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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

261. 

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи  ("Сл.  гласник  РС",  број  129/07),  члана  25. 
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, 86/06 – 
исправка),  члана  42.  и  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", 
број  20/08) Скупштина  општине Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29. маја 2009. године донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Горњи Милановац за 2009. годину 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац 

за  2009.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 29/08) у  делу Одлуке II Посебан део  
Расходи, у члану 6. врше се следеће измене и допуне: 

У разделу 1. Скупштина општине: 

Глава 1.1, функционална класификација 110 
– Извршни и законодавни органи: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, износ  „1.750.000“ замењује се 
износом „1.350.000“; 

  економски  конто  417  –  Посланички 
(одборнички)  додатак,  износ  „5.000.000“  замењује  се 
износом „4.400.000“. 

У Разделу 2. Председник општине: 

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

  економски  конто  441  –  Отплата  домаћих 
камата,  износ  „15.700.000“  замењује  се  износом 
„13.700.000“. 

У Разделу 4. Општинска управа: 

Глава 01, функционална класификација  130 
– Опште услуге: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  „600.000“  замењује  се 
износом „100.000“; 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „12.300.000“ замењује се износом „11.000.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „3.000.000“  замењује  се  износом 
„1.000.000“; 

  економски  конто  483  –  Новчане  казне  и 
пенали  по  решењу  судова,  износ  „1.000.000“  замењује 
се износом „11.600.000“. 

Глава 01, функционална класификација  620 
– Развој заједнице: 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „68.694.000“  замењује  се  износом 
„93.594.000“, а у оквиру тога: 

−  „О.Ш.  „Краљ  Александар  I““,  износ 
„4.800.000“ замењује се износом „3.200.000“; 

−  „Стамбени простор за Роме“, износ „3.194.000“ 
замењује се износом „2.194.000“; 

−  „Пројектна  документација“,  износ  „4.000.000“ 
замењује се износом „1.000.000“: 

и додају се нове алинеје: 

−  „Фискултурна  сала  при О.Ш.  „Иво Андрић“  у 
Прањанима, износ 10.000.000“. 

−  Адаптација  Гимназије  „Таковски  устанак“, 
износ 18.500.000, 

−  Препокривање  школе  у  Теочину,  износ 
2.000.000.
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Глава 05, функционална класификација  760 
– Дом здравља: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима власти, износ „3.000.000“ замењује се износом 
„1.000.000“. 

Глава 06, функционална класификација  912 
– Основно образовање: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  „63.440.000“  замењује  се 
износом  „50.240.000“,  а  у  расподели  трансферних 
средстава врше се следеће измене: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, износ  „1.770.000“ замењује се 
износом „70.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „15.200.000“  замењује  се  износом 
„3.700.000“, ау оквиру тога: 

  „Фискултурна  сала  на  Руднику“,  износ 
„4.000.000“ замењује се износом „250.000“ 

  бришу  се  речи  „Фискултурна  сала  у 
Прањанима, износ 6.000.000“. 

Глава 07, функционална  класификација  920 
– Средње образовање: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  „22.170.000“  замењује  се 
износом  „20.150.000“,  а  у  расподели  трансферних 
средстава врше се следеће измене: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  „720.000“  замењује  се 
износом „0 (нула)“; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „2.800.000“  замењује  се  износом 
„1.500.000“ и бришу се речи „за реконструкцију фасаде 
Гимназије 1.300.000“; 

Глава 08, функционална класификација  960 
– Стипендије студената: 

  економски  конто  472  – Накнаде  за  социјалну 
заштиту  из  буџета,  износ  „22.350.000“  замењује  се 
износом „.20.350.000“. 

Глава 09, функционална  класификација  911 
– Дечја установа: 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „4.600.000“ замењује се износом „3.600.000“; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
„4.000.000“ замењује се износом „ 3.000.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде и  грађевински 
објекти,  износ  „5.000.000“  замењује  се  износом 
„.12.650.000“. 

Глава 11, функционална класификација  820 
– Културни центар: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  „30.000“  замењује  се 
износом „0 (нула)“; 

Глава 12, функционална класификација  820 
– Библиотека: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  „20.000“  замењује  се 
износом „0 (нула)“; 

Глава 13, функционална класификација  820 
– Музеј рудничкотаковског краја: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  „50.000“  замењује  се 
износом „0 (нула)“; 

Глава 15, функционална класификација  470 
– Туристичка организација: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  „30.000“  замењује  се 
износом „0 (нула)“; 

Глава 16, функционална класификација  620 
–  ЈКП „Горњи Милановац“: 

  економски  конто  451  –  Субвенције  јавним 
нефинансијским  предузећима  и  организацијама,  износ 
„24.000.000“  замењује  се  износом  „15.000.000“,  а  у 
оквиру тога врше се следеће измене: 

  „Депонија – приступни пут“, износ  „7.000.000“ 
замењује се износом „0(нула)“; 

  „Градско гробље – паркинг“, износ  „2.000.000“ 
замењује се износом „0 (нула)“. 

Глава 17, функционална  класификација  620 
– Јавно предузеће за изградњу општине: 

  економски  конто  424  –  Специјализоване 
услуге,  износ  „14.360.000“  замењује  се  износом 
„10.860.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „40.805.000“  замењује  се  износом 
„39.305.000“. 

Глава 19, функционална класификација  810 
– ЈП Спортскорекреативни центар: 

  економски  конто  511  –  Зграде и  грађевински 
објекти,  износ  „1.300.000“  замењује  се  износом 
„300.000“.
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Подзбирове и збирове ускладити са извршеним 
изменама. 

Члан 2. 
Ова Одлука  ступа на  снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

262. 

На  основу  чл.  39.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003) и члана 
42. ст. 1 тач. 6. и 7. и члана 124. Статута општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Г.М."  бр. 
20/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 29. маја 2009.године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  за локацију 

"Гимназија" у Г.Милановцу 

Члан 1. 
Доношењем  ове  Одлуке  приступа  се  изради 

Програма  за  израду  Плана  детаљне  регулације  за 
локацију  "Гимназија"  у  Г.Милановцу  (у  даљем  тексту: 
Програм за израду плана детаљне регулације). 

Члан 2. 
Програм  за  израду  плана  детаљне  регулације 

обухвата  простор  оивичен  улицама  Војводе  Милана 
Обреновића  Хероја Дражевића  Милоша Великог. 

Плански основ за израду Програма представља 
План  намена  површина  из  Генералног  урбанистичког 
плана  града  Горњег  Милановца,  насеља  Брусница, 
Велереч,  Грабовица,  Луњевица  и  Неваде  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  2/87)  као  и 
Нацрт  програма  за  израду  генералног  плана  Горњег 
Милановца до 2025. године. 

Члан 3. 
Рок  за  израду  Програма  за  израду  плана 

детаљне регулације из чл. 1. ове Одлуке износи 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 4. 
Средства  за  израду  Програма  за  израду  плана 

детаљне  регулације  и  Плана  детаљне  регулације 
обезбедиће  Општина  Горњи  Милановац  и  ЈП  за 
изградњу општине Горњи Милановац. 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на  снагу  осмог дана од дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

263. 

На  основу  члана  104.  Закона  о  привредним 
друштвима  ("Сл.гласник  РС",бр.125/04),  а  у  вези  са 
чланом 35. Закона о регистрацији привредних субјеката 
("Сл.гласник РС",бр.55/04 и 61/05) и члана 42. тачка 7. 
Статута  општине  Горњи  Милановац,  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  29. 
маја 2009.године, донела је 

О Д Л У К У 
о приступању Регионалној агенцији за просторни и 
економски развој Рашког и Моравичког округа 

Члан 1. 
Општина  Горњи  Милановац  приступа 

Регионалној  агенцији  за  просторни и  економски развој 
Рашког  и  Моравичког  округа  са  седиштем  у  Краљеву 
која  послује  као  друштво  са  ограниченом 
одговорношћу. 

Члан 2. 
Одобрава  се  уплата  оснивачког  улога  у  износу 

од 500 еура  у динарској противредности на дан  уплате 
на привремени рачун ДОО. 

Члан 3. 
Уплатом  оснивачког  улога  општина  Горњи 

Милановац  стиче  статус  члана  Регионалне  агенције  за 
просторни  и  економски  развој  Рашког  и  Моравичког 
округа,  а  у  складу  са  посебним  Уговором  о  оснивању 
Регионалне  агенције  за  просторни  и  економски  развој 
Рашког и Моравичког округа. 

Члан 4. 
Овлашћује  се  Председник  општине  Горњи 

Милановац  да  изврши  потписивање  Уговора  о 
приступању  Регионалној  агенцији  за  просторни  и 
економски развој Рашког и Моравичког округа. 

Члан 5. 
Овера Уговора из претходног члана ове Одлуке 

код Општинског суда у Краљеву испред  овог оснивача, 
извршиће се у складу са посебним пуномоћјем.
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Члан 6. 
Овом  Одлуком  се  за  члана  Скупштине 

Регионалне  агенције  за  просторни  и  економски  развој 
Рашког и Моравичког округа именује Томислав Јоксић, 
на  мандатни  период  од  четири  године,  уз  могућност 
превременог разрешења. 

Члан 7. 
Новчана  средства  одобрена  овом  Одлуком 

падају на терет буџета општине Горњи Милановац. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на  снагу  осмог дана од дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

264. 

На  основу  члана  43.  став  3.  Закона  о  заштити 
животне  средине  („Службени  гласник  Републике 
Србије“,  бр.  66/91,  83/92,  53/93,  67/93,  48/94  и  53/95), 
члана  129.  Закона  о  заштити    животне  средине 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004) и 
члана  42.став  1.  тачка  7.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.  општине  Горњи Милановац",  број 
20/08), Скупштина општине Горњи Милановац на својој 
седници одржаној 29. маја 2009. године доноси 

ОДЛУКУ 

О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
„ОСТРОВИЦА“ 

Члан 1. 
Палеовулкански  нек  Островице  на 

северозападним  огранцима  планине  Рудник,  са 
остацима  српског  средњовековног  града  на  свом  врху, 
ставља  се  под  заштиту  као  споменик  природе  под 
именом  „Островица“  и  утврђује  за  значајно  природно 
добро    III  категорија  (у  даљем  тексту:  Споменик 
природе). 

Члан 2. 
Споменик природе ставља се под заштиту ради 

очувања  геоморфолошких  и  геолошких  појава  и 
вредности  сконцентрисаних  на  малом  простору,  а  пре 
свега  палеовулканског  нека  Островице,  изразитих 
димензија  и  наглашеног  степена  атрактивности  и 
лепоте,  који  представља  најрепрезентативнији 
палеовулкански нек у комплексу палеовулканског 
рељефа  у Србији,  као и  очувања изворности,  реткости, 
разноликости, целовитости и естетике овог подручја. 

Члан 3. 
Споменик  природе  налази  се  на  територији 

општине Горњи Милановац. 
Укупна  површина Споменика  природе  је  13  ha 

73 ar 36 m 2 , све у државној својини. 
Границе  Споменика  природе  поклапају  се  са 

границама  КП  502    КО  Заграђе.Графички  приказ 
Споменика  природе  на  копији  катастарског  плана 
одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 4. 
На  подручју  Споменика  природе  утврђује  се 

режим заштите II степена којим се: 
1. Забрањује: 

  експлоатација  минералних  и  неминералних 
сировина на целом заштићеном подручју и у ширем 
кругу непосредног видика са Островице, 
 примарна прерада и предконцентрација сировина, 
  депоновање  примарних  и  секундарних  јаловина, 
комуналног,  индустријског  и  другог  отпада  и 
вишкова земље са откопа на заштићеном подручју, 
  изградња  индустријских,  инфраструктурних, 
привредних, хидротехничких и других објеката чији 
рад и постојање могу  изазвати неповољне промене 
квалитета  земљишта,  вода,  ваздуха,  живог  света, 
лепоте предела и њихове околине, 
  промена  намена  површина,  изузев  промена  које 
проистичу из програмских докумената Стараоца, 
 градња стамбених, економских, помоћних објеката 
пољопривредних  домаћинстава,  викенд  и  других 
објеката, 
 просецање нових саобраћајница, 
  свака  промена  постојеће  морфологије  терена  и 
хидролошког режима водотока, 
  сви  радови  којима  се  могу  нарушити  естетске  и 
амбијенталне  вредости  заштићеног  простора  и 
погоршати  карактеристике  његове  примарне 
вредности, 
 извођење земљаних, грађевинских и других радова 
којима се може оштетити, пореметити или угрозити 
заштићено природно добро и његова околина, 
  складиштење,  депоновање  и  бацање  комуналног 
отпада и отпадних материјала свих врста ван места 
одређених  за  ту  намену,  као  и  нерегулисано 
формирање  мрциништа  и  одлагање  стајског 
ђубрива, 
  руковање  отровним  хемијским  материјама, 
нафтним дериватима и другим опасним материјама 
у природи, 
  уништавање  шумских  комплекса,  односно  чиста 
сеча и кресање лисника, 
 сакупљање и стављање у промет врста из Наредбе 
о контроли промета и коришћења и 
 сакупљање и коришћење свих заштићених биљних 
и животињских врста. 

Недозвољене  су  и  све  радње  које  је  Старалац 
својим актом о кућном реду предвидео. 

Радови  и  делатности  на  заштићеном  простору 
које  нису  забрањене,  као  и  радови  ван  заштићеног 
простора за које се основано претпоставља да могу
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имати  неповољне  и  штетне  последице  за  заштићени 
Споменик природе, подлежу процедури израде анализе 
утицаја  и  добијања  сагласности  у  складу  са  Законом о 
заштити  животне  средине  и  Правилником  о  анализи 
утицаја  објеката  односно  радова  на  животну  средину. 
Изречене забране и наведена процедура не односе се на 
постојећи  начин  коришћења  пољопривредног 
земљишта. 

Члан 5. 
Старање  о  Споменику  природе  поверава  се 

Јавном  предузећу  „Србијашуме“,  Београд  (у  даљем 
тексту: Старалац). 

Члан 6. 
Заштита и  развој Споменика природе  спроводи 

се  према  програму  управљања  (у  даљем  тексту: 
Програм)  који  доноси  Старалац  као  средњорочни 
документ за период од пет година. 

Програм нарочито садржи: 
  циљеве  заштите  и  развоја,  услове,  мере, 

погодности и ограничења за њихово остваривање; 
  приоритетне  задатке  на  чувању  и  одржавању 

заштићеног  природног  добра,  приказивању  и 
коришћењу  природних  и  културних  вредности 
заштићеног подручја у научне, образовне и рекреативне 
сврхе,  развоју  туризма  и  одрживом  коришћењу 
природних богатстава, 

  задатке на  успостављању  партнерских  односа 
са  месним  становништвом  и  другим  корисницима 
природних ресурса, 

 врсту и  садржај документације за спровођење 
циљева  и  задатака  у  вези  заштите,  истраживања  и 
образовања,  праћења  стања  природних  и  културних 
вредности, 

 динамику и субјекте реализације програмских 
задатака и

  средства  потребна  за  реализацију  програма 
управљања, као и начин њиховог обезбеђивања. 

На Програм,  на  који  су  претходно  прибављена 
мишљења  општинских  органа  управе  надлежних  за 
послове  туризма,  науке,  просвете,  просторног 
планирања,  урбанизма  и  изградње  објеката, 
пољопривреде,  шумарства,  водопривреде  и  финансија, 
сагласност  даје  општински  орган  управе  надлежан  за 
послове заштите заштите животне средине. 

Програм  се  остварује  годишњим  програмом 
управљања.  Годишњи  програм  управљања  за  наредну 
годину, заједно са извештајем о остваривању Програма 
у  текућој  години,  Старалац  доставља  општинском 
опргану управе надлежном за послове заштите животне 
средине до 15. децембра. 

Члан 7. 
Старалац је дужан да обезбеди унутрашњи ред и 

чување заштићеног природног добра  у складу са актом 
који  доноси  уз  сагласност  општинског  органа  управе 
надлежног  за  послове  заштите  животне  средине  (у 
даљем тескст; Акт). 

Актом  се  утврђују  правила  за  спровођење 
прописаног  режима  заштите,  а  нарочито:  начин  и 
услови  понашања  посетилаца;  боравак  и  обављање 

делатности;  услови  заштите  приликом  обављања 
научних истраживања и образовних активност; начин и 
организација  чувања,  опрема  и  средства  неопходна  за 
чување и одржавање. 

Правила  одређена  Актом  и  друге  неопходне 
информације  за  спровођење режима  заштите, Старалац 
је дужан да огласи и на погодан начин учини доступним 
посетиоцима и корисницима. 

Члан 8. 
Средства  за  заштиту  и  развој  Споменика 

природе  обезбеђују  се  из  прихода  остварених 
обављањем  делатности  Стараоца,  од  накнаде  за 
коришћење  заштићеног  природног  добра,  из  буџета 
општине Горњи Милановац и из других извора у складу 
са законом. 

Члан 9. 
Програм  управљања  и  годишњи  програм 

управљања  Споменика  природе  Старалац  ће  донети  у 
року  од  шест  месеци  од  дана  ступања  на  снагу  ове 
одлуке. 

До доношења докумената из става 1. овог члана, 
Старалац ће послове заштите и развоја обављати према 
привременом  програму  управљања  који  ће  донети  у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, уз 
сагласност  општинског  органа  управе  надлежног  за 
послове заштите животне средине. 

Старалац  ће  у  року  од  шест  месеци  од  дана 
ступања на снагу ове одлуке извршити идентификацију 
граница  заштићеног  природног  добра  на  терену  и 
њихово  обележавање,  у  складу  са  Правилником  о 
обележавању  заштићених  природних  добара 
(„Службени гласник РС“ бр. 30/92).. 

Члан 10. 
Планови  уређења  простора,  шумске,  ловне, 

водопривредне,  пољопривредне  и  друге  основе  и 
програми  који  обухватају  заштићено  природно  добро 
усагласиће са Програмом и маерама из ове одлуке. 

Члан 11. 
Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке,  ставља  се  ван 

снаге Решење Скупштине општине Горњи Милановац о 
заштити  видиковца  „Острвица“  бр.  60668/80  од 
02.06.1980. године. 

Члан 12. 
Ова Oдлука  ступа на  снагу  осмог дана  од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милaновац“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср.
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265. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана 42. став 1. тачка 9. и 26. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа    „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац за 2008. годину, који  је  усвојен на седници 
Управног  одбора  Јавног  предузећа,  одржаној  23. 
фебруара 2009. године. 

УСВАЈА  СЕ  допуна  Извештаја  о  пословању 
Jавног  комуналног  предузећа    „Горњи  Милановац“ 
Горњи  Милановац  за  2008.  годину  број  1861  од 
21.04.2009.  године,  а  који  је  усвојен  на  седници 
Надзорног  одбора  Јавног  предузећа,  одржаној  16. 
априла 2009. године. 

Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

266. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 15. Одлуке  о оснивању Jавног предузећа 
за  путеве  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац”,  бр.  12/04),  члана 
42.  став  1.  тачка  9.  и  26.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац  за 
период 01.01.2008. до 31.12.2008. године, који је усвојен 

на  седницама  Управног  и  Надзорног  одбора  Јавног 
предузећа, одржаним 19. марта 2009. године. 

Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

267. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 12. Статута Jавног предузећа  „Спортско 
–  рекреативни  центар“  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац”,  бр.  19/08),  члана 
42.  став  1.  тачка  9.  и  22.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Програм 
пословања  Jавног  предузећа    „Спортско  –  рекреативни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2009.  годину,  који  је 
усвојен  на  седници  Привременог  Управног  одбора 
Јавног предузећа, одржаној 23. марта 2009. године. 

Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

268. 

На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  ("Сл.гл.РС",бр.  25/2000,  25/02,  107/05  и 
108/05),    члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 129/07),  члана 
42. став 1. тачка 9. Статута општине Горњи Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац”,  бр. 
20/08)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник
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општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  29. 
маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на: 
  Одлуку  о  прихватању  Предлога  неопходних 

активности  које  треба  спровести  за  почетак  изградње 
акумулације  „Сврачково“,  која  је  усвојена  на  седници 
Управног одбора ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље , 
број 46/2009 од 30. марта 2009. године, 

 Одлуку о  усвајању Предлога Стручне службе 
ЈП  „Рзав“  да  се  приступи  обезбеђењу  банкарске 
гаранције  за  експропријацију  земљишта  за  приступни 
пут,  цевовод  сирове  воде и  далековод,  која  је  усвојена 
на  седници  Управног  одбора  ЈП  за  водоснабдевање 
„Рзав“ Ариље , број 47/2009 од 30. марта 2009. године, 

  Одлуку  о  прихватању  Предлога  Стручне 
службе  ЈП  „Рзав“  за  репрограм  дуга  општинских 
комуналних  предузећа  за  преузету  воду  из  Система 
„Рзав“, која је усвојена на седници Управног одбора ЈП 
за  водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  ,  број  49/2009  од  10. 
априла 2009. године и 

  Одлуку  о  прихватању  Предлога  Стручне 
службе ЈП „Рзав“ за постизање економске цене воде из 
Система  „Рзав“  закључно  са  2012.  годином,  која  је 
усвојена  на  седници  Управног  одбора  ЈП  за 
водоснабдевање  „Рзав“  Ариље  ,  број  50/2009  од  10. 
априла 2009. године. 

Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

269. 

На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  ("Сл.гл.РС",бр.  25/2000,  25/02,  107/05  и 
108/05),    члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 129/07),  члана 
42. став 1. тачка 9. Статута општине Горњи Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац”,  бр. 
20/08)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08),  Скупштина 

општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  29. 
маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о усвајању 
Предлога  Стручне  службе  ЈП  „Рзав“  да  се  приступи 
обезбеђењу  банкарске  гаранције  за  експропријацију 
земљишта  за  приступни  пут,  цевовод  сирове  воде  и 
далековод, која је усвојена на седници Управног одбора 
ЈП  за  водоснабдевање  „Рзав“  Ариље  ,  број  47/2009  од 
30. марта 2009. године. 

Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

270. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  10.  Одлуке  о  оснивању  Туристичке 
организације  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац”,  бр.  5/00,  3/01, 
4/01  и  4/04),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  26.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац на седници одржаној 29. маја 2009. године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  и  Финансијски 
извештај  за  2008.  годину  Туристичке  организације 
општине  Горњи  Милановац,  који  су  усвојени  на 
седници  Управног  одбора  Туристичке  организације  , 
одржаној 24. фебруара 2009. године. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср.
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271. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 7. Одлуке о оснивању Установе у области 
физичке  културе  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац”,  бр.  6/95,  8/95, 
7/97  и  20/08),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  26.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац на седници одржаној 29. маја 2009. године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  и  Извештај  о 
финансијском  пословању  за  2008.  годину  Установе  у 
области  физичке  културе  Горњи  Милановац,  који  су 
усвојени  на  седници  Управног  одбора  Установе, 
одржаној 5. марта 2009. године. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

272. 

На основу члана 71. став 1. Закона о социјалној 
заштити  и  обезеђењу  социјалне  сигурности  грађана 
("Сл.гласник СРС",  бр.36/91,  79/91,  33/93,  53/93,  67/93, 
46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04 и 115/05), члана 42. став 
1.  тачка  9.  и  26.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац”,  бр. 
20/08)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  29. 
маја 2009. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Финансијски  извештај  за  2008. 
годину Центра за социјални рад Горњи Милановац, који 
је  усвојен  на  седници  Управног  одбора  Центра, 
одржаној 24. фебруара 2009. године. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

273. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 10. Одлуке о оснивању Музеја Рудничко 
таковског  краја  у  Горњем  Милановцу  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац”,  бр.  3/94,  5/97  и 
5/01),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  26. Статута  општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  за  2008.  годину 
Музеја Рудничкотаковског краја у Горњем Милановцу, 
који  је  усвојен  на  седници  Управног  одбора  Музеја, 
одржаној 25. фебруара 2009. године. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

274. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 9. Одлуке о оснивању Библиотеке „Браћа 
Настасијвић“ у Горњем Милановцу ("Службени гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  2/95,  5/97  и  4/05), 
члана 42. став 1. тачка 9. и 26. Статута општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08),
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Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду извештај за 2008. 
годину  Библиотеке  „Браћа  Настасијвић“  у  Горњем 
Милановцу, који је усвојен на седници Управног одбора 
Библиотеке, одржаној 25. фебруара 2009. године. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

275. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  7.  Одлуке  о  оснивању  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине Горњи Милановац”, бр. 15/91, 5/97, 6/97, 5/01 и 
12/04), члана 42. став 1. тачка 9. и 26. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр.  21/08), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  за  2008.  годину 
Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање „Културни центар“ Горњи Милановац, који 
је  усвојен  на  седници  Управног  одбора  Установе 
„Културни  центар“  Горњи  Милановац,  одржаној  26. 
фебруара 2009. године. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

276. 

На  основу  члана  32.  став  1.тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), Одлуке о оснивању Апотеке Горњи Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац”,  бр. 
15/06),  члана  42.  став  1.  тачка  9.,  22.  и  26.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац на седници одржаној 29. маја 2009. године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  за  2008. 
годину  Апотеке  Горњи  Милановац,  који  је  усвојен  на 
седници Управног одбора Апотеке, одржаној 17. марта 
2009. године. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 
за  2009.  годину  Апотеке  Горњи  Милановац,  који  је 
усвојен на седници Управног одбора Апотеке, одржаној 
17. марта 2009. године. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић ,ср. 

277. 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници  одржаној  29.  маја  2009.  године  разматрала  је 
Информацију  РХМЗ  Београд  о  припремљености 
Система  одбране  од  града  на  територији  Радарског 
центра "Букуља" за 2009. годину, па је након спроведене 
расправе  а  на  основу  члана  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац
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("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац,  бр. 
21/08),  донела 

З А К Љ У Ч А К 

ПРИХВАТА СЕ Информација РХМЗ Београд о 
припремљености  Система  одбране  од  града  на 
територији Радарског центра "Букуља" за 2009. годину. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

278. 

На  основу  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08) и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
21/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

УСВАЈА  СЕ  Програм  мера  и  активности  на 
утврђивању  и  спровођењу  концепта:  „Гимназија  – 
елитна школа Србије“. 

Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

279. 

На  основу  члана  131.  став  2.  Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  29. 
маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Томислав  Јоксић,  начелник 
Одељења  за  привреду  и  финансије  Општинске  управе 
општине Г.Милановац за члана Скупштине регионалне 

агенције  за  просторни  и  економски  развој  Рашког  и 
Моравичког округа, на период од четири године. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

280. 

На  основу  члана  14.  став  1.  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  7.  Одлуке  о 
оснивању  Јавног  предузећа  "Спортскорекреативни 
центар"  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  11/08),  члана  24.  Статута  Јавног 
предузећа  "Спортскорекреативни  центар"  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  19/08), 
члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи 
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08) и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
21/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 29. маја 2009. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИ 
ЦЕНТАР“  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ      Драшко  Јаснић,  наставник 
физичког  васпитања  из  Горњег  Милановца,  за 
директора  Јавног  предузећа  "Спортскорекреативни 
центар" Горњи Милановац, на период од четири године. 

2.  ИМЕНОВАНИ  ступа  на  дужност    даном 
именовања. 

3.  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср.
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281. 

На  основу  члана  18.  став  1.  Закона  о  јавним 
службама (”Сл.гл.РС”,br. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 5. 
Одлуке  о  изменама  и  допунама  Oдлуке  о  оснивању 
Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни  центар"  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  5/01),  члана  17. 
Статута    Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни  центар"  Горњи  Милановац  , 
члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи 
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08) и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
21/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 29. маја 2009.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА 
КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ   Небојша Гојковић, професор 
разредне    наставе  из  Горњег Милановца,  за  директора 
Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни  центар"  Горњи  Милановац,  на 
период од четири године. 

2.  ИМЕНОВАНИ  ступа  на  дужност    даном 
именовања. 

3.  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

282. 

На основу члана 18. Закона о  јавним службама 
(”Сл.гл.РС”,бр. 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 69.б. став 3. 
Закона  о  социјалној  заштити  и  обезеђењу  социјалне 
сигурности грађана  ("Сл.гласник СРС", бр.36/91, 79/91, 
33/93,  53/93,  67/93,  46/94,  48/94,  52/96,  29/01,  84/04  и 
115/05),  чланом  19.  Статута  Центра  за  социјални  рад 
Горњи Милановац,   члана 42. став 1. тачка 10. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08),  Скупштина 

општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  29. 
маја  2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ    Снежана  Раденковић, 
дипл.правник  из  Г.Милановца,  за  директора Центра  за 
социјални рад Горњи Милановац,  на период  од  четири 
године. 

2.  ИМЕНОВАНА  ступа  на  дужност    даном 
именовања. 

3.  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

283. 

На  основу члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08) и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
21/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 29. маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА „ДЕКАДУ 
ИНКЛУЗИЈЕ РОМА“ 

1.  У  Координациони  одбор  за  „Декаду 
инклузије Рома“ именују се, и то: 

1.  др  Милан  Стефановић  из  Горњег 
Милановца, 

2.  др  Милорад  Николић  из  Горњег 
Милановца, 

3.  Радојица  Деспотовић,  дипл.еcc  из 
Горњег Милановца, 

4.  Бранко  Кнежевић  из  Горњег 
Милановца, 

5.  Томислав  Марковић,  секретар 
Црвеног крста Горњи Милановац и 

6.  Снежана  Станковић,  социјални 
радник,  представник  Центра  за  социјални  рад 
Горњи Милановац.
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2.  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

284. 

На основу  члана 53. став 2., 3., 7 и 9. и  члана 
54.  став  1.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања („Сл.гл.РС“,бр. 62/03, 64/03  испр., 101/2005 
др.закон,  79/2005  др.закон,  81/2005  –  испр.др.закон  и 
83/2005  –  испр.др.закон)    и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  29. 
маја 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  ОШ „СВЕТИ САВА“ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  У Школски одбор ОШ „Свети Сава“  Горњи 
Милановац,  именују се 

  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1.  Јерослав  Пејовић,  инж.  машинства  из 
Горњег Милановца, 

2.  Љиљана  Божовић,  службеник  из  Горњег 
Милановца  и

3. Милијана Аранђеловић, адм. техничар  из 
Горњег Милановца 

 представници запослених: 
1.  Данијела  Николић,  професор 
информатике из Чачка, 
2.  Наташа  Цветковић,  професор  енглеског 
језика из Горњег Милановца и 
3. Јован Петровић, професор математике из 
Горњег Милановца 

 представници Савета родитеља: 
1.  Чедомир  Обрадовић,  дипл.  инж. 
технологије  из  Горњег  Милановца, 
2. Марина Камаљевић, васпитач из Горњег 
Милановца и 
3. Снежана Савић, економски техничар из 
Горњег Милановца. 

II Чланови Школског одбора ОШ „Свети Сава“ 
Горњи  Милановац    именују  се  на  период  од  четири 
године. 

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

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

79. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1022493/09 
10.04.2009. 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), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне 
Правилника  о  унутрашњој  организацији  и 
систематизацији  радних  места  у  Библиотеци  "Браћа 
Настасијевић"  Горњи  Милановац,  који  је  донео 
директор Библиотеке  дана 10. априла 2009. године, под 
бројем 71/09. 

2.Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац". 

О б р а з л о же њ е 

Библиотека  "Браћа  Настасијевић"  Горњи 
Милановац,  обратила се Председнику општине дана 10. 
априла  2009.  године,  са  захтевом  број  71/09  за  давање 
сагласности  на  измене  и  допуне    Правилника  о 
унутрашњој  организацији    и  систематизацији  радних 
места  и  описа  послова  у  овој  Установи.У  захтеву  се 
даље наводи да је разлог за измене и допуне поменутог 
акта реорганизација начина пословања Библиотеке. 

Имајући  у  виду  све  горе  изложено  а  сходно 
члану  58.став  1.  тачка  5.Статута  општине  Горњи 
Милановац, који прописује да председник општине даје 
сагланост  на  опште  акте  којима  се    уређује  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



B Br ro oj j  8 8/ /2 20 00 09 9 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 1 13 3 

покренути  захев  за  заштиту  законитости  пред 
надлежним министарством. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

80. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:103022474/09 
15.04.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.став  1.тачка  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Горњи 
Милановац", број 20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Дечјој  Установи 
"СУНЦЕ",  Горњи Милановац  на Одлуку  о  организовању 
летовања  деце  у  Буљарици  у  2009.  години,  коју  је  донео 
Управни одбор Установе, на седници одржаној 27.02.2009. 
године под бројем 160110. 

2.Ово  решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

81. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1022498/09 
04.05.2009. 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), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  допуну 
Правилника  о  унутрашњој  организацији  и 
систематизацији  радних  места  у Установи  за  културу, 
уметност и ваншколско образовање "Културни центар" 
Горњи Милановац, који је донео в.д.директор Установе 
дана 27.04.2009. године, под бројем 192/09. 

2.Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац". 

О б р а з л о же њ е 

Установа  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни  центар"  Горњи  Милановац, 
обратила се Председнику општине дана 28. априла 2009. 
године,  са  захтевом  за  давање  сагласности  на  допуну 
Правилника  о  унутрашњој  организацији    и 
систематизацији  радних  места  у  овој  Установи.  Разлог 
за допуну поменутог акта    је извршење наложене мере 
од  стране  Министарства  унутрашњих  послова,  Сектор 
за заштиту и спасавање број 217245/09, која је резултат 
ванредног  инспекцијског  прегледа  објекта  биоскопа 
"Таково".  С  тим  у  вези,  у  члану  19.  горе  поменутог 
Правилника    Служба  општих  послова  и  техничка 
служба,  тачка  20.  радно  место:  референт  за 
административне  и  техничке  послове  Дома  културе, 
допуњује  се  у  опису  послова  са  новом  алинејом,  која 
гласи:  непосредно  организује  и  спроводи  превентивне 
мере заштите од пожара. 

Имајући  у  виду  све  горе  изложено  а  сходно 
члану  58.став  1.  тачка  5.Статута  општине  Горњи 
Милановац, који прописује да председник општине даје 
сагланост  на  опште  акте  0којима  се    уређује  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  захев  за  заштиту  законитости  пред 
надлежним министарством. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

82. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1022501/09 
Датум: 07.05.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
АИ 

На  основу  члана  27.  став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000; 25/02, 107/05 и 
108/05),  члана  5.  став  2.  Одлуке  о  оснивању  Јавног 
предузећа  „Спортско  –  рекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, 
број  11/08)    и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, број 20/08) доносим
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Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 

1)  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  ЈП  „Спортско  – 
рекреативни центар“ Горњи Милановац на допуну 
ценовника  услуга  у  Спортској  хали  „Бреза“,  која 
се односи на истицање реклама на паноима по м 2   
за годину дана,  и то: 

* Истицање реклама на паноима по м 2  (за годину 
дана)  50.000,00 динара 

 Допуна ценовника тражене услуге исказана је без 
ПДВа. 

2)  Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л ож ењ е 

ЈП  „Спортско  –  рекреативни  центар“  Горњи 
Милановац,  обратило  се  Председнику  општине  Горњи 
Милановац  захтевом  број  204  од  05.05.2009.  године, 
ради добијања сагласности на допуну ценовника услуга 
у Спортској хали „Бреза“, а која се односи на истицање 
реклама на паноима по м 2 – за годину дана. 

Уз захтев је достављена и Одлука Привременог 
управног  одбора  ЈП  „Спортско  –  рекреативни  центар“ 
Горњи  Милановац,  број  195  од  28.04.2009.  године  о 
допуни  ценовника  услуга  у  спортској  хали  „Бреза“  за 
изнајмљивање рекламног простора. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

83. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1020326/09 
Датум: 07.05.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
АИ 

На  основу  члана  27.  став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000; 25/02, 107/05 и 
108/05),  члана  5.  став  2.  Одлуке  о  оснивању  Јавног 
предузећа  „Спортско  –  рекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, 
број  11/08)    и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, број 20/08) доносим 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  ЈП  „Спортско – 
рекреативни  центар“  Горњи  Милановац  на 
ценовник  услуга  коришћења  терена  са 
вештачком травом  „Мини пич“, и то: 

Редни 
број 

ВРСТА УСЛУГЕ  ЦЕНА 
( у 

динарима) 
К О Р И Ш Ћ Е Њ Е  ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ 

ТРАВОМ – „МИНИ ПИЧ“ 
1.  Дневни термин (60 минута)  800,00 
2.  Вечерњи термин  (60 минута)  1.200,00 

Напомена: Све цене су изражене без урачунатог ПДВа 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Спортско – рекреативни 
центар“ Горњи Милановац да ценовник  услуга 
формиран  у  складу  са  тачком  1.  овог  Решења 
достави  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац, ради евиденције. 

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

О б р а з л ож ењ е 

ЈП  „Спортско  –  рекреативни  центар“  Горњи 
Милановац,  обратило  се  Председнику  општине  Горњи 
Милановац  захтевом  број  203  од  05.05.2009.  године, 
ради  добијања  сагласности  на  ценовник  услуга 
коришћења терена са вештачком травом „Мини пич“. 

Уз захтев је достављена и Одлука Привременог 
управног  одбора  ЈП  „Спортско  –  рекреативни  центар“ 
Горњи  Милановац,  број  194  од  28.04.2009.  године  о 
формирању  ценовника  услуга  коришћења  терена  са 
вештачком травом – „Мини пич“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

84. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1022502/09 
Датум: 08.05.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
АИ 

На  основу  члана  27.  став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000; 25/02, 107/05 и 
108/05),  члана  5.  став  2.  Одлуке  о  оснивању  Јавног 
предузећа  „Спортско  –  рекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, 
број  11/08)    и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута
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општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, број 20/08) доносим 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  ЈП  „Спортско – 
рекреативни центар“ Горњи Милановац да цена 
воде  са  канализацијом  и  системом  за 
пречишћавање  за  Градски  базен  у  Горњем 
Милановцу буде у износу који се примењује за 
установе, односно 29,49 дин/м 3 . 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

85. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020327/09 
08.05.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  став.  2.  Статута  Јавног 
предузећа  "Спортскорекреативни  центар"  Горњи 
Милановац  ("Сл.  гл.општине  Горњи  Милановац",број 
19/08) и члана 58.став 1.тачка 16. Статута општине Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Горњи  Милановац",  број 
20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Јавном  предузећу 
"Спортскорекретивни  центар"  Горњи  Милановац  на 
Одлуку  о  давању  у  закуп  градског  базена  у  Горњем 
Милановцу Агенцији за организацију спортскозабавних и 
угоститељских  манифестација  "AQVA  TIM"  из  Горњег 
Милановца,за  период  купалишне  сезоне  од  12.06.2009. 
године  до  01.09.2009.  године,  коју  је  донео  Привремени 
управни  одбор  овог  Јавног  предузећа,  на  седници 
одржаној 28.04.2009. године, под бројем 190. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац" 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

86. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020331/09. 
11.05.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07) и члана 58. став 
1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М",бр.20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу 
грађевинских  и  свих  осталих  радова  осим  радова  на 
електро  и  машинским  инсталацијама  на  објектима: 
Гимназије "Таковски устанак" у Г.Милановцу, Спортске 
сале  у Прањанима и  објекта школе  у Теочину  оба при 
ОШ"Иво Андрић" Прањани одређује се 

 Вера Матовић,, дипл.грађ.инжењер из Горњег 
Милановца, бр.лиценце 410503404. 

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 закљученом уговору 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 о чему ће бити сачињен посебан уговор. 

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  суинвеститор 
изградње Спортске хале у Горњем Милановцу. 

Чланом  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.
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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. 

87. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр. 1344193/09 
Датум: 21.05.2009 године 
Горњи Милановац 

На основу члана 58. став 1. тачка 16. Статута општине 
Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац  бр.20/08)    и  члана  9.  Одлуке  о  условима  и 
начину  поверавања  обављања  линијског  превоза 
путника  у  градском  и  приградском  саобраћају  на 
територији  општине  Горњи  Милановац,  Председник 
општине доноси 

О Д Л У К У 
о избору најповољније понуде 

1.ДОДЕЉУЈЕ  СЕ  уговор  о  поверавању  линијског 
превоза  путника  у  градском  и  приградском  саобраћају 
на  територији  општине  Горњи Милановац,      понуђачу 
АУТОПРЕВОЗ  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ  А.Д  Горњи 
Милановац, ул.Војводе Мишића бр.26. на период од 3 
године. 

2.Одлуку  објавити  у  Сл.гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Председник  општине  Горњи  Милановац  на  основу 
Одлуке  о  условима  и  начину  обављања  линијског 
превоза  у  градском  и  приградском  саобраћају  на 
територији  општине  Горњи  Милановац  и  Комисија 
одређена  решењем  Председника  општине  објавила  је 
Јавни  конкурс  за  одабир  превозника  на  територији 
општине  Горњи  Милановац.  По  објављеном  Јавном 
конкурсу  пристигла  је  једна  понуда  и  то  понуђача 
АУТОПРЕВОЗ  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ  А.Д  Горњи 
Милановац,  која  је  исправна  и  одговарајућа.  Комисија 
за  спровођење  конкурса    у  свом  Извештају  који  је 

саставни део ове одлуке образложила је разлоге одабира 
наведене  понуде  и  доставила  мишљење  Председнику 
општине. 
На  основу  напред  наведеног  и  Закључка Општинског 
већа  бр.306972/09  од  20.052009.  године  одлучено  је 
као у диспозитиву Одлуке. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

88. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401274 
27.05.2009.год. 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему, став 1. 
и  7.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон, 
66/05,  101/05др.закон,  62/06др.закон,  63/06 
испр.др.закон,  85/06  и  86/06испр.)  и  члана  58.  став  1. 
тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац  (  "Сл. 
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства  текућих  поправки  и  одржавања,  утврђених 
Одлуком  о  буџету  општине  Г.  Милановац  за  2009. 
годину („Сл.гласник општине Г. Милановац“ бр. 29/08), 
раздео  04општинска  управа,  глава  02,  функција  620 
Месне заједнице, позиција 50, економска класификација 
425  текуће  поправке  и  одржавање,  у  износу  од 
=85.600,00  динара,  што  представља  мање  од  5% 
вредности ове апропријације, преусмерава се на : раздео 
04  општинска  управа,  глава  02,  функција  620 Месне 
заједнице,  позиција  47,  економска  класификација  421 
стални трошкови. 

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

3.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу члана 41. став 7. Закона о буџетском 
систему,  може  се  извршити  преусмеравање 
апропријација  одобрених  на  име  одређеног  расхода  у
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износу до 5% вредности апропријације за расход чији се 
износ  умањује.  Наведена  промена  апропријације  у 
износу  од 85.600,00 динара, извршена  је по захтеву МЗ 
Велереч. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

89. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1400457/092 
27. мај 2009. године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“, број 20/08) и члана 7. и 19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2009. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
29/08), председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ 
о измени решења о распореду средстава месним 

заједницама за 2009. годину 

Члан 1. 

У  Решењу  о  распореду  средстава  месним 
заједницама  за  2009.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“,  број  2/09 и  7/09), у  члану 2.  тачка 
11. мења се и гласи: 

„МЗ Велереч: 
  економски  конто  421  –  Стални  трошкови  – 

85.600 динара; 
  економски  конто  425  –Текуће  поправке  и 

одржавање – 214.400 динара.“ 

У осталом делу Решење остаје непромењено. 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

90. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401221 
07.04.2009.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На    основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС”бр.129/2007.), 
члана 49. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 
бр. 9/02, 87/02, 61/05  др.закон, 66/05,101/05  др.закон, 
62/06др.закон,63/06испр.др.закона,85/06  и  86/06 
испр.),члана  58.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”,  бр.  20/08)  члана  5  и  7.  Одлуке  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2009.годину(„Сл.гласник 
општине Г.Милановац” бр.29/08.), Председник општине 
доноси 

РЕШЕЊЕ 

о коришћењу сталне буџетске резерве 

1.Да  се  из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац за 2009.годину( Сл.гласник 
општине  Г.Милановац  бр.29/08.),  раздео  2Председник 
општине,глава  2.1,функција  110,позиција  19стална 
буџетска  резерва,  исплате  средства  у  износу  од 
=15.000,00  динара(петнаестхиљададинара)  Лазаревић 
Бориславу  из  Трудеља,  општина  Г.Милановца,  на 
име помоћи за штету која је настала услед клизишта  на 
његовом  домаћинству  ,  при  чему  је  дошло  до  великих 
оштећења на помоћном објекту, а на основу Записника 
Одељења  за  инспекцијске  послове  општине 
Г.Милановац , број 407217574 од 27.03.2009.године. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  организационе  шифре  80198Председник 
општине,раздео  2,глава  2.1,  функција  110,економска 
класификација  484  Накнада  штете  услед 
елементарних непогода,позиција 19/1. 

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

4.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду  и  финансије  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац. 

5.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац”. 

Председник општине 
Дражимир Марушић,ср.
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91. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401226 
15.04.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се  средства  у  износу  од  10.000,00  динара, 
Иванки  Павловић  ,  студенту  психологије  из 
Г.Милановца,на име финансијске помоћи  за  учешће на 
XXIII конгресу  студената психологије  у Немачкој, који 
се  одржава  у  периоду  од  26.  априла  до  03.маја 
2009.године. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру:  раздео  02Председник  општине,глава  2.1 
извршни  и  законодавни  органи  ,функција  110,позиција 
17,економска  класификација  472накнаде  за  социјалну 
заштиту из буџета. 

3.Средства, из тачке 1. овог решења, уплатити на жиро 
рачун број : 
330270010110535015Иванка  Павловић  код 

Меридиан банке 

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

5.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

92. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401234 
27.04.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се средства  у  укупном износу  од  16.600,00 
динара  Председнику  општине  Г.Милановац,  на  име 
трошкова службеног пута у Пољску. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,глава  2.1 
,функција 110извршни и законодавни органи,  позиција 
13, економска класификација 422трошкови путовања 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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93. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531573 
28.04. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,   позиција  18/12верске заједнице,   економска 
класификација  481донације  невладиним 
организацијама , одобравају се средства у износу од = 
75.000,00  динара,цркви  Св.Николе  у  Љутовници  на 
име  прославе  два  века  постојања  цркве  брвнаре  у 
Љутовници. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун  бр: 155340010010798461 код Чачанске банке. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

94. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531665 
28.04. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 

3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        17,      економска    класификација 
472накнада  за  социјалну  заштиту  из  буџета  , 
одобравају  се  средства  у  износу  од  =  5.000,00 
динара,Милевић  Марку  из  Г.Милановца  Мије 
Алексића  бр.9,број  индекса  65/2005.на  име  донторства 
за  учешће  на  међународним    сусретима  студената 
електротехничких   факултета  „Електријада  2009.“који 
се  одржавају  од  02.07.05.2009.год.  у  Будви,Република 
Црна Гора. 

2.Средства из тачке 1.овог решења уплатити на жиро 
рачун  факултета бр: 84087566684 са позивом на број 
: 210224613. 

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

4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

95. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531677 
28.04. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за
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2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        17,      економска    класификација 
472накнада  за  социјалну  заштиту  из  буџета  , 
одобравају  се  средства  у  износу  од  =  12.000,00 
динара,Ани Матијевић из Г.Милановца  ,број индекса 
49/2005.на име донторства за учешће на међународним 
сусретима  студената  електротехничких    факултета 
„Електријада  2009.“који  се  одржавају  од  02. 
07.05.2009.год. у Будви,Република Црна Гора. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун  факултета бр: 84087566684 са позивом на број 
: 210224613. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  одељење  за 
привреду и финансије. 
4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

96. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531688 
28.04. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        17,      економска    класификација 
472накнада  за  социјалну  заштиту  из  буџета  , 
одобравају  се  средства  у  износу  од  =  5.000,00 

динара,Александру  Јоксићу  из  Г.Милановца 
,Сремског  фронта  77,број  индекса  54/2005.на  име 
донторства  за  учешће  на  међународним    сусретима 
студената  електротехничких    факултета  „Електријада 
2009.“који  се  одржавају  од  02.07.05.2009.год.  у 
Будви,Република Црна Гора. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун  факултета бр: 84087566684 са позивом на број 
: 210224613. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

97. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531714 
28.04. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        17,      економска    класификација 
472накнада  за  социјалну  заштиту  из  буџета  , 
одобравају  се  средства  у  износу  од  =  5.000,00 
динара,Михаиловић  Марији,Таковска  82,Горњи 
Милановац,лк.бр.104470,индекс  број  158/2005,на  име 
донаторства  за  учешће  на  међународним  сусретима 
студената  електротехничких  факултета“  Електријада 
2009.“који  се  одржавају  од  0207.05.2009.год.  у 
Будви,Република Црна Гора.
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2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун факултета  бр: 84087566684 са позивом на број 
: 210224613. 

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

4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

98. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1610119 
06.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се средства  у  укупном износу  од  40.600,00 
динара  Гимназији  „Таковски  устанак“,  на  име 
трошкова  смештаја  и  превоза  за  децу  и  професора 
пратиоца,    ради учешћа на Републичком  такмичењу из 
историје  које  се  одржава  8,  9  и  10.маја  2009.год  .у 
Нишу. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  општинска  управа,глава  07 
,функција  920средње  образовање,    позиција  62, 

економска  класификација  463  трансфери  осталим 
нивоима власти (422трошкови путовања ). 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

99. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401241 
06.05. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        14,      економска    класификација 
423услуге по уговору , одобравају се средства у износу 
од = 33.000,00 динара,на име набавке карата за Сајам 
пољопривреде у Новом Саду. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун  Задружног  савеза  за  подручје 
Рашког,Моравичког и Расинског округа, Краљево, број : 
125175662637 /Пиреус банка 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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100. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531730 
07.05. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција  110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        17,      економска    класификација 
472накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  , 
одобравају  се  средства  у  износу  од  =  5.000,00 
динара,Радовановић Александри из Г.Милановца, ул. 
Дринчићева  бр.36  ,на  име  помоћи  за  учешће  на 
Међународној  манифестацији „Агрономијада  2009“, 
која  се  одржава  на  Јахорини  у  периоду  од  12.05 
17.05.2009.год. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун  Удружења    студената  Агрономског  факултета  , 
Чачак,бр:  20513147468. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

101. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531730/1 
07.05. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        17,  економска    класификација 
472накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  , 
одобравају  се  средства  у  износу  од  =  5.000,00 
динара,Петровић  Слађани  из  Г.Милановца,  ул. 
Др.Драгише Мишовића бр.4 ,на име помоћи за учешће 
на  Међународној  манифестацији  „Агрономијада 
2009“,  која  се  одржава  на  Јахорини  у  периоду  од 
12.0517.05.2009.год. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун  Удружења    студената  Агрономског  факултета  , 
Чачак,бр:  20513147468. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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102. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531734 
07.05. 2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гласник  РС“бр.129/2007),члана  48.став 
3.Закона  о  буџетском  систему(„Сл.гласник 
РС“бр.9/02,87/02,  61/05,  др.закон,66/05,  101/05 
др.закон,  62/06  др.закон,  63/06 
испр.др.закона,85/06,86/06испр.)  и  члана  58.Статута 
општине  Г.Милановац(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.20/08),члана  7.и  члана  19.Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац,за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр.29/08), раздео 02Председник  општине 
,глава  2.1,функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,      позиција        17,      економска    класификација 
472накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  , 
одобравају  се  средства  у  износу  од  =  10.000,00 
динара,Бојани  Ђоловић  из  Г.Милановца,  Рзавска 
бр.3,на  име  помоћи  за  учешће  на  Међународном 
такмичењу у Италији. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун код Меридиан банке на име Бојана Ђоловић  ,бр: 
330270010110310169 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

103. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531701 
07.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се средства  у  укупном износу  од  20.000,00 
динара  Савезу  самосталних  синдиката  општине 
Г.Милановац“, на име трошкова превоза за  учешће на 
протесту у Београду. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  председник  општине,глава  2.1 
,функција 110извршни и законодавни органи,  позиција 
18/19остало,  економска  класификација  481  донација 
невладиним организацијама. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

104. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 155317351 
07.04.2009.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На    основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС”бр.129/2007.), 
члана 49. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 
бр. 9/02, 87/02, 61/05  др.закон, 66/05,101/05  др.закон, 
62/06др.закон,63/06испр.др.закона,85/06  и  86/06 
испр.),члана  58.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”,  бр.  20/08)  члана  5  и  7.  Одлуке  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2009.годину(„Сл.гласник
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општине Г.Милановац” бр.29/08.), Председник општине 
доноси 

РЕШЕЊЕ 

о коришћењу сталне буџетске резерве 

1.Да  се  из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац за 2009.годину( Сл.гласник 
општине  Г.Милановац  бр.29/08.),  раздео  2Председник 
општине,глава  2.1,функција  110,позиција  19стална 
буџетска  резерва,  исплате  средства  у  износу  од 
=30.000,00  динара(тридесетхиљададинара)  Грујић 
Милени  из  Клатичева,  општина  Г.Милановца,  на 
име помоћи за штету  која  је настала услед  пожара  на 
њеном  домаћинству,при  чему  је  изгорео 
пољопривредни  објекат,сено,  слама,телефонски  кабл,  а 
на основу Уверења МУПа Србије,Сектора за заштиту и 
спасавање у Чачку,број:217332/09 од 05.05.2009.год. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  организационе  шифре  80198Председник 
општине,раздео  2,глава  2.1,  функција  110,економска 
класификација  484  Накнада  штете  услед 
елементарних непогода,позиција 19/1. 

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

4.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду  и  финансије  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац. 

5.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац”. 

Председник општине 
Дражимир Марушић,ср. 

105. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401251 
13.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 

2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се средства  у  укупном износу  од  10.000,00 
динара  Владимиру  Трифуновићу,студенту  3.године 
Економског  факултета  у  Београду,на  име  помоћи  за 
учешће  на  AIPES  програму(  летња  школа  )који  се 
одржава у Прагу од 04.07. до 24.07.2009.године. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција 110Извршни и законодавни органи,  позиција 
17,  економска  класификација  472накнаде  за  социјалну 
заштиту из буџета. 
3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  исплатити 
готовински , преко благајне. 

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

5.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

106. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/249 
13.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за
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2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се средства  у  укупном износу  од  45.000,00 
динара Општинском јавном правобранилаштву општине 
Г.Милановац за набавку рачунара. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  01, 
функција  130Опште  услуге,    позиција  40,  економска 
класификација 512машине и опрема. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

107. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401240 
14.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 

општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се средства  у  укупном износу  од  41.962,00 
динара  ЈП“Спортско  рекреативни 
центар“Г.Милановац,  за  набавку  основних 
средстава. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  19, 
функција  810ЈП  Спортско  рекреативни  центар, 
позиција  175,  економска  класификација  512машине  и 
опрема. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

108. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401256 
15.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва,
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oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од  6.000,00 
динара  Председнику  општине  на  име  трошкова 
путовања. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција 110извршни и законодавни органи,  позиција 
13, економска класификација 422трошкови путовања. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

109. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1217578 
15.05.2009.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На    основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС”бр.129/2007.), 
члана 49. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 
бр. 9/02, 87/02, 61/05  др.закон, 66/05,101/05  др.закон, 
62/06др.закон,63/06испр.др.закона,85/06  и  86/06 
испр.),члана  58.  Статута  општине  Горњи 
Милановац(”Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”,  бр.  20/08)  члана  5  и  7.  Одлуке  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2009.годину(„Сл.гласник 
општине Г.Милановац” бр.29/08.), Председник општине 
доноси 

РЕШЕЊЕ 

о коришћењу сталне буџетске резерве 

1.Да  се  из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац за 2009.годину( Сл.гласник 
општине  Г.Милановац  бр.29/08.),  раздео  2Председник 
општине,глава  2.1,функција  110,позиција  19стална 
буџетска  резерва,  исплате  средства  у  износу  од 
=180.000,00  динара(стоосамдесетхиљададинара) 
Месној  заједници  Доња  Врбава,  на  име  помоћи  за 
штету која је настала услед клизишта  у засеоку Мокро 
Поље. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  организационе  шифре  80198Председник 
општине,раздео  2,глава  2.1,  функција  110,економска 
класификација  484  Накнада  штете  услед 
елементарних непогода,позиција 19/1. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду  и  финансије  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац. 

4.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац”. 

Председник општине 
Дражимир Марушић,ср. 

110. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401255 
15.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од  2.800,00 
динара  Гимназији  „Таковски  устанак“  на  име 
трошкова  путовања,за  учешће  на  Републичком 
такмичењу  из  српског  језика  које  се  одржава  у 
Тршићу 24.маја 2009.године 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  07, 
функција  920средње  образовање,    позиција  62 
економска  класификација  463  трансфери  осталим 
нивоима власти ( 422трошкови путовања) . 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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111. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401259 
19.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају се средства у укупном износу од  191.055,00 
динара  Гимназији  „Таковски  устанак“  на  име 
покрића  издатака  за  опремање  канцеларије  директора 
поводом припреме Гимназије за дочек минстра просвете 
гина Жарка Обрадовића и осталих чланова делегације. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  07, 
функција  920  Средње  образовање,    позиција  62 
економска  класификација  463трансфери  остлим 
нивоима власти(512машине и опрема). 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

112. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/267 
22.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају  се средства  у  укупном износу  од  40.000,00 
динара  Председнику  општине  на  име  трошкова 
путовања . 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција 110Извршни и законодавни органи,  позиција 
13, економска класификација 422 Трошкови путовања. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/268 
25.05.2009.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  4  и  члана  5.  Одлуке  о 
буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) 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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају се средства у укупном износу од  595.461,66 
динара  Општинској  управи  на  име  трошкова  за 
извођење  радова  на  интерној  саобраћајници  у  кругу 
болнице Г.Милановац на објекту Неуропсихијатрије. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  01, 
функција  620  Развој  заједнице,    позиција  41/5 
економска  класификација  511  Зграде  и  грађевински 
објекти. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401/273 
26.05.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  1,3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став  1  и  16    Статута  општине  Г.Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  20/08),  члана  7. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2009. 
годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08),председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  29/08),  раздео  02Председник 
општине,  глава  2.1,  функција      110  извршни  и 
законодавни  органи,      позиција        13,      економска 
класификација    422 трошкови путовања, одобравају се 
средства  у  износу  од  =  296.180,00  динара,  на  име 
покрића  трошкова  за  авио  превоз  четири  члана 
делегације  општине  Г.Миалновац  у  град  Мушјен  у 
Норвешкој, по решењу Председника општине бр.1404 
519/08 од 29.10.2008. године. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун Креди банке, број: 15061733. 

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

4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине 
Г.Милановац“. 

Образложење 

Решењем  Председника  општине  број  1404519/08  од 
29.10.2008.године,  одобрен  је  одлазак  делегације 
општине  Г.Милановац  у  град Мушјен  у  Норвешкој,  са 
циљем  дефинисања  стратегије  функционисања  градске 
депоније. Рачун за авио превоз четири члана делегације 
у  износу  од  296.180,00  дин.  извршило  је  ЈКП 
Г.Милановац.  На  овај  начин  извршен  је  повраћај 
средстава ЈКП Г.Милановац и тиме измирена обавеза у 
целости. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/272 
26.05.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  48. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05 
др.закон,  62/06др.закон,  63/06испр.др.закон,  85/06  и 
86/06испр.) и члана 58. Став 1,3 и 16. Статута општине 
Горњи Милановац(”Службени  гласник  општине Горњи 
Милановац”,  бр.20/08)  ,члана  4  Одлуке  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2009.годину(„Сл.гласник 
општине  Г.Милановац,  бр.29/08)  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  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.29/08), Раздео 2  Председник 
општине,  организациона  шифра  80198,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  20,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
oдобравају се средства у укупном износу од  296.180,00 
динара  Председнику  општине  на  име  покрића 
трошкова  путовања  (авио  превоз  четири  члана 
делегације  општине  Г.Милановац  у  град  Мушјен 
Норвешка). 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција 110 Извршни и законодавни органи,  позиција 
13 економска класификација 422Трошкови путовања. 

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

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

Образложење 

Решењем  Председника  општине  број  1404519/08  од 
29.10.2008.године,  одобрен  је  одлазак  делегације 
општине  Г.Милановац  у  град Мушјен  у  Норвешкој,  са 
циљем  дефинисања  стратегије  функционисања  градске 
депоније. Рачун за авио превоз четири члана делегације 
у  износу  од  296.180,00  дин.  извршило  је  ЈКП 
Г.Милановац. С обзиром да је нужно извршити повраћај 
напред  наведених  средстава  ЈКП  Г.Милановац,  а 
Одлуком  о  буџету  општине  Г.Миланвоац  нису 
предвиђена  довољна  средства  за  ове  намене, 
Председник  општине  доноси  решење  о  коришћењу 

средстава  текуће  буџетске  резерве,  ради  покрића 
поменутог трошка. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду техничке документације за адаптацију 
реконструкцију, 

објекта ГИМНАЗИЈЕ  Горњи Милановац 

Инвеститор:  Општина горњи Милановац 
Објекат:  Адаптација и реконструкција, објекта 

ГИМНАЗИЈЕ  Горњи Милановац 

Подлоге на основу којих је потребно израдити 
пројектнотехничку документацију су: 

 услови Завода за заштиту споменика културе, 
Краљево, 

 акт о урбанистичким условима, 
 ажурирана геодетско топографска подлога 
 копија плана 
 постојећа пројектна документација 
 пројектни задатак оверен од стране 

инвеститора 

  На  основу  пројектног  задатка  и  услова  Завода  за 
заштиту  споменика  културе  Краљево  урадити  идејно 
решење које је основ за издавање акта о урбанистичким 
условима. 
  Изводом  из  основе  плана  комплекса  и  протоколом 
регулације  дефинисана  је  микролокација  објекта, 
прилазне  саобраћајнице  и  траса  подземне 
инфраструктуре. 

Постојећа локација и диспозиција: 

Објекат  је  оријентисан  на  две  улице,  улице  Милоша 
великог и улицу Кнеза Александра Карађорђевића. 

У  оквиру школског  комплекса ГИМНАЗИЈЕ,  налазе  се 
објекти  зграда  школе,  котларница  и  тд.  Предвиђена  је 
адаптација и реконструкција постојећег објеката школе. 

Постојећи  комплекс  обухвата  к.п.  бр.  621/1, 
К.О.Горњи Милановац. 

У комплексу се налазе објекти: 
  Објекат  школе,  је  спратности,  Pr+1,  а  укупна  нето 
површина свих етажа износи 1700 м2: приземље 800 м2 
+ спрат 900 м2. 
  приземље  на  нивоу  +0,00  укупне  нето  површине  800 
м2 
 I спрат на нивоу +4.00 укупне нето површине 900 м2
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  Нивои  су  повезани  међусобно  вертикалним 
комуникацијама степеништем 
  Приземље:  улазни  хол,  канцеларије  за  професоре  и 
администрацију,  учионице  опште  намене,  кабинети, 
санитарни  чвор,  библиотека  са  читаоницом  и  помоћни 
простори. 
  Спрат,  хол,  учионице,  кабинети,  санитарни  чвор, 
свечана сала, фискултурна сала. 

Адаптирати и реконструисати постојећи објекат, (према 
конзерваторским условима). 
Постојеће садржаје колико је могуће (обзиром на статус 
претходне  заштите)  прилагодити  правилнику  за 
школске објекте. 

Објекат  је  снабдевен  инсталацијама  водовода, 
канализације,  инсталацијама  јаке  струке,  ПТТ 
инсталацијама, са прикључком на градску мрежу. 
Грејање је централно са сопственом котларницом на гас. 

Потребно  је  испројектовати  нове  инсталације  В  и  К, 
слабе  струје,  хидрантску  мрежу,  систем  централног 
грејања раздвојити на два крила. 

За адаптацију је потребно урадити следеће радове: 
 Демонтирати цреп; 
 Демонтирати громобранску инсталацију; 
 Демонтирати лимене опшивке и хоризонталне 

и вертикалне олуке; 
 Демонтирати летве; 
  Прегледати  кровну  конструкцију  и  заменити 

све  труле и  оштећене  елементе;  (Ако  се предвиђа нова 
ферт поткровна таваница мора да се мења и комплетна 
кровна грађа) 

 Скинути иловачу са каратавана 
 Демонтирати даске  које  су постављене преко 

тавањача; 
  Преконтролисати  све  тавањаче  (по  потреби 

заменити део или све); 
 Обити сав малтер са свих плафона (заједно са 

трском)  и  свих  зидова  на  спрату  и  у  приземљу  (осим 
свечане сале и дела фискултурне сале); 

  Обити  плочице  и  малтер  из  свих  санитарних 
чворова,  демонтирати  санитарну  опрему,  корита  за 
прање руку, и све инсталације водовода и канализације; 

 Демонтирати радијаторе и цевну мрежу. 
  Проверити  све  каблове  у  зидовима  и 

плафонима  по  потреби  заменити  и  додати  оно  што  је 
потребно за нове инсталације (видео надзор и слично); 

  На  фасади  обити  само  потклобучене  делове 
фасаде и пукотине веће од 1 цм и поново омалтерисати; 

 На фасади обити бетонски венац на споју зида 
и сокле (предлог Завода...); 

  Демонтирати  подове  у  свим  просторијама 
(осим свечане сале, фискултурне сале) 

 Разбити цементну кошуљицу на спрату где год 
је улегла, круни се и сл. 

  У  приземљу  разбити  цементну  кошуљицу 
извадити шут, и скинути слојеве да се створи простор за 
нови под. 

 Демонтирати вентилацију хемијског кабинета; 
 Демонтирати сву фасадну столарију; 

  Демонтирати  плотове  врата  и  прагове  на 
вратима и одвести на депонију; 

  Демонтирати  опшаве  унутрашњих  врата, 
скинути постојећу боју. 

Нови радови: 
 Извести нову ферт поткровну плочу заједно са 

хоризонталним арм. бет. серклажима 
 Извести нову кровну конструкцију 
  Преко  рогова  монтирати OSB  плоче,  летве  и 

парапропусну  водонепропусну фолију, 
 Монтирати  нов  цреп  (или  стари  са  додатком 

новог). 
 Урадити нове лимарске радове. 
 Израдити нове прозоре и монтирати их. 
Прозори  изгледом  као  постојећи  али  спољна 

крила  са  термопан  стаклом  и  направити  отварање 
горњих крила на вентус. 

 Урадити нове плотове и прагове и монтирати 
на постојеће поправљене и обојене опаве врата. 

 Све зидове малтерисати или обрадити гипсом 
на подконструкцију. 

 Ако је обрада зидова гипс, на фасадне зидове у 
оквиру подконструкције поставити 3 цм минералне вуне 
са слојем PE фолије. 

  Све  унутрашње  зидове  глетовати  и  бојити 
дисперзивном бојом 

Све  плафоне  урадити  као  спуштене  растер 
плафоне на подконструкцији (нове  светиљке уградне  у 
растер). 

 Преко ферта поставити 10 цм минералне вуне 
са PE фолијом. 

  У  подове  приземља  урадити  следеће  слојеве: 
шљунак,  први  слој  поданеармирани  бетон, 
хидроизолацију,  стиродур  5  см,  лако  армирану  цем. 
кошуљицу. 

  У  свим  зидовима  у  нивоу  приземља  урадити 
хидроизолацију пенетратом 

  Све  цементне  кошуљице  и  у  приземљу  и  на 
спрату изравнати олмо масом. 

  Преко  цементне  кошуљице  поставити  нове 
подове (топле или полутопле). 

  У  ходнику  подићи  терацо  плоче  изравњати 
цеметну кошуљице и вратити исти под (према предлогу 
Завода) 

 Поправити, допунити делове који недостају и 
бојити ограде на степеништима. 

 Репарирати камене степенике. 
  Фасаду  и  камену  соклу  урадити  према 

условима Завода. 
 Урадити тротоар око објекта 
  Наћи  нови  простор  (додатни)  за  санитарне 

чворове  и  урадити  нове  инсталације,  преграде, 
санитарне уређаје, топлу воду (Потребно  је за мушки и 
3  WC  шоље  и  3  писоара,  женски  6  WC  шоља  + 
санитарни чвор за професоре). 

 Извести нове инсталације до  точећих места  у 
кабинету хемије и биологије 

  Извести  унутрашњу  и  спољну  хидрантску 
мрежу 

 На доње делове олучних верт6икала поставити 
ливено гвоздене цеви, увести их у олучњаке, повезати у



B Br ro oj j  8 8/ /2 20 00 09 9 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 3 31 1 

мрежу  кишне  канализације  и  увести  у  најближи 
водоток. 

 Урадити нову громобранску инсталацију. 
  Урадити  додатне  електроинсталације  (због 

рачунара, језичког кабинета,   додатног осветљења и сл. 
и све инсталације прилагодити садашњим прописима. 

 Извести систем видео надзора и аларма. 
  Урадити  пројекат  декоративног  осветљења 

фасаде и извести радове 
 Раздвојити  грејање на два крила за северни и 

јужни део зграде тако да могу да се посебно регулишу. 
  Обојити  све  радијаторе  по  потреби  заменити 

оне који су оштећени 
  Напомена:  ако  се  у  таванском  простору 

централног дела (у старом делу објекта) појави простор 
који  може  да  се  користи,  предвидети  простор  за 
ликовни  кабинет  и  пројектовати  додатно  монтажно 
степениште као продужетак постојећег. 

ИНВЕСТИТОР. 
ЗА ОПШТИНУ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дражимир Марушић, дипл. правник,с.р. 

117. 

УГОВОР 
О ПОВЕРАВАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Закључен између уговорних страна: 

1. Општине Горњи Милановац,Таковска број 2, 
коју  заступа  председник  општине Дражимир Марушић 
(у даљем тексту Општина) и 

2.  Предузеће  за  саобраћај  и  угоститељство 
Аутопревоз  Горњи  Милановац  а.д.,  са  седиштем  у 
Горњем Милановцу,  улица  Војводе Мишића  ,  број  26, 
кога  заступа  директор  Милорад  Катанић  (у  даљем 
тексту Превозник), 

Члан 1. 
Предмет  уговора  je  поверавање  линијског 

превоза путника    у градском и приградском саобраћају 
на територији општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
На  основу  Одлуке  о  условима    и  начину 

поверавања  обављања  линијског  превоза  првоза 
путника  у  градском  и  приградском  саобраћају  на 
територији  општине  Горњи  Милановац  број  40106 
954/09  донете  на  седници  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  од  20.03.2009.  године  ("Сл.гл.општине 
Горњи  Милановац",  број  6/09)  и  Одлуке  председника 
општине  о  поверавању  линијског  првоза  путника  у 
граском  и  приградском  саобраћају  на  територији 

општине  Горњи  Милановац,  број  1344193/09  од 
21.05.2009.године, по јавном Конкурсу објављеном дана 
16.04.2009.  године  у  дневном  листу 
"Политика",Општина  Горњи  Милановац  поверава,  а 
Превозник  прихвата  обављање  линијског  превоза 
путника    у  градском  и  приградском  саобраћају  на 
територији  општине Горњи Милановац и  то за следеће 
линије: 
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА ПО ЛИНИЈАМА 

ДНЕВНИ  БРОЈ 
ПОЛАЗАКА/ПОВРА 

ТАКА 

1. Г. Милановац  Семедраж  
Брђани (колонија) 

19/19 

2. Г. Милановац  Б. Поље  
Враћевшница  Липовац  Г. 
Црнућа 

13/13 

3. Тријангла  подрум  Г. 
Милановац  Сврачковци  Мајдан 
 Рудник 

22/22 

4. Г. Милановац  Врнчани  
Бољковци 

6/6 

5. Г. Милановац  Савинац  
Бершићи  Г. Бранетићи 

6/6 

6. Г. Милановац  Савинац  
Бершићи  Г. Бањани 

6/6 

7. Г. Милановац  Љутовница  
Шилопај 

4/4 

8. Г. Милановац  Рудник  Трудељ  1/1 
9. Г. Милановац  Брајићи  
Коштунићи  Прањани  Богданица 

4/4 

10. ПрањаниКоштунићиТеочин, 
ПреањаниТрушовићи, 

ПрањаниКаменица 
БогданицаГ.Гора, Прањани 
Галовићи 

4/4 

11. Г. Милановац  Савинац  
Бершићи  Г. Бањани 

1/1 

12. Г. Милановац  Луњевица 
Јабланица 

1/1 

13. Теочин  Срезојевци  Брезна  
Брајићи 

3/3 

14. Г. Милановац  Марићи  
Грабовица 

3/3 

15. Г. Милановац  Рудник  
Угриновци 

1/1 

16. Г. Милановац  Синошевићи  
Врнчани 

2/2 

Члан 3. 
Превозник  се  обавезује  да  линијски  превоз 

путника  обавља  према  утврђеном  реду  вожње  . 
Регистрацију  и  оверу  редова  вожњи    врши Општинска 
управа. 

У  току  важења  реда  вожње  у  линијском 
градском  и  приградском  превозу  превоз  се  може 
привремено обуставити или изменити у случајевима: 

прекида  саобраћаја  због  елементарних 
непогода или извођења радова на путу; 

због  мера  надлежног  органа  које  непосредно 
утичу на ограничавање саобраћаја, док те мере трају;
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другим  случајевима  по  одобрењу  надлежног 
општинског органа. 

Члан 4. 
Превозник  је  дужан  да  пре  почетка  обуставе 

превоза  из  члана  2.  став  2.  Овог  Уговора,  обавести 
Општинску  управу,  а  преко  средстава  информисања  и 
кориснике превоза. 

Члан 5. 
Број  полазака  на  градским  и  приградским 

правцима  предвиђен  овим  уговором,  зависно  од 
фрекфенције  путника,  споразумно  се  може  повећати 
односно смањити. 

Члан 6. 
Превозник  се  обавезује  да  превоз  обавља 

уредно  и  квалитетно,  са  аутобусима  наведеним  у 
Списку који су саставни део овог Уговора. 

Аутобуси  из  става  1.  овог  члана  морају 
испуњавати  прописане  услове    техничке  исправности, 
морају  бити  чисти  са  исправним  уређајима    за 
проветравање и грејање. 

Члан 7. 
Превозник  је  дужан  да  у  периоду  трајања 

Уговора обезбеди сервисирање свих аутобуса којима се 
врши  линијски  превоз  путника  у  градском  и 
приградском  саобраћају на  територији  општине Горњи 
Милановац. 

Члан 8. 
Превозник  се  обавезује  да  линијски  превоз 

путника    обавља  према  ценама    које  су  наведене  у 
Ценовнику, који је саставни део овог Уговора. 

Превозник се обавезује да ће у периоду трајања 
уговора  примењивати  у  потпуности  одредбе  тарифне 
политике,  политике цена  као и максимални износ цена 
образованих  по  посебним  прописима  уз  сагласност 
надлежног органа Општине. 

Члан 9. 
Превозник  се  обавезује  да  утврди  минимум 

линијског  превоза  у  складу  са  Законом  о  штрајку,  на 
који сагласност даје  надлежни орган Општине. 

Члан 10. 
Општина  је  дужна  да  све  саобраћајнице    на 

територији  општине  Горњи  Милановац  одржава  у 
исправном  стању и  обезбеди пропусност истих  у циљу 
нормалног обављања саобраћаја. 

Члан 11. 
Општина може у случајевима кад Превозник не 

обавља  превоз  на  појединим  линијама  односно  по 
утврђеном  реду  вожње  одмах  ангажовати  другог 
превозника,  о  трошку  Превозника  до  успостављања 
саобраћаја    од  стране  Превозника.  Превозник  је 
обавезан да писмено обавести надлежни орган Општине 
о  настанку  обустављеног  саобраћаја  најмање  три  дана 
унапред. 

Члан 12. 
Ред односно полазак из реда вожње, брисаће се 

из регистра ако превозник: 
 не отпочне обављати превоз по регистрованом 

реду  вожње  у  року  од  3  дана  од  почетка  важења  реда 
вожње 

престане  обављати  превоз  по  регистрованом 
реду  вожње  превоз  на  линији  дуже    од  пет  дана 
узастопно,

повремено обуставља превоз по регистрованом 
реду  вожње  у  укупном  трајању  од  10  дана  у  току 
важења ред вожње. 

Брисање  реда  вожње,  односно  поласка  из 
регистра, врши Општинска управа. 

Члан 13. 
Општина  може  једностано  раскинути  овај 

уговор,  уколико  превозник  не  испуњава  одредбе  из 
Уговора, писменим обавештењем, са отказним роком од 
10 дана. 

Превозник  се  одриче  права  на  накнаду 
евентуалне  штете  у  случају  наведеном  у  ставу  1.  овог 
члана. 

Члан 14. 
Овај  уговор  се  сматра  закљученим  даном 

потписивања  а  примењиваће  се  од  1.јуна  2009.  године 
до 1.јуна 2012. године. 

Члан 15. 
Све  евентуалне  спорове  по  обавезама  из  овог 

уговора,  уговрне  стране  су  сагласне  да  решавају 
споразумно. 

Уколико  се  настали  спор  не  може  решити 
споразумно,  исти  ће  се  решавати  пред  надлежним 
судом. 

Члан 16. 
Овај  уговор  сачињен  је  у  4(четири)  истоветна 

примерка , од којих по 2(два) за сваку уговрну страну. 

Предузеће  за  саобраћај  и 
угоститељство 
АУТОПРЕВОЗ  ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ а.д. 
ДИРЕКТОР 
Катанић Милорад,ср. 

ОПШТИНА ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дражимир Марушић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

6. 

Општинско  веће  општине  Горњи Милановац  у 
поступку  разматрања  Информације  ЈКП"Горњи 
Милановац"  из  Г.Милановца  о  грејној  сезони
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2008/09.година,  на  основу  члана  46.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",129/07),  и  члана  26. 
Одлуке  о  Опшинском  већу  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.24/08.  на  седници  одржаној  20.маја 
2009.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  израду  деобног 
биланса  између  Радне  јединице  "Грејање"  и  осталих 
организационих  делова  ЈКП"Горњи  Милановац"  као  и 
за  припрему  и  израду  радног  текста  нацрта  Одлуке  о 
оснивању новог јавног предузећа за грејање, у следећем 
саставу: 

1) Радован Дрињаковић, помоћник Председника 
општине  за  финансијска  питања,  за  председника 
Комисије, 

а за чланове: 
2)  Мирослав  Миловановић,  помоћник 

Председника општине 
3)  Проф.  Др  Бошко  Стојановић,  члан 

Општинског већа, 
4)  Драгољуб  Михаиловић,  члан  Општинског 

већа, 
5)  Представник  ЈКП"Горњи  Милановац"  из 

Г.Милановца, 
6)  Представник  ЈКП"Горњи  Милановац"  из 

Г.Милановца, 
7)  Катарина  Чуљковић,  радник  Општинске 

управе општине  Г.Милановац. 

2. Задатак Комисије је да сачини деобни биланс 
између  Радне  јединице  "Грејање"  у  оквиру  сектора 
"Комуналне  услуге"  и  осталих  оргнаизационих  делова 
ЈКП"Горњи  Милановац"  из  Г.Милановца,  као  и  да 
припреми  и  изради  радни  текст  нацрта  Одлуке  о 
оснивању новог јавног предузећа чија ће делатност бити 
вршење  комуналних  услуга  топлификације  и 
гасификације  стамбеног  и  пословног  објекта  у 
Г.Милановцу. 

3.  Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

Број:306972/09. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

7. 

Општинско веће општине Горњи Милановац, на 
основу члана 4. став 1. тачка 12. Одлуке о Општинском 
већу  општине  Горњи  Миолановац  ("Сл.гласник 

општине  Г.М",бр.  24/08),  на  седници  одржаној 
20.05.2009.године, донеоло је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Радна  група  за  обављање  и 
вођење  инвестиције  адаптације  објекта  Гимназије 
"Таковски  устанак"  Горњи  Милановац,  у  следећем 
саставу: 

1)  Драган  Вучићевић,  начелник  Општинске 
управе, за руководиоца Радне групе, 

2) Љиљана Челиковић, в.д.директора Гимназије 
и члан Општинског већа, за члана 

3)  Михаило  Вучетић,  председник  Скупштине 
општине Горњи Милановац, за члана, 

4)  Драган  Ђорђевић,  заменик  председника 
Скупштине општине Горњи Милановац, за члана 

5)  Томислав  Јоксић,  начелник  Одељења  за 
привреду и финансије за члана, 

6) Вера Матовић, дипл.грађ.инж. за члана. 

2.  Задатак  Радне  групе  је  обављање  свих 
задатака  и  послова  на  вођењу  инвестиције  објекта 
Гимназије "Таковски устанак" Горњи Милановац. 

3.  Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306972/09. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

8. 

Општинско  веће  општине  Горњи Милановац  у 
поступку  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  и 
допунама Одлуке  о буџету општине Горњи Милановац 
за  2009.годину,  на  основу  члана  46.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",129/07),  и  члана  26. 
Одлуке  о  Општинском  већу  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.24/08.  на  седници  одржаној  20.маја 
2009.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

1.  Општинска  управа  општине  Горњи 
Милановац  преузима  и  обавља  све  стручне, 
административне и финансијске послове, на капиталним 
инвестицијама  које  се  врше  у  оквиру  установа  и  ЈП 
Спортско рекреативни центар, чији је оснивач општина 
Горњи  Милановац,    а  финансирају  се  из  буџета 
општине,  у  циљу  рационалног  и  економичног 
коришћења буџетских средстава.
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2.  Овај  Закључак  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

Број:306972/09. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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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


