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ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

124. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020345/09. 
17.06.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласниик  РС",бр.129/07)  и  члана  58. 
Статута  општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник 
општине Г.М",бр.20/08), а по указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  која  ће  извршити 
примопредају  новоизграђене  школске  ограде  Основне 
школе  "Краљ  Александар  I"  Горњи  Милановацу,  у 
саставу: 

1.  Драган  Ђорђевић,  председник  Месне 
заједнице Г.Милановац, за председника Комисије, 

а за чланове: 
2. Снежана Смиљанић, директор ЈП за изградњу 

општине Г.Милановац, и 
3. Вера Матовић, дипл.инж.грађевине. 

II    Примопредаја  радова  ће  се  извршити 
18.06.2009.године,  од  извођача  радова  "Интерплет 
градње"д.о.о. Индустријска зона Велереч. 

III Ово решење објавити у „Сл.гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

125. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401285 
01.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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,  тачка  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  216.000,00 
динара  Општинској управи на име трошкова израде 
програма    плана  детаљне регулације  за    ЈП Спортско 
рекреативни центар Горњи Милановац. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  0.1, 
функција  130  Опште  услуге,    позиција  34,  економска 
класификација 424Специјализоване услуге.
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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. 

126. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15532138 
03.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  20/08),  члана  7.  и 
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 02 Председник општине, 
глава  2.1,  функција      110  извршни  и  законодавни 
органи,   позиција 17,   економска  класификација    472 
накнаде  за  социјалну  заштиту из  буџета,  одобравају  се 
средства  у  износу  од  10.000,00  динара  Марку 
Мишковићу поводом финансијске помоћи за припреме 
за одлазак на такмичење у Бар. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити  на жиро 
рачун Мердијан банке, број: 330270010208499292. 

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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531535/1 
03.06.2009.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, 
62/06  др.закон,  63/06  испр.  др.  закона,  85/06  и  86/06 
испр.), члана 58. став 1. тачка 3. и 16. 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  02 
Председник општине, глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,  позиција  19  стална  буџетска 
резерва,  исплате  средства  у  износу  од    =20.000,00 
динара  (двадесетхиљада  динара)  Милошу  Весковићу 
из  Чачка,  помогне  на  име  штете  која  је  настала  услед 
пожара  на  викенд  кући  у Коштинићима,  где  је  поред 
поменуте  куће  изгорео  и  сам  намештај,  као  и 
електрично  бројило,  а  на  основу  Уверења  МУПа 
Србије, Одсек за заштиту и спасавање у Чачку, број 217 
896/08 од 14.11.2008. године. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  организационе  шифре  80198,  раздео  02 
Председник општине, глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  484 
Накнада  штете  услед  елементарних  непогода, 
позиција 19/1. 

3.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  беће  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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128. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401289 
03.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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,  тачка  3.  и  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац(”Службени  гласник 
општине  Горњи Милановац”,  бр.20/08)  ,члана  4.  и  19. 
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  Удружењу  Рома  Г.Милановац,  на  име 
додатних  новчаних  средстава  за  кречење  изнајмљеног 
простора овог удружења. 

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 
18/16,  економска  класификација  481  донације 
невладиним организацијама. 

3.Средства  из  тачке  2.  овог  решења  уплатити  на жиро 
рачун  овог  удружења  који  се  води  код  Комерцијалне 
банке, број: 2057026186. 

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. 

129. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401288 
03.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08), члана 7 и 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 04 Општинска управа, 
глава 01, функција     421 пољопривреда,     позиција 44, 
економска    класификација        423  услуге  по  уговору, 
одобравају се средства на име стимулативне награде за 
рад  стрелаца  на 48 противградних  станица  у  општини 
Горњи  Милановац  и  то  3.500,00  динара  по  једном 
стрелцу,  месечно,  за  три  месеца  (прва  половина  сезоне 
одбране од града у 2009. години). 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  биће  исплаћена 
преко банака – текућих рачуна стрелаца, по списку који 
је  доставио  Републички  хидрометеоролошки  завод 
Београд (Букуља). 

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. 

130. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15532089 
04.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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
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др.закон,  62/06др.закон,  63/06испр.др.закон,  85/06  и 
86/06испр.)  и  члана  58.  став  1,  тачка  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.29/08,8/09.) 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.29/08,8/09),  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 
15.000,00  динара  Удружењу  Рудничана,Рудник,на 
име  новчане  помоћи  за  издавање  билтена 
„Рудничанин“. 

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 
18/19,  економска  класификација  481донације 
невладиним организацијама. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун Удружења број: 
29065521. 

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. 

131. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531863 
04.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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,  тачка  3.  и  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац(”Службени  гласник 
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.и чл.19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 

2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08,8/09.) 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.29/08,8/09),  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 
30.000,00 динара  Агенцији Спорт Плус из Београда 
на  име  донације  за  пројекат  Међународног 
рукометног  кампа  за  децу  „Похорје  09“,  који  се 
одржава    у  Словењ  Градецу  од  22.  јуна  до  29.  јула 
2009.године. 

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 
18/19,  економска  класификација  481донације 
невладиним организацијама. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун код Банка Интеса број: 16030860820. 

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. 

132. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401290 
05.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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,  тачка  3.  и  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац(”Службени  гласник 
општине  Горњи Милановац”,  бр.20/08)  ,члана  4.  и  19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08) председник Oпштине доноси
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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  15.000,00 
динара  МЗ  Брђани,  ради  издавања  часописа 
"Брђански годишњак". 

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 
18/19,  економска  класификација  481  донације 
невладиним организацијама. 

3.Средства из тачке 2. овог решења уплатити на посебан 
жиро рачун МЗ Брђани, број: 840220264527 (позив на 
број 9772041). 

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. 

133. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401269 
05.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007),  члана 58. 
став  1  тачка  3.  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, 
08/09), 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,  08/09),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција      110  извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  14,  економска 
класификација  423 услуге по  уговору, одобравају се 
средства  за  плаћање  рачуна  за  угоститељске  услуге  у 
износу  до  10.000,00  динара,  на  име  организације 

традиционалног  сусрета  радника  школе  "Таковски 
устанак"  из  Такова  и  радника  "Црвене  заставе"  из 
Крагујевца. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

134. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531455 
05.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007),  члана 58. 
став  1  тачка  3.  и  16.    Статута  општине  Г.  Милановац 
(„Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 20/08), члана 
7.  и  19.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.  Милановац,  за 
2009. годину („Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 
29/08, 08/09), 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,  08/09),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција      110  извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  18/12,  економска 
класификација        481  донације  невладиним 
организацијама,  одобравају  се  средства  у  износу  од 
50.000,00  динара  црквеној  општини  Горњи  Милановац 
за изградњуЦркве Пресвете Богородице у Јабланици. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити  на жиро 
рачун Црквене општине Г.Милановац, која се води  код 
Чачанске банке, број: 155465028 (позив на број 100, за 
Јабланицу) 

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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135. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1401291 
05.06.2009.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.гласникРС“, 
бр.9,87/02,  61/05,  66/05,  101/05,  62/06,  63/06,  85/06, 
86/06.), члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута општине 
Горњи  Милановац(„Сл.гл.општине  Г.Милановац 
бр.20/08),а по указаној потреби. доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.Ставља  се  ван  снаге  решење  о  коришћењу 
средстава  текуће  буџетске  резерве  број  15531625, 
донето дана 06.04.2009. године. 

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

Образложење 

Удружење  Рома  Г.  Милановац  је  захтевом 
тражило  помоћ  за  организовање  прославе  поводом 
Светског  дана  Рома.  Председник  општине  је  решењем 
бр.15531625  из  текуће  буџетске  резерве  одобрио 
средства  у  износу  од  20.000,00  динара.  Међутим, 
средства нису, нити ће бити  пренета Удружењу Рома Г. 
Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

136. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531858/1 
09.06.2009.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. став 1. тачка 3. и 16. Статута општине 
Горњи Милановац (”Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 5. и 7. Одлуке о буџету 
општине  Г.Милановац  за  2009.  годину(„Сл.гласник 

општине  Г.Милановац”  бр.29/08,  08/09),  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,  08/09),  раздео  02 
Председник општине, глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,  позиција  19  стална  буџетска 
резерва,  исплате  средства  у  износу  од    =25.000,00 
динара(двадесетпетхиљададинара)  Дејану  Џоковићу 
из  Горњег Милановца,  улица  Јованке  Радаковић  број 
28,  на  име  помоћи  за  штету  која  је  настала  услед 
пожара  у њиховом домаћинству,  при чему  је  изгорела 
унутрашњост породичне куће,  површине 50 м2, и цело 
покућство, а на основу Уверења МУПа Чачак, број 217 
241/09 од 02.04.2009. године. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  организационе  шифре  80198  Председник 
општине, раздео 02, глава 2.1, функција 110 извршни и 
законодавни  органи,  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. 

137. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531683 
10.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  20/08),  члана  7.и 
чл.19. Одлуке  о буџету  општине Г.Милановац,  за 2009. 
годину(„Сл.гласник  општине
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Г.Милановац“бр,29/08,8/09.),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.  29/08,8/09.),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција    ,  110извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  17,      економска 
класификација        472накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
8.000,00 динара,на име једнократне финансијске помоћи 
за Марију Радојичић,из Г.Милановца. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  биће  исплаћена 
готовински,преко  благајне,оцу,  Радојичић  Милољубу 
из Г.Милановца,Пере Јевтовића 6. 

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу поднетог захтева број 15531683 од 
16.04.2009.године,  од  стране  родитеља  Марије 
Радојичић из Г.Милановца,ученице Спортске гимназије 
у  Нишу  и  чланице  женског  фудбалског  клуба 
„Машинац“ПЗП,због  тешке  материјалне 
ситуације,трошкова  одвојеног  живота  и 
школовања,одобрена је једнократна финансијска помоћ. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

138. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401300 
11.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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,  тачка  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.29/08,8/09.) 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.29/08,8/09),  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 
138.855,00  динара  Председнику  општине  на  име 
награде за ангажовање на припреми и присуствовању на 
полагању пријемног испита за упис у Огледно одељење 
друштвенојезичког смераенглески језик у Гимназији " 
Таковски  устанак  ",  као  и  превоза    ангажованих 
професора. 

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 
11,  економска  класификација  416награде  запосленима 
и остали посебни расходи. 

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. 

139. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 11230/091 
15.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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,  тачка  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.29/08,8/09.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве
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1.Из  средстава  утврђених Одлуком    о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.29/08,8/09),  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 
150.602,00  динара  Председнику  општине  на  име 
награде за ангажовање на припреми и присуствовању на 
полагању пријемног испита за упис у Огледно одељење 
друштвенојезичког смераенглески језик у Гимназији " 
Таковски устанак ", као чланова  Комисије и асистената. 
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 
11,  економска  класификација  416награде  запосленима 
и остали посебни расходи. 

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. 

140. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401309 
17.06.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  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,  тачка  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.29/08,8/09.) 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.29/08,8/09),  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 
25.000,00 динара  Скупштини општине на име услуга 
по уговору. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  01  Скупштина  општине,  глава  1.1, 
функција 110 извршни и законодавни органи,  позиција 
7, економска класификација 423услуге по уговору. 

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. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

9. 

Општинско  веће  општине  Горњи Милановац  у 
поступку разматрања рада Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац са посебним освртом на законитост, 
ефикасност  и  благовременост,  са  предлогом  мера,  на 
основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Сл.гласник  РС",129/07),  и  члана  20.  и  26.  Одлуке  о 
Општинском већу ("Сл.гласник општине Г.М",бр.24/08.) 
на седници одржаној 19.јуна 2009.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

1.  У  циљу  остваривања  основних  функција 
локалне самоуправе и законитости и ефикасности њеног 
рада,  налаже  се  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац  усклађивање  свих  одлука  Скупштине 
општине Г.Милановац са Уставом и законом. 

2.  Налаже  се  начелнику  Општинске  управе  и 
секретару  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
израда  оперативног  програма  са  разрадом  конкретних 
мера и активности, за остварење налога из става 1. 

3.  Задужује  се  начелник  Општинске  управе 
општине  Г.Милановац,  да  на  адекватан  начин 
организује појачану контролу рада Општинске управе у 
циљу  постизања  максималне  радне  дисциплине  и 
одговорности. 

4.Као  крајњи  рок    извршења  мера  одређује  се 
1.09.2009.године.
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5.Овај  Закључак  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306990/09. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

10. 

Општинско  веће  општине  Горњи Милановац  у 
поступку  разматрања  извршења  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2009.годину,  на  основу 
члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.гласник 
РС“, бр.129/07) и члана 26. Одлуке о Општинском већу 
(„Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр.24/08), на 
седници одржаној  19.06.2009.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

На  основу  Закључка  Владе  Републике  Србије, 
05 бр.4101808/2009, од 26.марта 2009.године, о потреби 
рационализације  трошкова  јединица  локалне 
самоуправе налажу се следеће мере: 

1.Забрањује  се  запошљавање  нових  радника  у 
Општинској  управи,  јавним предузећима и  установама, 
чији је оснивач општина Горњи Милановац. 

2.Обуставља  се  ново  ангажовање  радника  на 
привременим  и  повременим  пословима,  по  основу 
Уговора  о  делу  и  Уговора  о  ауторским    хонорара  код 
свих  буџетских  корисника,  осим  по  претходном 
одобрењу Председника општине. 

3.Налаже  се  свим  буџетским  корисницима  да 
укину право коришћења угоститељских услуга на терет 
буџета.  Изузетно,  угоститељске  услуге  се  могу 
користити  по  претходној  сагласности  Председника 
општине. 

4.Налаже  се  свим  буџетским  корисницима    да 
сведу на минимум расходе по основу услуга по уговору, 
а забрањује се набавка поклона, осим књига за одличне 
ученике. 

5.Налаже  се  свим  буџетским  корисницима 
рационално  коришћење  службених  возила и  да изврше 
максималну рационализацију службених путовања. 

6.Налаже  се  свим  буџетским  корисницима  да 
обуставе све захтеве према Служби буџета и трезора за 
набавку  опреме,  да  изврше  рационализацију 
канцеларијског и другог материјала. 

7.Налаже  се  свим  буџетским  корисницима  да 
изврше  детаљну  анализу  свих  осталих  трошкова  – 
трошкова  фиксних  и  мобилних  телефона,  интернета, 
утрошка електричне енергије. 

8.Налаже  се  свим  буџетским  корисницима  да 
предузму све мере за наплату  својих потраживања. 

9.  Овај  Закључак  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

Број: 306990/09. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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АКТА УСТАВНОГ СУДА 

1.
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