u`ivawe alkohola ili drugih opojnih sredstava koji smawuju 

radnu sposobnost u toku radnog vremena; 
13. Odbijawe propisanog zdravstvenog pregleda; 
14. Ponavqawe lak{ih povreda radnih obaveza; 
15. Povreda prava i obaveza vezanih za status zaposlenog u Op{tinskoj upravi; 
16.Neizvr{avawe radne i druge obaveze u smislu propisa o {trajku; 

Za povrede iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izre}i disciplinska mera nov~ana kazna u visini 20% do 
35% od plate ispla}ene za mesec u kome je odluka doneta, u trajawu od 3-6 meseci ili disciplinska mera 
prestanak radnog odnosa. 

^lan 32. 

Disciplinski postupak protiv zaposlenog vodi i disciplinsku meru izri~e na~elnik Op{tinske 
uprave. 

Ovla{}ewe za vo|ewe disciplinskog postupka mo`e se preneti na drugog funkcionera Op{tinske 
uprave. 

^lan 33. 

Disciplinski postupak se pokre}e pismenim zahtevom koji sadr`i podatke o zaposlenom, opis 
povrede radne du`nosti, vreme izvr{ewa i dokaze koji ukazuju na izvr{ewe povrede. 

^lan 34. 

Svako zaposleno lice u Op{tinskoj upravi ima pravo na inicijativu za pokretawe disciplinskog 
postupka koja mora biti obrazlo`ena. 

^lan 35.
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Disciplinski postupak je javan, s tim {to se javnost mo`e iskqu~iti ako to zahteva potreba ~uvawa 
dr`avne ili druge propisane tajne. 

Zaposleno lice ~ija se disciplinska odgovornost utvr|uje mora biti saslu{an u disciplinskom 
postupku i mora mu se omogu}iti odbrana. 

O saslu{awu zaposlenog lica i sprovo|ewu drugih dokaza u postupku vodi se zapisnik. 
U disciplinskom postupku shodno se primewuju pravila upravnog postupka o usmenoj raspravi, 

dokazivawu, zapisniku i dostavqawu. 

^lan 36. 

Po sprovedenom disciplinskom postupku donosi se re{ewe kojim se zaposleni odnosno postavqeno 
lice ogla{ava krivim i izri~e mu se disciplinska mera, osloba|a se od odgovornosti ili se postupak 
obustavqa. 

Re{ewe mora biti obrazlo`eno. 

^lan 37. 

Zaposleno lice mo`e podneti prigovor na re{ewe disciplinskog organa u roku od 8 dana od 
prijema re{ewa na~elniku Op{tinske uprave u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika koje se 
odnose na za{titu prava zaposlenog. 

^lan 38. 

Pokretawe i vo|ewe disciplinskog postupka zastareva u roku od 6 meseci od dana izvr{ewa 
povrede. 

Rok iz stava 1. ovog ~lana ne te~e za vreme odsustvovawa sa rada zbog bolovawa ili godi{weg 
odmora. 

^lan 39. 

Zaposleno lice protiv koga je pokrenut disciplinski postupak za te`u povredu radne obaveze i 
du`nosti mo`e da bude udaqen sa rada do okon~awa disciplinskog postupka, ako bi wegovo ostajawe na radu 
moglo da {teti interesima Op{tinske uprave. 

^lan 40. 

Re{ewe o udaqewu donosi na~elnik Op{tinske uprave na predlog neposrednog rukovodioca 
zaposlenog. 

^lan 41. 

Za vreme privremenog udaqewa zaposlenog lica iz Op{tinske uprave, pripada im naknada plate u 
visini od jedne polovine prose~ne zarade za posledwa tri meseca pre udaqewa. 

ZVAWA I ZANIMAWA 
ZAPOSLENIH U OP[TINSKOJ UPRAVI 

^lan 42. 

Zaposleni u Op{tinskoj upravi mogu sticati slede}a zvawa: 
1. U okviru visoke {kolske spreme: 

- samostalni stru~ni saradnik 
- vi{i stru~ni saradnik 
- stru~ni saradnik 

2. U okviru vi{e {kolske spreme: 
- vi{i saradnik i 
- saradnik 

3. U okviru sredwe {kolske spreme: 
- vi{i referent 
- referent
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^lan 43. 
Zvawa u okviru {kolske spreme utvr|ena predhodnim ~lanom sti~u se pod slede}im uslovima: 

a) VISOKA STRU^NA SPREMA: 

1. ZVAWE SAMOSTALNOG STRU^NOG SARADNIKA 
Ovo zvawe mo`e ste}i zaposleni u organu Op{tinske uprave sa visokom {kolskom spremom koji ima 

najmawe 5 godina radnog sta`a i koji je osposobqen da samostalno i sistemski radi upravno-nadzorne 
poslove i poslove vezane za izradu svih vrsta propisa i akata u organima uprave i slo`ene analiti~ke 
poslove od zna~aja za funkcionisawe organa uprave i koji zahtevaju samostalnost u radu i {ire poznavawe 
problematike iz jedne ili vi{e povezanih oblasti. 

2. ZVAWE VI[EG STRU^NOG SARADNIKA 
Mo`e ste}i zaposleni u organu Op{tinske uprave sa visokom stru~nom spremom koji ima najmawe 3 

godine radnog sta`a, a osposobqen je  da samostalno i analiti~ki i u saradwi sa zaposlenima vi{eg zvawa 
obavqa upravno-nadzorne poslove vezane za izradu svih vrsta propisa i akata i slo`enijih analiti~kih 
materijala, prou~avawe stawa i stru~na obrada najslo`enijih pitawa iz odgovaraju}e oblasti. 

3. ZVAWE STRU^NOG SARADNIKA 
Mo`e ste}i zaposleni u organu Op{tinske uprave koji ima visoku {kolsku spremu, najmawe godinu 

dana radnog sta`a i polo`en pripravni~ki ispit a osposobqen je da radi mawe slo`ene upravno-nadzorne 
poslove i poslove izrade akata u organu uprave kao i da radi u pojedinim fazama na izradi analiti~kih 
materijala uz detaqna upustva zaposlenih sa vi{im zvawem. 

b) VI[A STRU^NA SPREMA: 

1.ZVAWE VI[EG SARADNIKA 
Mo`e ste}i zaposleni u organu uprave koji ima vi{u {kolsku spremu i najmawe 3 godine radnog 

sta`a, a osposobqen je da samostalno obavqa mawe slo`ene stru~ne poslove iz jedne ili vi{e povezanih 
oblasti iz delokruga Op{tinske uprave. 

2. ZVAWE SARADNIK 
Mo`e ste}i zaposleni u organu uprave koji ima vi{u {kolsku spremu i najmawe 1 godinu radnog 

sta`a i polo`en pripravni~ki ispit, a osposobqen je da obavqa  mawe slo`ene stru~ne poslove uz uputstva 
zaposlenih s vi{im zvawima. 

v) SREDWA STRU^NA SPREMA: 

1. ZVAWE VI[EG REFERENTA 
Mo`e ste}i zaposleni u organu uprave koji ima sredwu {kolsku spremu i najmawe 3 godine radnog 

sta`a a osposobqen je da samostalno obavqa mawe slo`ene stru~no operativne, administrativne i wima 
sli~ne poslove. 

2. ZVAWE REFERENTA 
Mo`e ste}i zaposleni u organu uprave koji ima sredwu {kolsku spremu, najmawe 6 meseci radnog 

sta`a i polo`en pripravni~ki ispit,  a osposobqen je da obavqa mawe slo`ene stru~no operativne, 
administrativne i wima sli~ne poslove uz upustva zaposlenih s vi{im zvawima. 

^lan 44. 
Zanimawa u Op{tinskoj upravi su: 
1. visokokvalifikovani radnik 
2. daktilograf 
3. kvalifikovani radnik 
4. nekvalifikovani radnik 

PLATE, NAKNADE I DRUGA PRIMAWA 
ZAPOSLENIH LICA U OP[TINSKOJ UPRAVI 

^lan 45. 

Зaposlena lica u Op{tinskoj upravi za svoj rad primaju platu. 
Plata se ispla}uje po pravilu po isteku meseca na koji se odnosi.
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Plata se prima i za vreme kori{}ewa godi{wih odmora, za dane dr`avnih praznika za koje je Zakon 
propisao da ne radi, za vreme pla}enog odsustva i drugim slu~ajevima predvi|enim Zakonom. 

^lan 46. 
Plata zaposlenih lica u Op{tinskoj upravi utvr|uje se na osnovu : 
1. Osnovice za obra~un plate (u daqem tekstu: osnovica) 
2. Koeficijenta kojim se mno`i osnovica ( u daqem tekstu: koeficijent) 
3. Dodatka na platu; 
4. Obaveza koje zaposleni pla}a po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osigurawe iz 

plate, u skladu sa Zakonom. 

^lan 47. 
Osnovica za obra~un plate utvr|uje se posebnim aktom Vlade Republike Srbije, odnosno nadle`nog 

Ministarstva. 

^lan 48. 
Koeficijentom se izra`ava slo`enost poslova, odgovornost, uslovi rada i stru~na sprema. 
Koeficijent sadr`i i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za kori{}ewe 

godi{weg odmora. 
^lan 49. 

Za obra~un i isplatu plata zaposlenih lica u Op{tinskoj upravi primewuju se slede}i 
koeficijenti: 

1.  Коефицијент - 12.05 за самосталног стручног сарадника; 
2.  Коефицијент - 10.77 за вишег стручног сарадника; 
3.  Коефицијент - 10.45 за стручног сарадника; 
4.  Коефицијент - 9.91 за вишег сарадника; 
5.  Коефицијент - 8.95 за сарадника; 
6.  Коефицијент - 8.85 за ВКВ радника и вишег референта; 
7.  Коефицијент - 8.74 за референта и дактилографа (III степен стручности) 
8.  Коефицијент - 8.00 за квалификованог радника и дактилографа и 
9.  Коефицијент - 6.40 за неквалификованог радника. 

^lan 50. 

Коефицијент утврђен за звање и занимање увећава се: 
1. Запосленима по основу руковођења унутрашњом организационом јединицом: 
а) начелницима Одељења, јавном правобраниоцу, заменику јавног правобраниоца и помоћницима 

председника општине - 20%; 
б) шефовима Одсека и руководиоцима групе – 10%; 

2. Запосленом одговорном за припрему и извршење буџета или финансијског плана, вођење пословних књига 
и састављање рачуноводствених извештаја и запосленом  на пословима интерне контроле, у смислу Закона о буџетском 
систему  - за 1,00; 

3. Запосленом на пословима буџетске контроле и ревизије – највише до 20%; 
4. Осталим запосленима на инспекцијским пословима  – највише до 10%; 

Запосленом који има право на увећање коефицијента по основима из става 1. тачке. 1. и 2. овог члана, укупно 
увећање коефицијента не може бити веће од 30%. 

^lan 51. 

Plata pripravnika iznosi 80% od najni`e plate u okviru zvawa za koje se pripravnik osposobqava. 

^lan 52. 

Dodatak na platu zaposlenim licima u Op{tinskoj upravi pripada za: 
1. vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad); 
2. rad na dan dr`avnog i verskog praznika; 
3. dnevnu naknadu za pove}ane tro{kove rada i boravka na terenu (terenski dodatak); 
4. rad no}u (isme|u 22,00 i 6,00 ~asova narednog dana) ako takav rad nije vrednovan pri utvr|ivawu 

koeficijenta; 
5. de`urstvo i druge slu~ajeve rada du`eg od punog radnog vremena odre|ene propisima;
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Dodatak na platu iz ~lan 1. ovog stava obra~unava se i ispla}uje u visini utvr|enoj позитивним 
законским прописима. 

Ako su se istovremeno stekli uslovi za pove}awe po vi{e osnova utvr|enih u stavu 1. ta~ka 1-5 
ovog ~lana, procenat uve}awa ne mo`e biti ni`i od zbira procenata dodataka po svakom od osnova. 

^lan 53. 

Zaposlena lica u Op{tinskoj upravi imaju pravo na naknadu plate u visini od 65% od plate koju bi 
ostvarili da rade zbog spre~enosti za rad prouzrokovane bole{}u i povredom van rada, s tim {to tako 
utvr|ena naknada ne mo`e biti ni`a od iznosa utvr|enog Zakonom. 

^lan 54. 
Zaposlena lica u Op{tinskoj upravi imaju pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka radnog 

odnosa radi odlaska u penziju u visini utvr|enoj позитивним прописима. 

^lan 55. 
Porodici umrlog radnika se ispla}uje solidarna pomo} u visini tri prose~ne mese~ne plate. 
U slu~aju smrti ~lana u`e porodice radnika (bra~ni drug, deca i roditeqi) radniku se ispla}uje 

solidarna pomo} u visini prose~ne mese~ne plate ostvarene u Op{tinskoj upravi u predhodna tri meseca. 

^lan 56. 

Poslodavac mo`e zaposlenom licu odobriti zajam za nabavku ogreva, zimnice i uxbenika pod 
slede}im uslovima: 

1) iznos odobrenog zajma ne mo`e biti ve}i od jedne prose~ne zarade po zaposlenom u privredi 
Republike, prema posledwem  objavqenom podatku republi~kog organa nadle`nog za poslove statistike; 

2) isplata zajma u teku}em mesecu ne mo`e se vr{iti pre isplata zarade za predhodni mesec; 
3) isplate zajma se vr{i iz zarade zaposlenog, najdu`e u {est mese~nih rata, po~ev od isplata 

zarade u prvom narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je ispla}en zajam; 
4) novi zajam se ne mo`e odobriti dok se u potpunosti ne vrati ranije odobreni zajam. 

^lan 57. 

Zaposlena lica u Op{tinskoj upravi imaju pravo na naknadu tro{kova prevoza za dolazak na rad i 
povratak sa rada u skladu sa Odlukom o utvr|ivawu prava na naknadu tro{kova prevoza na teritoriji 
op{tine Gorwi Milanovac ("Sl. glasnik Op{tine Gorwi Milanovac", br. 6/95 i 5/98). 

^lan 58. 
Zaposlena lica u Op{tinskoj upravi imaju pravo na naknadu za slu`beno putovawe u zemqi u 

skladu sa позитивним законским прописима. 
^lan 59. 

Zaposlena i postavqena lica u Op{tinskoj upravi imaju pravo na dnevnicu za slu`beno putovawe u 
inostranstvo u skladu sa позитивним законским прописима . 

^lan 60. 

Povodom jubilarnih godina rada zaposlenih lica u Op{tinskoj upravi se ispla}uje jubilarna 
nagrada u visini od 50% prose~ne plate u Op{tinskoj upravi ispla}ene u mesecu koji prethodi mesecu u kom 
se jubilarna nagrada ispla}uje. 

Jubilarnom godinom rada smatra se deseta, dvadeseta, trideseta i ~etrdeseta godina rada u 
Op{tinskoj upravi i wenim pravnim prethodnicama. 

PRESTANAK RADNOG ODNOSA 

^lan 61. 
Zaposlenom prestaje radni odnos uz wegovu saglasnost ili bez wegove saglasnosti u slu~ajevima 

predvi|enim zakonom. 
^lan 62. 

Zaposlenom prestaje radni odnos bez wegove saglasnosti kad navr{i 65 godina `ivota i najmawe 
15 godina sta`a osigurawa, ako na~elnik Op{tinske uprave ne odlu~i da zaposleni ostane du`e u radnom 
odnosu u skladu sa Zakonom. 

^lan 63.
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Radni odnos prestaje na osnovu pismenog otkaza zaposlenog lica koji se dostavqa na~elniku 
Op{tinske uprave najmawe 15 dana pre dana ozna~enog kao dan prestanka radnog odnosa. 

^lan 64. 

Zaposlenom se otkazuje radni odnos u slede}im slu~ajevima: 
1. Ako se u roku od godinu dana od dana zasnivawa radnog odnosa utvrdi da je radni odnos 

zasnovan suprotno zakonu; 
2. Ako ne poka`e odgovaraju}e rezultate na probnom radu; 
3. Ako odbije da radi na radnom mestu na koje je raspore|en ili upu}en; 
4. Ako izgubi zvawe a nema odgovaraju}eg radnog mesta na koje se mo`e rasporediti u novom 

zvawu; 
5. Ako se po isteku mirovawa radnog odnosa u skladu sa op{tim propisima o radnim 

odnosima ne vrati na rad u roku od 15 dana; 
6. Kada usled promena u Op{tinskoj upravi stekne status neraspore|enog a ne mo`e mu se 

obezbediti radno mesto u istom ili drugom dr`avnom organu. 

^lan 65. 
Zaposlenom licu kome je izre~ena disciplinska mera prestanak radnog odnosa, radni odnos 

prestaje danom kona~nosti re{ewa o izricawu mere. 

^lan 66. 
Odluku o prestanku radnog odnosa donosi na~elnik Op{tinske uprave i dostavqa zaposlenom. 

^lan 67. 

Ako u Op{tinskoj upravi do|e do smawewa broja zaposlenih, usled promena u organizaciji i metodu 
rada, zaposleni raspore|uje se na radno mesto u istoj ili drugoj organizacionoj jedinici koja odgovaraju 
wegovoj stru~noj spremi. 

Odluku o raspore|ivawu u drugu organizacionu jedinicu donosi na~elnik Op{tinske uprave, a ako 
zaposleni ne prihvati radno mesto na koje je raspore|en prestaje mu radni odnos. 

Ukoliko se zaposleni ne mo`e rasporediti u skladu sa stavom 1. i 2. ovog ~lana na~elnik 
Op{tinske uprave donosi re{ewe kojim se utvr|uje da je zaposleni ostao neraspore|en. 

^lan 68. 

Zaposleni u Op{tinskoj upravi koji su ostali neraspore|eni u smislu ~l. 67. ovog Pravilnika, 
svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa Zakonom. 

ZA[TITA PRAVA ZAPOSLENIH 

^lan 69. 

Radi ostvarivawa  svojih prava zaposlena lica u Op{tinskoj upravi, pismeno se obra}aju 
na~elniku Op{tinske uprave. 

Protiv svakog re{ewa ili drugog akta kojim je odlu~eno o pravima i obavezama zaposlenih lica, 
ista imaju pravo da podnesu prigovor na~elniku Op{tinske uprave u roku od 8 dana od dana uruчewa 
re{ewa ili drugog akta. 

Na~elnik Op{tinske uprave je du`an da o wemu odlu~i u roku od 15 dana od dana podno{ewa 
prigovora. 

Razmatraju}i prigovor na~elnik Op{tinske uprave preispituje svoju odluku-re{ewe i mo`e ga 
izmeniti ili dopuniti. 

Zaposleno lice ima pravo da podnese prigovor i u slu~aju kada na~elnik Op{tinske uprave u roku 
od 15 dana od dana podno{ewa zahteva ne odlu~i o pravu na koje se zahtev odnosi. 

Ako na~elnik Op{tinske uprave u utvr|enom roku ne odlu~i o podnetom prigovoru ili ako 
zaposleno lice nije zadovoqno odlukom povodom podnetog prigovora, mo`e se obratiti nadle`nom sudu u 
roku od 15 dana. 

^lan 70.
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Radi za{tite svojih prava zaposleno lice u Op{tinskoj upravi mo`e se obratiti upravnoj 
inspekciji, u skladu sa Zakonom. 

PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 71. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli 

Op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac. 
^lan 72. 

Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e: 
1. Pravilnik o ostvarivawu prava iz radnog odnosa i o zvawima zaposlenih u Op{tinskoj upravi 

br.4-110-43/05; 
2. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o ostvarivawu prava iz radnog odnosa i o 

zvawima zaposlenih u Op{tinskoj upravi br. 4-110-48/05; 
3. Pravilnik o izmenama pravilnika o ostvarivawu prava iz radnog odnosa i o zvawima 

zaposlenih u Op{tinskoj upravi br. 4-110-70/07 и 
4. Pravilnik o izmenama pravilnika o ostvarivawu prava iz radnog odnosa i o zvawima 

zaposlenih u Op{tinskoj upravi br. 4-110-75/08. 

NA^ELNIK 
OP[TINSKE UPRAVE 
Dragan Vu~i}evi},sr. 
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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


