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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

308. 

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), члана 43. 
Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.  гласник  РС",  број 
54/2009),  члана  42.  и  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", 
број  20/2008)  Скупштина  општине  Горњи  Милановац, 
на седници одржаној 21. августа 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  29/2008  и  8/2009)  члан  1.  мења  се  и 
гласи: 

„Буџет  општине  Горњи  Милановац  за  2009. 
годину састоји се од: 

А)  ПРИХОДА  И  ПРИМАЊА 
848.680.000 

1)  Текући  приходи 
746.870.000 

2)  Примања  од  продаје  нефинансијске  имовине 
810.000 

3)  Примања  од  задуживања  и  продаје 
финансијске имовине       101.000.000 

Б)  РАСХОДА  И  ИЗДАТАКА 
848.680.000 

1)  Текући  расходи 
615.601.000 

2)  Издаци  за  нефинансијску  имовину 
229.179.000 

3)  Издаци  за  отплату  главнице 
3.900.000“ 

Члан 2. 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

„Примања  и  издаци  буџета  општине  Горњи 
Милановац  за  2009.  годину,  примања  и  издаци  буџета 
по  основу  продаје,  односно  набавке  финансијске 
имовине и  датих кредита и задуживања и отплате дуга 
утврђени су у следећим износима: 

Економ. 
класиф. 

Средства 
из буџета 

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ 
БУЏЕТА 
I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 
Текући приходи  7  746.870.000 
1. Порески приходи  71  443.500.000 
1.1. Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке 

(осим самодоприноса) 

711  312.000.000 

1.2. Самодоприноси  7118  1.500.000 
1.3. Порези на имовину  713  82.000.000 
1.4. Порези на добра и услуге  714  31.500.000 
1.5. Други порези  716  18.000.000 
2. Непорески приходи, од чега:  74  132.600.000 
 наплаћене камате  7411  5.000.000 
3. Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода  771  1.800.000 

4. Примања од продаје 
нефинансијске имовине  8  810.000 

5. Трансфери  733  168.770.000 
II ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ  4  615.601.000 
1. Расходи за запослене  41  258.806.000 
2. Коришћење роба и услуга  42  174.600.000 
3. Отплата камата  44  13.750.000 
4. Субвенције  45  18.100.000 
5. Издаци за социјалну заштиту 
из буџета  47  24.660.000 

6. Остали расходи  48+49  50.965.000 
7. Трансфери  463  74.720.000 
8. Издаци за набавку 
нефинансијске имовине  5  229.179.000 

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ  (7+8)(4+5)  97.100.000
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(ДЕФИЦИТ) (III) 

Примарни суфицит (дефицит) 
(7 

7411+8) 
(444+5) 

88.350.000 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ (III+VI)  96.100.000 

Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ 
ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО 

НАБАВКЕ ФИНАНС. 
ИМОВИНЕ И ДАТИХ 
КРЕДИТА 
IV. Примања по основу продаје 
финансијске 

имовине и отплате датих 
кредита 

92  1.000.000 

V. Издаци по основу датих 
позајмица и набавке 

финансијске имовине 
62   

VI. Примања по основу продаје 
финансијске 

имовине и отплате кредита 
минус издаци по 

основу датих кредита и 
набавке финансијске 

имовине (IVV) 

9262  1.000.000 

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И 
ОТПЛАТА ДУГА 
VII. Примања од задуживања  91  100.000.000 
VIII. Отплата главнице  61  3.900.000 
1. Отплата главнице домаћим 
кредиторима  611  3.900.000 

IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА 
РАЧУНУ 

(III+VI+VIIVIII) 
0 

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 
(VI+VIIVIIIIX=  III)  97.100.000 

Буџетски  дефицит  је  разлика  између  укупног 
износа  текућих  прихода  и  примања  остварених  по 
основу  продаје  нефинансијске  имовине  и  укупног 
износа  текућих  расхода  и  издатака  за  набавку 
нефинансијске  имовине  и  утврђен  је  у  износу  од 
97.100.000 динара. 

Примарни  дефицит  је  буџетски  дефицит 
коригован за износ нето камате (разлика између укуног 
износа  наплаћених  камата  и  укупног  износа  плаћених 
камата) и утврђен је у износу 88.350.000 динара. 

Укупни фискални резултат је буџетски дефицит 
коригован  за  нето  разлику  између  примања  по  основу 
отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и 
одлива по основу датих кредита и набавке финансијске 
имовине и утврђен је у износу 96.100.000 динара.“ 

Члан 3. 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 
„Јавни  приходи  и  примања  по  врстама  и  јавни 

расходи и издаци по  основним наменама утврђују  се  у 
следећим износима: 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
Економска 
класифик.  ОПИС  Износ 

711 
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, 
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

711 110  Порез на зараде  230.000.000 

711 120  Порез на приходе од 
самосталних делатности  27.000.000 

711 140  Порез на прходе од имовине  14.000.000 
711 180  Самодоприноси  1.500.000 
711 190  Порез на друге приходе  39.500.000 

УКУПНО 711:  312.000.000 
713  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

713 120  Порез на имовину  59.000.000 
713 310  Порез на наслеђе и поклон  2.500.000 

713 420  Порез на капиталне 
трансакције  20.500.000 

УКУПНО 713:  82.000.000 

714  ПОРЕЗ НА ДОБРА И 
УСЛУГЕ 

714 440  Средства за противпожарну 
заштиту  200.000 

714 513  Комунална такса за држање 
мотор. и друм. возила  16.800.000 

714 514  Годишња накнада за 
моторна возила  8.000.000 

714 543 
Накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног 
земљишта 

900.000 

714 547  Накнада за загађивање 
животне средине  4.400.000 

714 552  Боравишна такса  1.200.000 
УКУПНО 714:  31.500.000 

716  ДРУГИ ПОРЕЗИ 
716 110  Комунална такса на фирму  18.000.000 

УКУПНО 716:  18.000.000 

733 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

733 151  Ненаменски трансфери од 
Републике  148.770.000 

733 251 

Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа 
општина 

20.000.000 

УКУПНО 733:  168.770.000 

741  ПРИХОДИ ОД 
ИМОВИНЕ 

741 151  Камате на средства буџета  5.000.000 

741 511  Накнада за коришћење 
минералних сировина  14.000.000 

741 530  Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта  72.000.000 

УКУПНО 741:  91.000.000 

742  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 

742 251  Општинске 
административне таксе  2.800.000 

742 253  Накнада за уређење 
грађевинског земљишта  28.000.000 

742 350  Приходи општинских 
органа  800.000 

УКУПНО 742:  31.600.000 

743 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИТ 

743 350  Приходи од новчаних казни 
за прекршаје  1.000.000 

УКУПНО 743:  1.000.000 

745 
МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

745 151  Остали приходи у корист 
нивоа општина  9.000.000 

УКУПНО 745:  9.000.000 

770 
МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДЦИЈУ РАСХОДИ 

771 111  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода  1.800.000 

772 114 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 

200.000 

УКУПНО 770:  2.000.000
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813 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

813 151  Примања од продаје осталих 
основних средстава  810.000 

УКУПНО 813:  810.000 

911 
ПРИМАЊА ОД 
ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 

911 451 

Примања од задуживања од 
послоовних банака 
У земљи у корист нивоа 
општине 

100.000.000 

УКУПНО 911:  100.000.000 

921 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

921 951 
Примања од продаје 
домаћих акција и осталог 
капитала 

1.000.000 

УКУПНО 921:  1.000.000 
УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА:  848.680.000 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
Економска 
калсифик.  ОПИС  Износ 

410  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

411  Плате, додаци и накнаде 
запослених  205.527.000 

412  Социјални доприноси на терет 
послодавца  36.709.000 

413  Накнаде у натури  3.580.000 
414  Социјална давања запосленима  3.020.000 
415  Накнаде трошкова за запослене  1.310.000 

416  Награде запосленима и остали 
посебни расходи  4.260.000 

417  Посланички (одборнички) додатак  4.400.000 
УКУПНО 410:  258.806.000 

420  КОРИШЋЕЊЕ РОБА И 
УСЛУГА 

421  Стални трошкови  43.008.600 
422  Трошкови путовања  2.775.000 
423  Услуге по уговору  30.195.000 
424  Специјализоване услуге  17.800.000 
425  Текуће поправке и одржавање  64.946.900 
426  Материјал  15.874.500 

УКУПНО 420:  174.600.000 

440 
ОТПЛАТА КАМАТА И 
ПРАТЕЋИ ТРOШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

441  Отплата домаћих камата  13.750.000 
УКУПНО 440:  13.750.000 

450  СУБВЕНЦИЈЕ 

451  Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама  18.100.000 

УКУПНО 450:  18.100.000 

460  ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

463  Трансфери осталим нивоима власти  74.720.000 
УКУПНО 460:  74.720.000 

470  СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

472  Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета  24.660.000 

УКУПНО 470:  24.660.000 
480  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

481  Донације невладиним 
организацијама  19.250.000 

482  Порези, обавезне таке и казне  945.000 

483  Новчане казне и пенали по решењу 
судова  21.300.000 

484  Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед елемент. 
непогода или др.природ. узрока 

100.000 

УКУПНО 480:  41.595.000 
490  СРЕДСТВА РЕЗЕЗРВЕ 
499  Стална буџетска резерва  1.500.000 
499  Текућа буџетска резерва  7.870.000 

УКУПНО 490:  9.370.000 
510  ОСНОВНА СРЕДСТВА 
511  Зграде и грађевински објекти  209.239.000 
512  Машине и опрема  9.840.000 
515  Нематеријаллна имовина  1.100.000 

УКУПНО 515:  220.179.000 
540  ПРИРОДНА ИМОВИНА 
541  Земљиште  9.000.000 

УКУПНО 540:  9.000.000 
610  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

611  Отплата главнице домаћим 
кредиторима  3.900.000 

УКУПНО 610:  3.900.000 
УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ:  848.680.000 

Члан 4. 

У  члану  4.  Одлуке  износ  „6.870.000“  замењује 
се износом „7.870.000“. 

Члан 5. 

У  члану  5.  Одлуке  износ  „2.000.000“  замењује 
се износом „1.500.000“. 

Члан 6 

У  делу  Одлуке  II  Посебан  део  –  Расходи,  у 
члану 6. врше се следеће измене: 

У разделу 1. Скупштина општине: 

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

  економски  конто  422  –  Трошкови  путовања, 
износ „380.000“ замењује се износом „280.000“; 

  економски  конто  423  –Услуге  по  уговору, 
износ „600.000“ замењује се износом „800.000“. 

У Разделу 2. Председник општине: 

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

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „600.000“ замењује се износом „800.000“; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ „6.800.000“ замењује се износом „8.800.000“; 

  економски  конто  499  –  Стална  буџетска 
резерва,  износ  „2.000.000“  замењује  се  износом 
„1.500.000“; 

  економски  конто  499  –  Текућа  буџетска 
резерва,  износ  „6.870.000“  замењује  се  износом 
„7.870.000“. 

У Разделу 3. Општинска управа: 
Глава 01, функционална класификација  130 

– Опште услуге:
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  економски  конто  414  –  Социјална  давања 
запосленима,  износ  „1.800.000“  замењује  се  износом 
„2.300.000“; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ „8.500.000“ замењује се износом „9.500.000“; 

  економски  конто  424  –  Специјализоване 
услуге,  износ  „500.000“  замењује  се  износом 
„1.700.000“; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
„4.300.000“ замењује се износом „5.300.000“; 

 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе 
и казне, износ „600.000“ замењује се износом „250.000“; 

  економски  конто  483  –  Новчане  казне  и 
пенали по решењу судова, износ „11.600.000“ замењује 
се износом „12.600.000“. 

Глава 01, функционална класификација  620 
– Развој заједнице: 

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

−  „Спортска  хала  са  анексом“,  износ 
„56.700.000“ замењује се износом „61.700.000“; 

−  „ОШ „Краљ Александар  I““, износ „3.200.000“ 
замењује се износом „3.650.000“; 

−  „Адаптација  Гимназије  „Таковски  устанак““, 
износ  „18.500.000“  замењује  се  износом 
„45.000.000“; 

и бришу се речи: 
„Пројектна  документација,  износ  1.000.000 

динара“. 

Глава 02, функционална  класификација  620 
– Месне заједнице: 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ „600.000“ замењује се износом „500.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „23.979.900“  замењује  се  износом 
„18.979.900“; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
„134.500“ замењује се износом „34.500“. 

Додаје се: 
„  економски  конто  411  –  Плате,  додаци 

инакнаде запослених, износ 255.000 динара: 
 економски конто 412 – Социјални доприноси 

на терет послодавца, износ 45.000 динара.“ 

Глава 05, функционална класификација  760 
– Дом здравља: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима власти, износ „1.000.000“ замењује се износом 
„500.000“. 

Глава 06, функционална класификација  912 
– Основно образовање: 

  економски  конто  413  –  Накнаде  у  натури, 
износ „100.000“ замењује се износом „60.000“; 

  економски  конто  424  –  Специјализоване 
услуге,  износ  „2.000.000“  замењује  се  износом 
„1.300.000“; 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  „50.240.000“  замењује  се 
износом  „48.460.000“,  а  у  расподели  трансферних 
средстава врше се следеће измене: 

  економски  конто  413  –  Накнаде  у  натури, 
износ „9.690.000“ замењује се износом „9.904.000“; 

 економски конто 415 – Накнаде за запослене, 
износ „2.400.000“ замењује се износом „3.226.600“; 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  изно  „70.000“  замењује  се 
износ „47.400“; 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „13.330.000“ замењује се износом „14.409.800“; 

  економски  конто  422  –  Трошкови  путовања, 
износ „2.700.000“ замењује се износом „2.370.000“; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ „5.000.000“ замењује се износом „5.033.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „4.560.000“  замењује  се  износом 
„3.708.200“; 

  економско  конто  426  –  Материјал,  износ 
„5.000.000“ замењује се износом „4.884.000“; 

 економско конто 482 – Порези, обавезне таксе 
и казне, износ „150.000“ замењује се износом „232.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „3.940.000“  замењује  се  износом 
„2.365.000“; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „3.000.000“ замењује се износом „1.850.000“; 

  економски  конто  515  –  Нематеријална 
имовина,  износ  „400.000“  замењује  се  износом 
„430.000“; 

  економски  конто  472  – Накнаде  за  социјалну 
заштиту  из  буџета,  износ  „1.000.000“  замењује  се 
износом  „960.000“,  а  у  оквиру  тога  „за  рекреативну 
наставу износ „500.000“ замењује се износом „360.000“. 

Глава 07, функционална  класификација  920 
– Средње образовање: 

  економски  конто  413  –  Накнаде  у  натури, 
износ „1.400.000“ замењује се износом „2.200.000“; 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  „20.150.000“  замењује  се 
износом  „19.490.000“,  а  у  расподели  трансферних 
средстава врше се следеће измене: 

  економски  конто  413  –  Накнаде  у  натури, 
износ „2.500.000“ замењује се износом „2.890.000“; 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „9.500.000“ замењује се износом „8.950.000“; 

  економски  конто  422  –  Трошкови  путовања, 
износ „850.000“ замењује се износом „980.000“; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ „1.500.000“ замењује се износом „1.450.000“;
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  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „1.500.000“  замењује  се  износом 
„1.280.000“; 

  економско  конто  426  –  Материјал,  износ 
„1.300.000“ замењује се износом „1.480.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „1.500.000“  замењује  се  износом 
„690.000“; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „1.300.000“ замењује се износом „1.590.000“; 

  економски  конто  515  –  Нематеријална 
имовина,  износ  „200.000“  замењује  се  износом 
„180.000“; 

  економски  конто  472  – Накнаде  за  социјалну 
заштиту из буџета, износ „130.000“ замењује се износом 
„550.000“. 

Глава 08, функционална  класификација  960 
– Стипендије студената: 

  економски  конто  472  –  Нканде  за  социјалну 
заштиту  из  буџета,  износ  „20.350.000“  замењује  се 
износом „19.350.000“. 

Глава 09, функционална класификација  911 
– Дечја установа: 

 еконмски конто 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених,  износ  „52.930.000“  замењује  се  износом 
„53.740.000“; 

  економски  конто  412  – Социјални доприноси 
на  терет  послодавца,  износ  „9.450.000“  замењује  се 
износом „9.590.000“. 

Глава 10, функционална класификација  090 
– Центар за социјални рад: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  „6.270.000“  остаје  непромењен, 
али се мења намена средстава на следећи начин: 

  Расходи Центра,  износ  „970.000“  замењује  се 
износом „1.140.000“, 

  Накнаде  за  социјалну  заштиту,  износ 
„5.300.000“ замењује се износом „5.130.000“ и у оквиру 
тога  за  пројекат  „Помоћ  у  кући  старим  лицима“  износ 
„2.000.000“ замењује се износом „1.830.000“. 

Глава 11, функционална класификација  820 
– Културни центар: 

  економски  конто  424  –  Специјализоване 
услуге, износ „250.000“ замењује се износом „50.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „200.000“  замењује  се  износом  „0 
(нула)“; 

  економски    конто  426  –  Материјал,  износ 
„650.000“ замењује се износом „450.000“; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „200.000“ замењује се износом „0 (нула)“. 

Глава 12, функционална класификација  820 
– Библиотека: 

  економски  конто  423    Услуге  по  уговору, 
износ „700.000“ замењује се износом „550.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „80.000“  замењује  се  износом 
„30.000“; 

  економски    конто  426  –  Материјал,  износ 
„100.000“ замењује се износом „50.000“; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „150.000“ замењује се износом „0 (нула)“; 

  економски  конто  515  –  Нематеријална 
имовина,  износ  „700.000“  замењује  се  износом 
„500.000“. 

Глава 13, функционална класификација  820 
– Музеј рудничкотаковског краја: 

  економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  „8.092.000“  замењује  се 
износом „8.042.000“; 

  економски  конто  414  –  Социјална  давања 
запосленима,  износ  „80.000“  замењује  се  износом 
„130.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „200.000“  замењује  се  износом  „0 
(нула)“; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „200.000“ замењује се износом „0 (нула)“; 

  економски  конто  515  –  Нематеријална 
имовина,  износ  „300.000“  замењује  се  износом 
„100.000“. 

Глава 14, функционална класификација  620 
– Установа у области физичке културе: 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „400.000“ замењује се износом „250.000“; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ „120.000“ замењује се износом „220.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „250.000“  замењује  се  износом 
„150.000“; 

  економски  конто  426  –  Маатеријал,  износ 
„200.000“ замењује се износом „150.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти, износ „200.000“ замењује се износом „0 (нула)“ 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „160.000“ замењује се износом „60.000“. 

Глава 15, функционална класификација  470 
– Туристичка организација: 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „100.000“ замењује се износом „0 (нула)“. 

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

  економски  конто  451  –  Субвенције  јавним 
нефинансијским  предузећима  и  организацијама,  износ 
„15.000.000“  замењује  се  износом  „17.900.000“,  а  у 
оквиру тога врше се следеће измене и допуне: 

  Водоснабдевање,  износ  „10.500.000“  замењује 
се износом „7.500.000“;
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  Ревитализација  ЦППОВ,  износ  „2.500.000“ 
замењује се износом „5.500.00“; 

и додаје се нова алинеја: 
„Водовод  и  канализација  у  насељу  „Ивице“, 

износ 2.900.000 динара“. 

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

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „21.872.000“ замењује се износом „17.858.000“; 

  економски  конто  424  –  Специјализоване 
услуге,  износ  „10.860.000“  замењује  се  износом 
„8.060.000“; 

  економски  конто  425  –  Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  „15.733.000“  замењује  се  износом 
„19.437.000“; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
„870.000“ замењује се износом „1.470.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „39.305.000“  замењује  се  износом 
„38.515.000“; 

  економски  конто  541  –  Земљиште,  износ 
„12.500.000“ замењује се износом „9.000.000“; 

Глава 17, функционална класификација  620 
– Јавно предузеће за путеве: 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „3.000.000“ замењује се износом „3.300.000“. 

Глава 19, функционална класификација  810 
– ЈП Спортскорекреативни центар: 

 економски конто 416 – Награде запосленима и 
остали  посебни  расходи,  износ  „400.000“  замењује  се 
износом „200.000“; 

  економски    конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „3.800.000“ замењује се износом „3.300.000“; 

  економски  конто  423  –  Услуге  по  уговору, 
износ „1.520.000“ замењује се износом „2.020.000“; 

  економски  конто  511  –  Зграде и  грађевински 
објекти, износ „300.000“ замењује се износом „0 (нула)“. 

Додаје се: 
„  еконмски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 

накнаде запослених, износ 2.170.000 динара; 
 економски конто 412 – Социјални доприноси 

на терет послодавца, износ 390.000 динара.“ 

Подзбирове и збирове ускладити са извршеним 
изменама. 

Члан 7. 

Члан 7. став 3 Одлуке мења се и гласи: 
„Општинска  управа,  Одељење  за  привреду  и 

финансије  у  обавези  је  да  редовно  прати  извршење 
буџета  и  најмање  два  пута  годишње  информише 
Општинско веће општине Горњи Милановац, а обавезно 
у  року  од  15  дана  по  истеку  шестомесечног,  односно 
деветомесечног периода. 

У  року  од  петнаест  дана  по  подношењу 
извештаја Општинско веће усваја и доставља извештаје 
Скупштини општине.“ 

Члан 8. 

Ова Одлука  ступа на  снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

309. 

На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о 
јавном  дугу  („Сл.  галсник  РС“,  број  61/05),  члана  32. 
став  1.  тачка  15.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл. 
гласник РС“,  број  129/07)  и  члана  42.  став  1.  тачка  16. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  20/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  21. 
августа 2009. године донела је 

ОДЛУКУ 
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ РАДИ ФИНАНСИРАЊА 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Члан 1. 
Општина  Горњи  Милановац  задужује  се  код 

пословних  банака  у  износу  до  100.000.000  динара  за 
реализацију  капиталних  инвестиција,  са  роком  отплате 
од 5 година, а по прибављеном мишљењу Министарства 
финансија Републике Србије, Управе за трезор, Сектора 
за  управљање  јавним дугом,  број  4010001017/200906 
од 22. јула 2009. године. 

Средства из става 1. овог члана користиће се за 
финансирање следећих инвестиција: 

  Изградња и реконструкција локалних и 
некатегорисаних  путева 

30.000.000 динара 

  Отплата  рата  за  Спортску  халу 

20.000.000 динара 

  Изградња  и  адаптација  објеката  за  потребе 

образовања                       45.000.000 динара 

(адаптација зграде Гимназије, изградња фискултурне 
сале
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у  Прањанима,  адаптација  бивше  Здравствене 
станице у 
Прањанима за потребе предшколске установе, 
препокривање школе у Теочину) 

  Изградња и реконструкција водовода и канализације 
5.000.000 динара 

Члан 2. 
Спровођење  ове  Одлуке  извршиће  извршни 

орган  општине  Горњи  Милановац  у  складу  са 
законским прописима и овом Одлуком. 

Члан 3. 
Средства  кредита  ће  се  повлачити  сукцесивно, 

сагласно  уговорима  о  извођењу  радова  и  динамици 
извођења  радова  на  наведеним  капиталним 
инвестицијама. 

Члан 4. 
Овлашћује  се  председник  општине  Горњи 

Милановац да закључи уговор о кредитном задужењу са 
пословном банком која понуди најповољније услове, а у 
складу са одредбама ове Одлуке. 

Члан 5. 

Ова Одлука  ступа на  снагу даном доношења  и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

310. 

На  основу  чл.  39.  и  54.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003) и члана 
42.  ст.  1  тач.  6.  и  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  Општине  Г.М."  бр. 
20/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 21. августа 2009.године, донела је 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНОГ 

ЦЕНТРА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Члан 1. 
Овом  одлуком  доноси  се  План  детаљне 

регулације  Спортскорекреативног  центра  у 
Г.Милановцу  (у  даљем  тексту:  План  детаљне 
регулације). 

Члан 2. 
План  детаљне  регулације  обухвата  следеће 

катастарске  парцеле:    307,  203/1,  203/2,  203/3,  306/1, 

306/14, 306/13, 306/2, 306/3, 306/4, 306/6, 306/7, 306/11, 
306/12,  306/13,  306/14,  306/25,  308/1,  308/2,  309,  314/1, 
314/2,  314/3,  314/4,    312/1,  312/2,  312/3,  311/1,  311/2, 
313/1, 313/2, 313/3, 313/6, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4 КО 
Грабовица. 

Граница плана детаљне регулације оивичена је: 
са источне стране коридором магистралног пута М  22, 
са  северне  стране  граничним  парцелама:  307,  203/2, 
203/3  и  203/1  КО  Грабовица,  са  западне  стране 
регулисаним  током  дела  реке  Деспотовице  и  са  јужне 
стране  граничним  парцелама  бр.  310/2,  310/4,  310/3  и 
313/1  КО Грабовица (наведене парцеле улазе у границе 
плана). 

План  обухвата  простор  у  површини  15,44 
хектара. 

Члан 3. 
План детаљне регулације садржи: 
  текстуални  део  (општи  део,  концепција  и 

циљеви  плана,  правила  уређења,  правила  грађења, 
смернице за даљу разраду и спровођење плана), 

 графичке прилоге 
 граница плана; 
  план  разграничења  јавних  и  осталих 

површина;
 план парцелације; 
 план намене површина; 
  план  регулационих  и  грађевинских  линија  и 

зоне грађења; 
 планирани урбанистички показатељи; 
 синхрон план, сви планови у размери 1:1000 и 
 документацију. 

Члан 4. 
План  детаљне  регулације  урађен  је  у 

дигиталном и аналогном облику  у по три примерка, од 
чега ће се у Одељењу за стамбено комуналне послове и 
урбанизам  налазити  по  један  примерак  Плана  у 
дигиталном и аналогном облику. 

Члан 5. 
План  детаљне  регулације  Спортско 

рекреативног  центра  у  Г.Милановцу  ступа  на  снагу 
осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

311. 

На  основу  чл.  39.  и  54.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003) и члана 
42.  ст.  1  тач.  6.  и  члана  124.  Статута  општине  Горњи
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Милановац  ("Службени  гласник  Општине  Г.М."  бр. 
20/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 21. августа 2009.године, донела је 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ 8А – 1 ПОТЕЗ „ИВИЦЕ“ У 

ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Члан 1. 

Овом  одлуком  доноси  се  План  детаљне 
регулације  за  улицу  8А  –  1  потез  „Ивице“  у 
Г.Милановцу  (у  даљем  тексту:  План  детаљне 
регулације). 

Члан 2. 

План  детаљне  регулације  обухвата  катастарске 
парцеле бр. 10943, 10944/1,  део кп. Бр. 10945/1, 10942/5, 
10942/3 и 10310/30   све КО Г.Милановац. 

Површина    обухваћена  Програмом  износи  око 
0.50.50 ха. 

Члан 3. 

План детаљне регулације садржи: 
  текстуални  део  (повод  и  циљ  израде  плана, 

обухват  плана,  плански  основ,  правила  уређења 
простора,  урбанистички  услови  за  јавне  површине, 
урбанистички  услови  за  остале  површине,  правила 
грађења,  смернице  за  спровођење  плана)  и  графички 
део. 

 графичке прилоге 
 извод из ГУПа у размери 1:5000; 
  постојеће  стање  стечене  урбанистичке 

обавезе, извод бр. 2 у размери 1:1000; 
  постојећа  намена  и  коришћења  земљишта  у 

размери 1:750; 
 катастарско топографска подлога са границом 

плана у размери 1:750; 
  план  поделе  на  јавно  и  остало  земљиште  са 

наменом површина 1:750; 
  регулационо  нивелациони  план  са  планом 

саобраћаја у размери 1:750; 
 план парцелације у размери 1:750; 
 списак кордината уз план парцелације; 
 план препарцелације у размери 1:750 и 
  синхрон  план  мреже  комуналне 

инфраструктуре у размери 1:750. 

Члан 4. 

План  детаљне  регулације  урађен  је  у 
дигиталном и аналогном облику  у по три примерка, од 
чега ће се у Одељењу за стамбено комуналне послове и 
урбанизам  налазити  по  један  примерак  Плана  у 
дигиталном и аналогном облику. 

Члан 5. 

План детаљне регулације за улицу 8А – 1 потез 
„Ивице“  у  Г.Милановцу  ступа  на  снагу  осмог  дана  од 
дана  објављивања  у  Службеном  гласнику  општине 
Горњи Милановац. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

312. 

На  основу  чл.  45.  и  46.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003) и члана 
42.  ст.  1  тач.  6.  и  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  Општине  Г.М."  бр. 
20/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 21. августа 2009.године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИКА“ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Члан 1. 

Доношењем  ове  Одлуке  приступа  се  изради 
Плана  детаљне  регулације  „Лика“  у  Г.Милановцу    (  у 
даљем тексту: план детаљне регулације). 

Члан 2. 

План  детаљне  регулације  обухвата  катастарске 
парцеле  бр.    21640/5,  21643/8,  21643/9,  21638/4, 
21640/15,  21640/16,  21638/3  и  21810  КО  Горњи 
Милановац. 

Површина  обухваћена  планом  износи 
приближно 99,55 ари. 

Члан 3. 

Рок за израду Плана детаљне регулације из чл. 
1. ове Одлуке износи 60 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 4. 

Средства  за  израду  Плана  детаљне  регулације 
обезбедиће  „Лика“  Д.О.О.  из  Горњег  Милановца,  као 
инвеститор. 

Члан 5. 

Саставни  део  Одлуке  су  Програм  за  изграду 
Плана детаљне регулације „Лика“  у Г.Милановцу   који 
је  усвојен  на  седници  Комисије  за  планове  од
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19.08.2009.године и решење о неприступању стратешкој 
процени  утицаја  на  животну  средину  бр.  406350 
693/09 од 20.09.2009.године. 

Члан 6. 

Ова Одлуке ступа на  снагу  осмог дана од  дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

313. 

На основу чл. 8. ст. 1 и 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл.гл.РС“бр. 16/97 и 42/98), чл. 4. ст. 3. 
и чл. 31. ст. 2. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности  од  општег  интереса  („Сл.гл.РС“бр.25/00, 
25/02,  107/05  и  108/05)  чл.  32.  ст.  1.  тач.  6.  Закона  о 
локалној самоуправи („Сл.гл.РС“бр. 129/07) и члана 42. 
став  1.  тачка  7.  и  124.  Статута  Општине  Г.Милановац 
(«Сл.гласник  Општине  Г.Милановац»  бр.  20/08), 
Скупштина општине Г.Милановац на седници одржаној 
21. августа 2009. године донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ 

Члан 1. 

У  одлуци  о  организовању  Јавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“  Ариље  које  су  у  истоветном 
тексту донеле: 

  Скупштина  општине  Ариље  на  седници 
одржаној дана 28.02.2006.године под 01 бр. 02325/05, 

  Скупштина  општине  Пожега  на  седници 
одржаној дана 11.11.2005.године под 03 бр. 01117/05, 

  Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној дана 05.09.2005.године под бр. 0636/0501, 

  Скупштина  општине  Чачак  на  седници 
одржаној  дана  21.  и  24.10.2005.године  под  бр.  06 
87/2005502, 

  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници дана 16.09.2005.године под бр. 40106711/05, 

Члан 33. мења се и гласи: 

„Управни  одбор  предузећа  има  једанаест  (11) 
чланова. 

Шест  (6)  чланова  управног  одбора  су 
представници оснивача од чега  град Чачак именује 
(2)  два  члана,  општине  Ариље,  Пожега,  Лучани  и 
Горњи Милановац по једног члана 

Три  (3)  члана  Управног  одбора  именује 
Министарство  пољопривреде,  шумарства  и 
водопривреде,  а  једног  (1)  члана  Министарство 
животне средине и просторног планирања. 

Један  (1)  члан  Управног  одобра  је 
представник запослених. 

Представник  запослених  предлаже  се  на 
начин утврђен Статутом предузећа.“ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на  снагу  осмог дана од дана 
доношења  у  истоветном  тексту  од  стране  свих 
освнивача – скупштина града Чачка и општина Ариље, 
Пожега, Лучани и Горњи Милановац. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

314. 

На  основу  члана  17.  и  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  ("Сл.гласник  РС"  бр.  25/00  и  25/02.  107/05  и 
108/05 испр.)  члана  32.  тачка  8.  и 9. Закона  о  локалној 
самоуправи («Сл.гласник бр. 129/07) и члана 42. став 1. 
тачка  9.,  10.  и  чл.  124.  Статута Општине  Г.Милановац 
(«Сл.гласник  Општине  Г.Милановац»  бр.  20/08), 
Скупштина општине Г.Милановац на седници одржаној 
21. августа 2009. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  о  изменама  и 
допунама Статута  Јавног  предузећа  за  водоснабдевање 
„Рзав“  Ариље  коју  је  донео  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“ 
Ариље  на  седници  одржаној  16.07.2009.године  под 
бројем 64/2009. 

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

Број: 401 061005/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

На  основу  члана  17.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  („Службени  гласник  Републике 
Србије“бр.25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) члана 8. Закона 
о  комуналним  делатностима  („Службени  гласник 
Републике Србије“ бр. 16/97 и 42/98), и чл. 55. Одлуке о
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организовању  Јавног  предузећа  за  водоснабдевање 
"Рзав" Ариље, 

Управни  одбор  Јавног  предузећа  за 
водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 16. 
07. 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ 

АРИЉЕ 

Члан 1. 

У Статуту  Јавног предузећа за водоснабдевање 
„Рзав“  Ариље  донетог  од  стране  Управног  одбора  на 
седници од 07. 09. 2006. године, а на који су сагласност 
дали: 

  Скупштина  општине  Чачак  Одлуком  бр.  06 
75/2006502, од 04.10.2006.године, 

 Скупштина општине Пожега Закључком 01 бр. 
1102/06 од 26.10.2006.године, 

  Скупштина  општине  Лучани    Закључком  бр. 
0635/0602, од 03. 11. 2006. године, 

  Скупштина  општине  Горњи  Милановац 
Решењем бр. 40106716/06, од 24. 11. 2006. године, 

 Скупштина  општине Ариље бр. 02333/06, од 
19. 01. 2007. године. 

Члан 31. мења се и гласи: 

„Управни  одбор  предузећа  има  једанаест  (11) 
чланова. 

Шест  (6)  чланова  Управног  одбора  су 
представници оснивача од чега  град Чачак именује 
(2)  два  члана,  општине  Ариље,  Пожега,  Лучани  и 
Горњи Милановац по једног члана 

Три  (3)  члана  Управног  одбора  именује 
Министарство  пољопривреде,  шумарства  и 
водопривреде,  а  једног  (1)  члана  Министарство 
животне средине и просторног планирања. 

Један  (1)  члан  Управног  одобра  је 
представник запослених. 

Представника  запослених  предлаже 
надлежни  орган  репрензетативног  синдиката  у 
предузећу.“ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на  снагу  осмог дана од дана 
добијања  сагласности  од  стране  свих  освнивача  – 
скупштина  града  Чачка  и  општина  Ариље,  Пожега, 
Лучани и Горњи Милановац. 

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље 
Број: 64/2009, дана 16. 07. 2009. године 

Заменик Председника 
Управног одбора 
Драган Васовић,ср. 

315. 

На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  ("Сл.гласник  РС"  бр.  25/00  и  25/02.  107/05  и 
108/05  испр.)  члана  32.  тачка  8.  Закона  о  локалној 
самоуправи («Сл.гласник бр. 129/07) и члана 42. став 1. 
тачка  9.  и  чл.  124.  Статута  Општине  Г.Милановац 
(«Сл.гласник  Општине  Г.Милановац»  бр.  20/08), 
Скупштина општине Г.Милановац на седници одржаној 
21. августа 2009.години донела је 

О Д Л У К У 

ПРИХВАТА  СЕ  предлог  Уговора  о 
удруживању средстава за изградњу бране и акумулације 
''Ариље  –  профил  Сврачково'',  у  свему  како  је 
предложило Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде,    Републичка  дирекција  за  воде,  под 
бројем:  40402___/200907  од  06.јула  2009.године,  а 
Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  из  Ариља  прихватио  на 
седници од 16.07.2009.године под бројем 62/2009. 

Овлашћује  се  Председник  општине 
Г.Милановац  да  напред  поменути  уговор  у  име 
Општине Горњи Милановац потпише. 

Одлуку  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

316. 

На  основу  члана  27.  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), 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 21. августа 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  измене  Програма 
пословања  Jавног  комуналног  предузећа    „Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац за 2009. годину,  која  је 
усвојена Одлуком Управног  одбора  Јавног  комуналног 
предузећа, под бројем 3934 од 5. августа 2009. године.
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Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

317. 

На  основу члана    32.  став  1.  тачка  1.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  129/07), 
члана  42.  став  1.  тачка  1.    Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г.Милановац“,  бр. 
20/08),  члана  131.  став  2.  и  члана  196.    Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник 
општине Г.Милановац“, бр. 21/08), Скупштина општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној    21.  августа 
2009. године, донела је 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНАМА 
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Приступа се променама Пословника Скупштине 

општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Образује  се  Радно  тело  за  израду  Нацрта 

Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине 
општине Горњи Милановац. 

У Радно тело именују се, и то 

 Драган Вучићевић, за председника, 
 Весна Савић, за члана, 
 Срђан Лукић, за члана, 
 Биљана Пауновић, за члана и 
 Јелена Трнавац, за члана. 

Члан 3. 
Нацрт  Одлуке  о  изменама  и  допунама 

Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
упутити Комисији за статутарна питања, организацију и 
нормативна  акта Скупштине  општине,    као  надлежном 
радном  телу,  ради  утврђивања  Предлога  одлуке  о 
изменама и допунама Пословника Скупштине  општине 
Горњи Милановац и упућивања Скупштини општине на 
доношење. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

318. 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I  КОНСТАТУЈЕ  СЕ    да  је  др  Радмили 
Вукосављевић из Горњег Милановца,  истекла  а  тиме и 
престала  функција  вршиоца  дужности  директора Дома 
здравља Горњи Милановац. 

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

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

319. 

На  основу  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити  (”Сл.  гл.  РС”,бр.  107/05),  члана  5.  Одлуке  о 
оснивању  Дома  здравље  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 6/08), 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 21. августа 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА  ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  др  Добросав  Лазаревић, 
стоматолог  из  Г.Милановца,  за  вршиоца  дужности 
директора Дома здравља Горњи Милановац. 

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења а примењиваће се у складу са Законом.
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3.  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић ,ср. 

320. 

На  основу  члана  52.  став  1.,  53.  став  2.,  члана 
54. став 1. и члана 54. став 3. тачка 2. 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 
Г.Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.Милановац", 
бр.21/08),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 21. августа 2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ЕТШ „КЊАЗ МИЛОШ“ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,  КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Козодеровић, 
приватни предузетник из Горњег Милановца, дужности 
члана  Школског  одбора    ЕТШ  "Књаз  Милош"  Горњи 
Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II ИМЕНУЈЕ СЕ  Зорица Поломац, професор 
разредне  наставе    из  Горњег  Милановца  за  члана 
Школског  одбора  ЕТШ  "Књаз  Милош"  Горњи 
Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

III  Члан  Школског  одбора    ЕТШ  "Књаз 
Милош"    Горњи Милановац    именују  се  на  период  од 
четири године. 

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

Број: 401061005/09 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

174. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1916/08 
20.07.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу чл. 58, ст. 1, тач. 18. Статута општине 
Горњи  Милановац  („сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  20/2008),  а  по  указаној  потреби, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА 

Образује се Савет за управљање миграцијама и 
трајна решења општине Горњи Милановац, у саставу: 

1.  Мирослав  Миловановић,  Помоћник 
председника  општине,  за  председника 
Савета 

2.  Весна  Огаревић,  Координатор 
Комесаријата  за  избеглице  Републике 
Србије за Моравички округ 

3.  Милета  Вуловић,  Служба  за  катастар 
непокретности Горњи Милановац, члан 

4.  Милан  Марић,  Одговорно  лице  Одељења 
за имовинскоправне послове, члан 

5.  Радомир  Ристановић,  Одговорно  лице 
Одељења  за  комуналностамбене  послове 
и урбанизам, члан 

6.  Томислав  Марковић,  Секретар  Црвеног 
крста Горњи Милановац, члан 

7.  Снежана  Раденковић,  директор  Центра  за 
социјални рад Горњи Милановац, члан 

8.  Милена Грковић,  повереник Комесаријата 
за  избеглице  општине  Горњи Милановац, 
секретар 

Ово  решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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175. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1022515/09 
28.07.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.  општине  Горњи 
Милановац",број 20/08) и члана 20. Одлуке о буџету за 
2009.  годину  ("Сл.гл.општине  Горњи  Милановац",број 
29/08 и 8/09), доносим 

Р Е  Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  Установи у области 
физичке културе Горњи Милановац на Одлуку управног 
одбора  ове Установе  број  163  од  23.07.2009.  године на 
расподелу  средстава  спортским  организацијама  за 
редовну  делатност  за  период  од  01.01.30.09.2009. 
године и то: 

1.  Општински фудбалски савез Горњи Милановац 
2.324.700,00 

2.  Спортски  савез  општине 
158.760,00 

3.  Одбојкашки  клуб  "Таково" 
453.600,00 

4.  Женски  рукометни  клуб"Горњи  Милановац 
396.900,00 

5.  Омладински  кошаркашки  клуб  "Таково" 
453.600,00 

6.  СД  "Д.Јевтић  Шкепо" 
396.900,00 

7.  Карате  клуб  "Таково" 
198.450,00 

8.  Куглашки  клуб  "Таково" 
283.500,00 

9.  Атлетски  клуб  "Таково" 
340.200,00 

10.  Шаховски  клуб  "Таково" 
141.750,00 

11.  Карате  клуб  "Милановац" 
141.750,00 

12.  Тениски  клуб  "Таково" 
45.360,00 

13.  Удружење  спортских  риболоваца 
45.360,00 

14.  Планинарско  смучарско  друштво  "Рудник" 
34.020,00 

15.  Спортско  друштво"Таково" 
113.750,00 

16.  Нераспоређена  средства  намењена  за  помоћ 
клубовима                          141.750,00 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

176. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020361/09. 
11.08.2009.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 
термомашинских    инсталацијама на адаптацији  објекта 
Гимназије "Таковски устанак" у Г.Милановцу, одређује 
се 

  Радисав  Мајсторовић,  дипл.инжењер 
машинства из Горњег Милановца, улица Петра Бојовића 
10., бр.лиценце за пројектовање 330757004 и лиценце з 
извођење 430487204. 

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  инвеститор 
адаптације објекта Гимназије у Горњем Милановцу. 

Чланом  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у  току,  односно  извођења  радова  за  које  је  дато 
одобрење.



B Br ro oj j  1 15 5/ /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 14 4 

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. 

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. 

177. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020362/09. 
11.08.2009.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 за инсталације и 
слабе струје на адаптацији објекта Гимназије "Таковски 
устанак" у Г.Милановцу, одређује се 

  Жељко  Живчевић,  дипл.инжењер 
електротехнике  из  Горњег  Милановца,  улица  Милоша 
великог 98. бр.лиценце за пројектовање 350378603. 

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  инвеститор 
адаптације објекта Гимназије у Горњем Милановцу. 

Чланом  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у  току,  односно  извођења  радова  за  које  је  дато 
одобрењ. 

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. 

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. 

178. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020372/09. 
17.08.2009.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  радова  покривања  Спортске  сале  у 
Прањанима, одређује се
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  Томислав  Нешовић,  дипл.грађ.инжењер  из 
Горњег  Милановца,  улица  Вука  Караџића.бр.2/II  бр. 
лиценце  одговорни  извођач  радова  414654504  и 
одговорни пројектант 314970604. 

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  инвеститор 
грађевинских  радова  на  покривању  Спортске  сале  у 
Прањанима. 

Чланом  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у  току,  односно  извођења  радова  за  које  је  дато 
одобрењ. 

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. 

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. 

179. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15532014/1 
21.07.2009.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    =10.000,00 
динара(десетхиљададинара)  Бајић  Миленку  из 
Богданице,  на  име  помоћи  за  штету,  која  је  настала 
услед  удара  грома  у    његову  породичну  кућу,  дана 
24.06.2009.год.  а  на  основу  Записника  Одељења  за 
инспекцијске  послове  Општинске  управе  општине 
Г.Милановац од 08.07.2009.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.
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180. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15532059 
24.07.2009.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.и19. 
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 
8.000,00  динара,  на  име  једнократне  финансијске 
помоћи, Филипу Трнавцу, професору ликовне културе 
из Г. Милановца. 

2.Средства из тачке 1. Овог решења уплатити на текући 
рачун  код Мердијан  банке:  330270010110364004,  на 
име Филип Трнавац. 

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  бр.15532059  од 
23.07.2009.године  од  стране  Филипа  Трнавца, 
професора  ликовне  културе  из  Г. Милановца  одобрава 
му  се  финансијска  помоћ  за  одлазак  на  Први 
међународни сајам науке и уметности, који се одржава у 
Патрасу  у  периоду  од  30.августа  до  13.септембра 
2009.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

181. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401357 
13.08.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  69. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС", бр.54/09.) 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 
6.420,00 динара на име сталних трошкова. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни и  законодавни  органи,  позиција 
12 , економска класификација 421стални трошкови. 

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. 

182. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401358 
14.08.2009.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.и19.
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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  18/12,      економска 
класификација        481донације  невладиним 
организацијамаВерске  заједнице,Цркви  Свете  Тројице 
у  Г.Милановцу(  за  Милету  Јеремић),  одобравају  се 
додатна    средства  у  износу  од  20.000,00  динара,за 
период  од  01.0130.06.2009.године,  на  име  навијања 
црквеног сата. 

2.Средства из  тачке  1. Овог решења  уплатити на жиро 
рачун 155465028,заМилету Јеремић 

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. 

183. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401359 
17.08.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  69. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС", бр.54/09.) 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 
31.707,94 динара на име сталних трошкова. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни и  законодавни  органи,  позиција 
12  ,  економска  класификација  421стални 
трошкови(42141113.083,80  дин.  и  42141418.624,14 
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. 

184. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401360 
18.08.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  69. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС", бр.54/09.) 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 
20.000,00 динара на име бонова за бензин. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  0.1, 
функција  130опште  услуге,  позиција  36  ,  економска 
класификација 426материјал. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије.
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4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

185. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401361 
19.08.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  69. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС", бр.54/09.) 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 
11.798,00 динара на име поклона за школу у Теочину. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Предедник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни и  законодавни  органи,  позиција 
14 , 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. 

186. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401362 
20.08.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  69. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС", бр.54/09.) 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 
29.767,00  динара  на  име  трошкова  службеног  пута  у 
Грчку. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Предедник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни и  законодавни  органи,  позиција 
13 , економска класификација 422трошкови путовања = 
28.767,00  дин.а  на  позицију  12,економска 
класификација 421стални трошкови = 1.000,00 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. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

11. 

Општинско веће општине Горњи Милановац на 
основу  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
(„Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08)  и  Закључка
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Општинског  већа  са  седнице  од  13.08.2009.године,  на 
седници одржаној 13.08.2009.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за решавање питања 
изласка из кризе ФК"Таково" из Горњег Милановца и за 
организовање обележавања 100 година од оснивања 
клуба. 

Одбор се образује у следећем саставу: 
1. Алекса Гагић, члан Општинског већа, за 

председника одбора, 
а за чланове: 

2.  Михаило  Вучетић,  председник  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 

3.  Милисав  Мирковић,  заменик  председника 
општине Г.Милановац, 

4.  Томислав  Марковић,  председник  СД 
"Таково", 

5. Божидар Глишовић, в.д. директора Установе 
у области физичке културе, 

6. Драшко Јаснић, в.д. директора ЈП Спортско 
рекреативни центар, 

7. Јовица Царевић, директор ЈП за путеве, 
8.  Томислав  Јоксић,  начелник  одељења  за 

привреду и финансије, 

9.  Радојица  Савић,  секретар  Савета  МЗ 
Г.Милановац, 

10.Снежана  Касаповић,  представник  за  односе 
са јавношћу општине Горњи Милановац, 

11. Зорица Тиосављевић, начелник Одељења за 
друштвене делатности, 

II    Задатак  Одбора  је  да  сачини  и  спроведе 
Програм  активности  за  решавање  питања  изласка  из 
кризе  Фудбалског  клуба  "Таково"  из  Г.Милановца,  да 
организује  (у  сарадњи  са  Клубом)    обележавање  100 
година  од  оснивања  Клуба,  да  сачини  основе 
спонзорства Клуба од привредних и физичких субјеката 
и  да  спроведе  све  друге  активности  које  ће  бити  од 
користи за опстанак и даље функционисање Клуба. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 3061003/09. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

____________________________________________________ 
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