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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

141. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број:1020257/071 
04.05.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07), члана 120. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", бр. 47/03 и 34/06) и 
члана  58.  став  1.  тачке  16.  Статута  општине  Горњи 
Милановац,  ("Сл.гласник  општине  ГМ",бр.20/08),  а  по 
указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА 

1. Допуњује се Решење број 1020257/07 од 20. 
11.  2007.  године  тако што  се  у  тачки 1.  Решења после 
речи "објекту" додају речи "и огради око дворишта". 

У осталом делу Решење остаје непромењено. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

142. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број:11230/09. 
11.06.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник 
општине ГМ",бр.20/08), а по указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства буџета општине 
Г.Милановац  за  2009.годину,  на  име  награде  за 
ангажовање на припреми и присуствовању на полагању 
пријемног  испита    за  упис  у    Огледно  одељење 
друштвенојезичког смера  енглески  језик у Гимназији 
"Таковски  устанак",  као  и  превоза  ангажованих 
професора, 13.06.2009.године, и то: 

1/  Биљани  Чубровић,  проф.Филолошког 
факултета у Београду 

30.000,00 

2/  Душици  Блажић,  проф.Филолошког 
факултета у Београду 

30.000,00 

3/  Славици  Радојичић,  проф.енглеског 
језика из Г.Милановца 

30.000,00 

4/ Љиљани Челиковић, в.д. директору  10.000,00 
5/ Снежани Савић, секретару школе  10.000,00 
6/  Катарини  Ристановић,  проф.  енглеског 
језика 

5.000,00 

7/  Драгани  Стефановић,  проф.енглеског 
језика 

5.000,00 

8/  Зоран  Оташевић,  радник    Општинске 
управе 

5.000,00 

2.  Распоред  средстава из  тачке  1.  овог Решења 
извршиће Одељење за привреду и финансије.
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3.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Г.Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

143. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број:11230/091. 
15.06.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник 
општине ГМ",бр.20/08), а по указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства буџета општине 
Г.Милановац  за  2009.годину,  на  име  награде  за 
ангажовање на припреми и присуствовању на полагању 
пријемног  испита    за  упис  у    Огледно  одељење 
друштвенојезичког смера  енглески  језик у Гимназији 
"Таковски  устанак",  као  члана  Комисије  и  асистента 
13.06.2009.године, и то: 

1/ Катарини Ристановић,  проф.  енглеског 
језика 

25.000,00 

2/  Драгани  Стефановић,  проф.енглеског 
језика 

25.000,00 

3/ Душици Милић, проф.енглеског језика  30.000,00 
4/  Верици  Петковић,  проф.енглеског 
језика 

10.000,00 

5/  Љиљани  ВучетићБошњаковић, 
проф.енглеског језика 

10.000,00 

2.  Распоред  средстава из  тачке  1.  овог Решења 
извршиће Одељење за привреду и финансије. 

3.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Г.Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

144. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:16688/09. 
9.06.2009.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 послова финансијског вештачења 
документације  о  изградњи  Спортске  сале  ОШ"Иво 
Андрић" Прањани, одређује се 

  Добривоје  Кнежевић,  стални  судски  вештак 
економске струке из Г.Милановца, ул. В.Караџића бр.6. 

2.  Наведено  лице  је  дужно  да  послове 
вештачења  врши  у  складу  са  правилима  струке  према 
свему правилно и законито. 

3. По извршеном вештачењу, именовани вештак 
у  обавези  је  да  достави  стручни  налаз  и  мишљење  у 
писменој форми 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 

Решењем  Председника  општине  број:166 
88/09. од 16.марта 2009.године, образована  је Комисија 
Општинске  управе  општине  Горњи  Милановац  за 
преузимање  целокупне  документације  од  Основне 
школе "Иво Андрић" у Прањанима. У поступку анализе 
исте  документације  указала  се  потреба  за  стручним 
налазом  и  мишљењем  вештака  финансијске  струке,  па 
је  у  том  правцу  донето  Решење  као  у  диспозитиву 
будући  да  именовано  лице  испуњава  стручне 
критеријуме чињеницом да  се  ради  о  сталном  судском 
вештаку економске струке. 

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
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Републике  Србије,  у  складу  са  чланом  84.  Закона  о 
локалној самоуправи. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

145. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:163335/09. 
26.06.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  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  стручна  Комисија  за 
измештање  Споменика  културе    од  великог  значаја  за 
Републику Србију  "Гавровића чардак", са постојеће, на 
другу одговарајућу локацију у  Прањанима. 

II У Комисију се именују: 
1.  Борисав  Челиковић,  директор  Музеја 

рудничко таковског краја, за председника Комисије, а за 
чланове: 

2.  Милан  Чаворовић,  радник Музеја  рудничко 
таковског краја 

3.  Радомир  Ристановић,  начелник  Одељења  за 
комунално  стамбене  послове  и  урбанизам  Општинске 
управе Г.Милановац, 

4.  Милан  Марић,  начелник  Одељења  за 
имовинско  правне  послове  Општинске    управе 
Г.Милановац, 

5.  Софија  Тиосављевић,  дипл.просторни 
планер, радник Општинске управе, 

6. Радош Којовић, председник МЗ Прањани, 
7. Коста Митровић, месни парох Прањана, и 
8.  Драган  Недељковић,  дипл.правник,  радник 

Општинске управе,  за секретара Комисије. 

III  Задатак  Комисије  је  да,  у  сарадњи  са 
Републичким  заводом  за  заштиту  споменика  културе 
Краљево,  Црквеном  општином  и  Месном  заједницом 
Прањани,  као  и  Одељењем  за  комунално  стамбене 
послове и урбанизам општинске управе општине Горњи 
Милановац  и  другим  надлежним  органима,  испита 
правне,  имовинске  и  грађевинске  могућности  за 
измештање  "Гавровића  чардака"  и  о  томе  изради 
стручни  предлог  у  писменој  форми  и  достави  га 
Председнику општине. 

IV  Рок  за  израду  предлога  је  60  дана  од  дана 
доношења решења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

"Гавровића  чардак"    у Прањанима  је Решењем 
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  из 
1983.године,  регистрован  као  споменик  културе  од 
великог значаја за Републику Србију. Овај споменик се 
налази  у  Прањанима,  на  приватном  имању  породице 
Трнавац,  која  се  недавно  доселила  и  уређује  своје 
имање.  Чардак  је  у  веома  запуштеном  стању,  па  је 
неопходно  определити  његово  даље  постојање  било 
санацијом истог или његовим измештањем на погоднију 
локацију  у  центру  Прањана,  где  би  се  уклопио  у 
амбијент  цркве  брвнаре  у Прањанима,  која  је  једна  од 
најстаријих те врсте  у Србији, такође регистрована као 
споменик културе од великог заначаја. 

За доношење релевантне одлуке о измештању и 
адекватној  локацији,  неопходно  је  обезбедити  стручно 
учешће  Републичког  завода  за  заштиту  споменика 
културе Краљево, као и других надлежних органа, па је 
Комисија  дужна  да  у  непосредном  контакту  са 
поменутим Заводом, Црквеном општином, МЗ Прањани 
и  урбанистичком  службом  општине  Г.Милановац, 
изради  стручни  предлог  измештања  "Гавровића 
чардака"  и  о  томе  обавести  Председника  општине  и 
друге надлежне републичке органе. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

146. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број:1023294/09. 
29.06.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачке  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
ГМ",бр.20/08), а по указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ОДРЕЂУЈЕ СЕ  ЈКП  "Горњи Милановац"  из 
Горњег Милановца за инвеститора послова на изградњи 
локалног  водоводног  подсистема  за  снабдевање 
домаћинстава насељеног места Брђани.
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2.  Даном  ступања  на  снагу  овог  Решења 
престаје  да  важи  Решење  број  1352171/06  од  30.  08. 
2006. године. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и  биће  објављено  у  "Службеном  гласнику  општине 
Г.Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

147. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531879/1 
18.06.2009.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 
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 
15.000,00  динара,на  име  једнократне  финансијске 
помоћи за Миланку Ђорђевић. 

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

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  155318791 
од  08.06.2009.године,  од  стране  Миланке 
Ђорђевић,педијатра  из  Г.Милановца,одобрена  су 
средства  за  учешће  на  конгресу  ,где  ће  рад 

„Вакцинација  деце  у  Г.Милановцу“(  који  је  научно 
прегледан и  прихваћен),бити  презентиран на конгресу. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

148. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531876 
18.06.2009.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 
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 
10.000,00  динара,на  име  једнократне  финансијске 
помоћи за Душицу Новаковић,из Г.Милановца. 

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

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 15531876 од 
05.06.2009.године,  од  стране  Душице 
Новаковић,студента  4.године  глуме  на  Академији 
уметности,одобрена  су  средства  за  потребе  израде 
дипломског рада. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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149. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 155318833 
19.06.2009.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 
150.000,00  динара  Основном  образовањушкола 
„Иво Андрић“ Прањани. на име трошкова превоза. 
2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  06, 
функција 912основно образовање 
позиција  58,  економска  класификација  463трансфери 
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. 

150. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 101683 
23.06.2009.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.29/08,8/09.) 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 
120.000,00  динара  MЗ  Доњи  Бранетићи,  на  име 
адаптације  противградне  станице  у  Доњим 
Бранетићима. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  02, 
функција 620месне заједнице,  позиција 50, економска 
класификација 425текуће поправке и одржавање. 

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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151. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401313 
23.06.2009.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 
6.000,00 динара  Општинској управи општине на име 
специјализованих услуга. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  01, 
функција  130опште  услуге,    позиција  34,  економска 
класификација 424специјализоване услуге. 

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. 

152. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401315 
23.06.2009.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 
5.700,00  динара  Општинској  управи  општине 
развој  заједнице,на  име  додатних  радова  на  огради 
ОШ К.Александар I. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  01, 
функција  620развој  заједнице,    позиција  41/2, 
економска  класификација  511зграде  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: 1401318 
23.06.2009.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.29/08,8/09.) 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 
26.000,00  динара  Субнору  Г.Милановац,  на  име 
трошкова превоза –Сремски фронт. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција 110извршни и законодавни органи,  позиција 
18/15,  економска  класификација  481донације 
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. 

154. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 14013111 
24.06.2009.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 
94.400,00  динара  Библиотеци  „Браћа 
Настасијевић“из  Г.Милановца,на  име  набавке 
опреме. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  12, 
функција  820Библиотека,позиција  100,  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.
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155. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 14013191 
24.06.2009.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 
35.341,40  динара  ЈП“Спортскорекреативни 
центар“Г.Милановац . 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  19, 
функција 810ЈП Спортскорекреативни центар: 
позиција  170/1,  економска  класификација  411 
плате,додаци  и  накнаде  запослених    =  29.975,40 
динара, 
позиција  170/2,економска  класификација  412 
социјални доприноси на терет послодавца = 5.366,00 
динара. 

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. 

156. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 13860/09 
1.јули 2009.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
АИ 

На основу   члана 4. Закона о ценама („Сл.гласник РС“, 
бр.79/05),  члана  23.  и  24.  Закона  о  комуналним 
делатностима  („Сл.гласник  РС“,  бр.16/97  и  42/98)  и 
члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.гласник  општине  Горњи Милановац“, 
бр.20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  „Аутопревозу 
Горњи  Милановац“,  А.Д.  Горњи  Милановац,  на 
повећање цена превоза путника  у  градско приградском 
саобраћају у просеку од 7,53%. 

км  тарифа од 
01.07.2008. 

нова 
тарифа 

01  25  25 
12  30  30 
3  40  40 
4  40  45 
56  50  55 
78  60  65 
910  65  70 
1115  75  80 
1620  85  90 
2125  95  105 
2630  105  115 
3135  125  135 
3640  135  145 
4145  160  170 
4550  170  185 

Цене  превоза  за  туцанички  коловоз  веће  су  у 
односу  на  цене    са  асвалтним  коловозом  за  30%,  а  на 
линијама  или  делу  пута  са  лошим  туцаничким 
коловозом  примењује  се  тарифа  за  асвалтни  коловоз 
увећана за 50% са заокружењем на цео динар. 

На  линијама  са  неповољном  конфигурацијом 
терена (већи успон од 6% или узан пут испод 5,5м) цене 
се повећавају за 15% са заокружењем на цео динар. 

2.  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  „Аутопревоз  Горњи 
Милановац“,  А.Д.  Горњи  Милановац  да  Одлуку  о 
повећању цена превоза путника  у  градско приградском 
саобраћају достави Општинској управи општине Горњи 
Милановац, ради евиденције.
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3.  Ово  решење  ступа  на  снагу  01.07.2009. 
године. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

157. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
БРОЈ: 11230/092 
06.07 .2009.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачке  1.  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл.гл.РС“бр.129/2007.), члана 58. Статута 
општине  Г.Милановац  („Сл.гл.општине 
Г.Милановац“,бр.20/08),  а  према  указаној 
потреби,председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

1.Мења се и допуњује  Решење број 11230/09 
1 од 15.06.2009.годне тако што се   у тачки 1.после речи 
„динара“,    речи  “  Председнику  општине“  замењују 
речима „члановима Комисије". 

2.У осталом делу ,Решење остаје не промењено. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

158. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
БРОЈ: 1401300/1 
06.07 .2009.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачке  1.  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл.гл.РС“бр.129/2007.), члана 58. Статута 
општине  Г.Милановац  („Сл.гл.општине 

Г.Милановац“,бр.20/08),  а  према  указаној 
потреби,председник  општине доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

1.Мења  се  и  допуњује    Решење  број  1401300 
од 11.06.2009.годне тако што  се      у тачки 1.после речи 
„динара“,  речи  “  Председнику  општине“  замењују 
речима „члановима Комисије". 

2.У осталом делу ,Решење остаје не промењено. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

159. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:101416/09. 
06.07.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07) и члана 58. став 
1.  тачка  18.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М",бр.20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    ОБРАЗУЈЕ СЕ  Радна  група  за  израду  аката 
потребних за  увођење новог самодоприноса  у општини 
Г.Милановац, у саставу и то: 

1.  Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења  за 
послове  месних  заједница,  друштвених  организација  и 
удружења  грађана,  за  председника  и  заменика 
координатора, а за чланове 

2.  Срђан  Лукић,  општински  јавни 
правобранилац, 

3. Весна Савић, секретар Скупштине општине 
4.  Радмила  Савковић,  заменик  начелника 

Општинске управе 
5.  Горица  Петровић,  начелник  Пореског 

одељења 
6. Драган Томашевић, члан Општинског већа 
7.  Биљана  Пауновић,  начелник  Одељења  за 

скупштинске послове 
8.  Томислав  Јоксић,  начелник  Одељења  за 

привреду и финансије
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9. Радован Дрињаковић, помоћник председника 
општине за економска питања 

10. Љиљана Јевтовић, шеф Службе за буџет. 

II  ОДРЕЂУЈЕ СЕ Милисав Мирковић, заменик 
Председника  општине  за  Координатора  рада  Радне 
групе. 

III. Задатак Радне групе  је  да припреми нацрте 
аката  неопходних  за  увођење  самодоприноса  на 
територији општине Горњи Милановац. 

IV. Рок за израду је одмах. 

V. Ово Решење објавити у Службеном гласнику 
општине Г.Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

160. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број:1400473/09. 
06.07.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",  бр.129/07)  и  члана  58. 

Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.М",  бр.20/08),  а  по  указаној  потреби, 
доносим 

Н А Р Е Д Б У 

1.  ОБАВЕЗУЈУ  се  сви  корисници  буџета 
општине  Горњи Милановац  да  одмах  по  закључивању 
уговора доставе један примерак тог уговора Одељењу за 
привреду  и  финансије,  ради  увођења  у  регистар  и 
праћења свих закључених уговора. 

2. ОБАВЕЗУЈУ се сви корисници буџета да, пре 
закључења  уговора,  односно пре него што Председник 
општине потпише уговор, на основу којег ће се вршити 
плаћање  средствима  буџета  за  обављање  радова  или 
пружање  услуга,  уз  уговор приложе доказ,  са  парафом 
начелника Одељења  за  привреду и финансије  да  се,  на 
основу  увида  у  регистар  закључених  уговора,  уговор 
може потписати. 

3.  Ову  Наредбу  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Г.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


