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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

212. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1401175/094 
7. октобар 2009. године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  53.  Закона  о  буџетском 
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009), члана 58. став 
1.  тачка  3.  и  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
20/2008), председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ 
О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ 

КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.10.31.10.2009. 
ГОДИНЕ 

Члан 1. 

Законом о буџетском систему дефинисано је да 
буџетски  корисници  врше  плаћања  до  висине  расхода 
који су одређени за тромесечни или неки други период, 
при  чему  се  квоте  потрошње  одређују  имајући  у  виду 
средства  планирана  у  буџету,  план  извршења  буџета  и 
ликвидне могућности буџета. 

Обим  потрошње  по  буџетским  корисницима  и 
наменама  за  месец  октобар  2009.  године  утврђен  је  у 
следећим износима: 

Р.б.  БУЏЕТСКИ 
КОРИСНИК 

Текући 
расходи 

Расходи 
из 

кредита 
Укупно 

1.  Скупштина 
општине  820.000    820.000 

2.  Председник 
општине  4.200.000    4.200.000 

3.  Општинско 
веће  460.000    460.000 

4. 
Општинска 
управа – 
опште услуге 

12.500.000    12.500.000 

5. 

Општинска 
управа – 
развој 
заједнице 

  21.000.000  21.000.000 

6. 

Општинска 
управа – 
заштита 
животне 
средине 

300.000    300.000 

7. 

Општинска 
управа – 
пољопривред 
а 

100.000    100.000 

8.  Месне 
заједнице  2.500.000    2.500.000 

9. 
Фонд 
противпожар 
не заштите 

35.000    35.000 

10.  Основно 
образовање  3.200.000    3.200.000 

11.  Средње 
образовање  1.500.000    1.500.000 

12.  Стипендије 
студената  3.100.000    3.100.000 

13.  Дечја 
установа  6.200.000  5.000.000  11.200.000 

14. 
Центар за 
социјални 
рад 

600.000    600.000 

15. 
Друштвене и 
хуманитарне 
организације 

700.000    700.000 

16.  Културни 
центар  1.600.000    1.600.000 

17.  Библиотека  900.000    900.000 

18. 

Музеј 
рудничко 
таковског 
краја 

900.000    900.000 

19. 

Установа у 
области 
физичке 
културе 

1.280.000    1.280.000 

20.  Туристичка 
организација  380.000    380.000 

21.  ЈКП „Горњи 
Милановац“  1.000.000  5.000.000  6.000.000
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22. 
ЈП за 
изградњу 
општине 

15.000.000    15.000.000 

23.  ЈП за путеве  1.600.000  18.000.000  19.600.000 

24. 

ЈП
„Спортско 
рекреативни 
центар“ 

650.000    650.000 

УКУПНО:  59.525.000  49.000.000  108.525.000 

Члан 2. 

Обавезе  према  корисницима  буџетских 
средстава  извршаваће  се  сразмерно  оствареним 
примањима  буџета.  Уколико  се  у  периду  01.10.  – 
31.10.2009.  године  смање  примања  буџета,  издаци 
буџета  ће  се  извршавати  према  приоритетима,  и  то: 
обавезе  утврђене  законским  прописима,  на  постојећем 
нивоу  и  минимални  стални  трошкови  непходни  за 
функционисање буџетских корисника. 

Члан 3. 

О  извршењу  овог  решења  стараће  се  Одељење 
за привреду и финансије. 

Члан 4. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

213. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број: 1020379/09. 
16.09.2009.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  18.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М.",бр.20/08), а по указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

IOдређујем  Радојицу  Савића,  за  координатора 
реализације  Регулационог  пројекта Гимназије,  уређења 
простора  око  објекта  Гимназије,  регулације  "Глибића 
потока"  и  изградње  саобраћајнице  улице  Вука 
Караџића,  са  задатком  да  прати  и  координира  послове 
на извођењу напред наведених радова и о томе најмање 
једном недељно  у  писаној форми извести  Председника 
општине. 

II  Oбавезују се све службе Општиснке управе, 
јавних  предузећа  и  установа,  надзорни  органи, 

пројектанти и извођачи радова да поступају по налозима 
и примедбама координатора. 

III    За  обављање  послова  напред  наведеном 
лицу, припада право на накнаду од чему ће се сачинити 
посебан уговор. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

214. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број: 1463316/09. 
29.09.2009.год. 
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 

1.СТАВЉА  СЕ  ван  снаге  Решење  бр.  1463 
316/09 од 1. 09. 2009. године. 

2.  Овлашћује  се  Општинска  управа  општине 
Горњи  Милановац  да  спроведе  поступак  продаје 
амортизованог  грађевинског  материјала  (кровне  греде, 
лимове, кровне покривке и други замењени грађевински 
материјал) који је наставо приликом извођења радова на 
реконструкцији  објекта гимназије  "Таковски устанак"  у 
Г.Милановцу,  као  и  посечених  стабала  дрвећа  у 
дворишту Гимназије. 

3.  Средства  остварена  од  продаје  грађевинског 
материјала  и  стабала  уплатиће  се  на  рачун  буџета 
општине  Горњи  Милановац  и  искористиће  се  за 
реконструкцију објекта гимназије. 

Налаже  се  директору  Гимназије  "Таковски 
устанак"  у  Г.Милановцу  да  изврши  повраћај  већ 
уплаћених  средстава  предузећу  "Петровић",  д.о.о.    из 
Мајдана,  а  које  ће  исти износ  уплатити  на жиро  рачун 
бр. 840744151834384, уз обавезан позив на бр.72041. 

4.  Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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215. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:1610135/09. 
6.10.2009.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 у саставу: 

1. Мира Мирковић, директор Туристичке 
организације општине, за председника, а за чланове: 

2. Алекса Гагић, члан Општинског већа, 
3. Љиљана Челиковић, члан Општинског већа и 

директор Гимназије, 
4. Томислав Јоксић, начелник одељења за 

привреду и финансије, 
5. Драган Петровић, директор Техничке школе 

"Јован Жујовић", 
6. Ивана Адамовић, радник Општинске урпаве. 

II  Задатак Радне групе је да у оквиру Пројекта 
"Подршка очувању и  унапређењу  старих  заната", као и 
расписаног  конкурса  за  избор  производноизложбеног 
продајних  објеката  старих  заната,  Министарства 
трговине,  припреми извештај о могућностима општине 
Горњи  Милановац  за  учешће  у  напред  наведеном 
пројекту и расписаном конкурсу и достави Председнику 
општине. 

Рок за припремање овог Извештаја је што пре с 
обзиром на време за које је расписан конкурс. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

216. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:1610146/09. 
6.10.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Поклања  се  ОШ"Иво  Андрић"  из  Прањана 
ради  решења  питања  загревања  објекта  Спортске  сале 
која  је  у  изградњи,  Размењивач  топлоте  (димваздух) 
који  је  набављен  за  потребе  грејања  Спортске  хале 
"Бреза"  капацитета  300  kw  у  Горњем  Милановцу, 
имајући  у  виду  да  је  питање  грајања  овог  објекта 
решено да други одговарајући технички начин. 

2.  Надлежне  службе  општине  Горњи 
Милановац,  које  су  преузеле  вођење  инвестиције  на 
завршетку  радова  на  изградњи  Спортске  хале  при 
ПШ"Иво Андрић" из Прањана у обавези су да, имајући 
у  виду  пројектовано  решење  загревања  поменутог 
објекта, ураде нову пројектну документацију којом ће се 
предвидети  загревање  преко  размењивача  топлоте  и 
других термомашинских инсталација које су неопходне 
за  загревање  овог  објекта.  При  томе,  пројектанту  дати 
алтернативу  да  се  као  енергент  користи  или  ТНГ  или 
лако  уље, зависно од економске оправданости, односно 
цене ових енергената. 

3. Задужују се ОШ"Иво Андрић" из Прањана и 
Месна заједница Горњи Милановац да направе записник 
о  примопреузимању  наведеног  размењивача  топлоте, 
имајући  у  виду  да  је  Месна  заједница  Горњи 
Милановац,  као  један  од  учесника  у  инвестицији  на 
изградњи  Спортске  хале  "Бреза"  у  Г.Милановцу, 
односно  одговорни  радник Месне  заједнице,  потписао 
реверс о пријему размењивача топлоте. 

О б р а з л о ж е њ е 

Од  стручних  служби  Месне  заједнице  Горњи 
Милановац    обавештен  сам  да  набављени  размењивач 
топлоте  (димваздух),  капацитета  300  kw  за  потребе 
Спортске хале "Бреза" у Г.Милановцу, није у функцији 
обзиром да је дошло до промене пројекта који регулише 
питање  загревања  Спортске  хале,  те  да  би  се  исти, 
уколико  постоји  потреба  обзиром  на  његове  техничке 
карактеристике,  евентуално  могао  употребити  за 
загревање  сличног  објекта  који  ће  се  градити  или  је  у 
изградњи на подручју општине Г.Милановац. 

Имајући  у  виду  да  је  започета  изградња  сале 
при  ОШ"Иво  Андрић"  из  Прањана  као  и  сазнање  од 
стручних сарадника да се наведени размењивач топлоте 
може  употребити  за  загревање,  имаујући  пре  свега  у 
виду  капацитет,  донео  сам  Решење  као  у  ставу  1. 
диспозитива. 

Одлука  из  става  2.  диспозитива  заснива  се  на 
чињеница  да  је  Општинска  управа  преузела  вођење 
инвестиције  на  завршетку  објекта  Спортске  сале  у 
Прањанима  а  да  радови  на  уградњи  термомашинских 
инсталација  за  грејање  још  увек  нису  изведени  те  да 
постоји  могућности  да  се  пре  пројектовања  питање
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загревања реши уз коришћење поклоњеног размењивача 
топлоте. 

Одлука  из  става  3.  диспозитива  заснива  се  на 
потреби  да  се  на  легалан  начин  реши  питање 
раздуживања  одговорног  радника  месне  заједнице 
Горњи  Милановац  који  је  потписао  реверс  о  пријему 
размењивача топлоте, а исто тако и пријема ове опреме 
од стране ОШ"Иво Андрић" из Прањана. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

217. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:166105/09. 
7.10.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласниик  РС",бр.129/07)  и  члана  58. 
Статута  општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.20/08)  и  тачке  1.  Закључка 
Општинског  већа    ("Сл.гласник  општине  Г.М"бр. 
8/2009), а по указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  Општинске  управе 
општине  Горњи  Милановац  за  преузимање  целокупне 
документације  од  Основне  школе  "Арсеније  Лома" 
Рудник,  везано  за  изградњу  Фискултурне  сале  у  ОШ 
"Арсеније Лома" Рудник 

II У Комисију се именују: 
1. Радован Дрињаковић, помоћник Председника 

општине  за  финансије,  за  председника  Комисије,  а  за 
чланове: 

2.  Александра  Јаковљевић,  члан  Општинског 
већа, 

3.  Мирослав  Миловановић,  помоћник 
Председника општине за пољопривреду. 

III Задатак Комисије  је да изврши преузимање, 
од  Основне  школе  "Арсеније  Лома"Рудник  целокупне 
документације  (уговора,  анекса  уговора,  грађевинске  и 
финансијске документације) о досадашњим радовима на 
Фискултурној  сали  у  Основне  школе  "Арсеније 
Лома"Рудник. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

218. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:1404725/09. 
9.10.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ПОКЛАЊА  СЕ  Дечјој  установи  "Сунце"  из 
Г.Милановца  ТВ  пријемник  марке  "VOХ"  2110Т  и 
"BEKO"player  2008,  поводом  отварања  објекта  у 
Прањанима. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

219. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401404 
23.09.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08), члана 7.и 19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2009. 
годину(„Сл.гласник  општине
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Г.Милановац“бр,29/08,8/09,15/09.),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.  29/08,8/09,15/09.),  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 
(двадесетхиљададинара),  за  период  од  01.01 
30.06.2009.год., на име навијања црквеног сата. 

2.Средства  из  тачке  1. Овог  решења  уплатити  на жиро 
рачун 155465028,за Милету 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. 

220. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401403 
23.09.2009.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.29/08,8/09,15/09.) 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.29/08,8/09,15/09),  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 
28.551,00 динара на име трошкова путовања. 

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

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

221. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15532296 
24.09.2009.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.и  19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08,8/09,15/09.) 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.29/08,8/09,15/09),  Раздео  2   
Председник  општине,  организациона  шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  20,  економска 
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
25.000,00  динара  на  име  трошкова  превоза  за  екипу 
„прве  помоћи“  Црвеног  крста  из  Г.Милановца  ,за 
учешће на Међурегионалном такмичењу у Кикинди. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  10, 
функција  090друштвене  и  хуманитарне  организације,
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позиција  75/1,  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. 

222. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15532253 
24.09.2009.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.и  19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08,8/09,15/09.) 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.29/08,8/09,15/09),  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 
117.500,00  динара  на  име  финансијске  помоћи  за 
завршетак  цркве у Прањанима. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни  и  законодавни  органи, 
позиција  18/12Верске  заједнице,  економска 
класификација  481донације  невладиним 
организацијама. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  жиро 
рачун Црквене општине Прањани број : 1551379447. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

223. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401406 
29.09.2009.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  7.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09)  и  члана  58.  став  1. 
тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац  (  "Сл. 
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2009.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“ бр. 29/08, 8/09,15/09), раздео 04општинска 
управа,  глава  01,  функција  620  развој  заједнице, 
позиција  41/6,  економска  класификација  511  зграде  и 
грађевински  објекти  (Фис.сала  ОШ  „И.Андрић 
„Прањани),  у  износу  од  =  375.400,00  динара,  што 
представља  мање  од  5%  вредности  ове  апропријације 
(3,75%),  преусмерава  се  на  :  раздео  04  општинска 
управа,  глава  01  функција  620развој  заједнице, 
позиција  41/8,  економска  класификација  511зграде  и 
грађевински објекти(Препокривање школе у Теочину). 

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На  основу  члана  61.  став  1  и  7.  Закона  о 
буџетском  систему,  може  се  извршити  преусмеравање 
одобрених    апропријација  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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224. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15532356 
29.09.2009.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На    основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС”бр.129/2007.), 
члана 70. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 
бр.54/09),  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, 
08/09,15/09), 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, 08/09,15/09), раздео 02 
Председник општине, глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,  позиција  19  стална  буџетска 
резерва,  исплате  средства  у  износу  од    =25.000,00 
динара(двадесетпетхиљададинара)  Величковић  Нади 
из Г.Милановца, ул.Раке Љевајца 5, на име помоћи за 
штету,  која  је  настала  услед  пожара  на  помоћном 
објекту  ( штала )у Бољковцима , дана 07.07.2009.год. 
а на  основу Уверења МУПа Републике  Србије,Одсека 
за  заштиту  и  спасавање  у  Чачку,број  217499/09  од 
14.07.2009.године  и  Записника    Одељења  за 
инспекцијске  послове,Општинске  управе 
Г.Милановац,број 407217584 од 27.07.2009.год. 

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. 

225. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401407 
29.09.2009.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.и  19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08,8/09,15/09.) 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.29/08,8/09,15/09),  Раздео  2   
Председник  општине,  организациона  шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  20,  економска 
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
25.000,00  динара  Црвеном  крсту,  на  име  регистрације 
возила  ГМ 31063. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  општинска  управа,  глава  10, 
функција  090друштвене  и  хуманитарне  организације, 
позиција  75/1  Црвени  крстредовна  делатност, 
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.
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226. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401411 
30.09.2009.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  7.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09)  и  члана  58.  став  1. 
тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац  (  "Сл. 
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2009.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  29/08,  8/09,15/09),  раздео  02 
Председник  општине,  глава  2.1, функција  110извршни 
и  законодавни  органи,  позиција  16,  економска 
класификација 441отплата домаћих камата, у износу од 
=298.857,00  динара,  што  представља  мање  од  5% 
вредности  ове  апропријације  (2,19%),  преусмерава  се 
на : раздео 02 Председник општине, глава 2.1 функција 
110извршни  и  законодавни  органи,  позиција  16/1, 
економска  класификација  444таксе  које  проистичи из 
задуживања 

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На  основу  члана  61.  став  1  и  7.  Закона  о 
буџетском  систему,  може  се  извршити  преусмеравање 
одобрених    апропријација  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

227. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401409 
30.09.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  20/08),  члана  7. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2009. 
годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08,8/09,15/09.),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.  29/08,8/09,15/09.),  раздео  04 
Општинска  управа,  глава  01,  функција      421 
пољопривреда,  позиција 44,   економска  класификација 
423услуге  по  уговору,  одобравају  се  средства  на  име 
стимулативне  награде  за  рад  стрелаца  на  48 
противградних станица у општини Горњи Милановац и 
то  3.500,00  динара  по  једном  стрелцу,  месечно,  за  три 
месеца(  друга  половина  сезоне  одбране  од  града  у 
2009.години). 
2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  биће  исплаћена 
преко банакатекућих рачуна стрелаца,по списку који је 
доставио  Републички  хидрометеоролошки  завод 
Београд ( Букуља ). 
3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  одељење  за 
привреду и финансије. 
4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

228. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401410 
30.09.2009.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
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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.29/08,8/09,15/09.) 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.29/08,8/09,15/09),  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 
1.000,00  динара  на  име  такси  које  проистичу  из 
задуживања. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни и  законодавни  органи,  позиција 
16/1,  економска  класификација  444таксе  које 
проистичу из задуживања. 

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 

13. 

На  основу  члана  2.  став  5.  Закона  о  окупљању 
грађана  ("Сл.гласник  РС",бр.51/92,  53/93,  67/93  и 
48/9,"Сл.лист  СРЈ",бр.21/2001Одлука  СУС  и 
Сл.гласник  РС",бр.101/2005др.закон)  и  члана  26. 
Одлуке о  Општинском  већу, Општинско  веће  општине 
Г.Милановац,  на  седници  одржаној  8.10.2009.године, 
донело је 

О Д Л У К У 

Члан 1. 

Одређује  се  Трг  кнеза  Михаила  у  Горњем 
Милановцу као простор за одржавање јавних скупова на 
територији општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 

Сазивач  јавног  скупа  дужан  је  да  се,  преко 
надлежних  органа,  стара  о  одржавању  реда,  чувању  од 
оштећења  и  уништења  имовине  и  других  предмета  на 
простору из  члана  1.  ове Одлуке,  као  и  да простор,  по 
завршетку  јавног  скупа,  доведе  у  првобитно  стање  као 
пре  одржавања  јавног  скупа  у  складу  са  Законом  и 
општинским одлукама. 

Члан 3. 

Ову  Одлуку  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

Број: 3061010/09. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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АКТА УСТАВНОГ СУДА 

2.
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ОСТАЛА АКТА 

8.
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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
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