
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGOODDIINNAA  XXIIXX  BBRROOJJ  88  2200..  AAPPRRIILL  22001100..  GGOODDIINNEE  

   CCeennaa oovvoogg  bbrroojjaa  jjee  5500 ddiinnaarraa 
GGooddii{{wwaa  pprreettppllaattaa  jjee  11..000000  

ddiinnaarraa    

 

 

SSLLUU@@BBEENNII  GGLLAASSNNIIKK  

OOPP[[TTIINNEE  GGOORRWWII  MMIILLAANNOOVVAACC  

 
АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           
                                                                      

 450. 

 
На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Г.Милановац", бр. 

20/08), члана 2., 5. став 2. и  9. став 4. Одлуке о установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац 
("Службени гласник општине Г.Милановац", бр. 21/09) и члана 58. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац 
("Службени гласник општине Г.Милановац", бр. 21/08 и 21/09), Комисија за кадровска, административна и мандатно 
имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 19. априла 2010. године, донела је   

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 1. Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски устанак, на Свечаној седници Скупштине општине Горњи Милановац, додељују се општинске награде у 
2010.години и то:  
 
 
 - ПЕТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 
 
 - ТРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК".   

 
 
2. Општинска награда "Таковски устанак" не додељује се у 2010. години. 
 
 
3. Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 Број: 2-06-906/2010 
 
 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 Ружа Михаиловић,с.р. 
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451. 

 
 На основу члана 5. став 1. Одлуке o установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац 
("Службени гласник општине Г.Милановац", бр. 21/09) и члана 58. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац 
("Службени гласник општине Г.Милановац", бр. 21/08 и 21/09), Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 19. априла 2010. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2010. ГОДИНИ 

 
 
I   ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се:  
 
 
Фудбалском клубу "Металац" из 
Горњег Милановца 
 

основаном 12. јуна 1961. године, перјаници Општинског фудбалског 
савеза Горњи Милановац и носиоцу развоја фудбала у нашој 
општини. Од оснивања до данас наступао је у свим ранговима 
такмичења, а кроз његове редове прошло је на хиљаде младих 
фудбалера, од којих велики број као сениори и данас наступају за 
клубове нижих рангова. Средином 2009. године остварио је сан 
љубитеља фудбала наше општине, успевши да избори пласман у 
Супер лиги Србије. Током свих тих година Фудбалски клуб 
"Металац" достојно је репрезентовао своју општину.  

 
Друштву за изградњу, производњу и 
промет "Интерплет-градња" д.о.о.  
из Горњег Милановца 
 

 
основаном фебруара 1992. године, приватној компанији у области 
грађевинарства која 18 година успешно послује на територији, 
првенствено, Горњег Милановца, а затим  Београда, Крагујевца, 
Аранђеловца, Тополе... "Интерплет-градња" ужива велики углед 
захваљујући стручном прилазу сваком послу, коришћењем 
најсавременијих грађевинских материјала, машина и алата, као и 
темељном и квалитетном раду. Основни мото фирме је да се 
инвеститору пружи најбоља услуга, по коректној цени и уз частан 
однос, а за постизање и стално унапређивање квалитета заслужни су 
запослени на свим нивоима, успешно решавајући све захтеве, 
развијајући постојеће потенцијале потребне за квалитетно и 
конкурентско наступање на тржишту у свим областима 
грађевинарства.    
 

Проф. др сци мед. Душану Станојевићу 
из Београда, 

потиче из угледне прањанске породице Станојевић. Основно и средње 
образовање стекао је у селу Прилике, Горњем Милановцу и Београду. 
Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду 1974.године, а 
за асистента изабран је 1986.године, предмет гинекологија и 
акушерство. Магистрирао је  1989. а докторску тезу одбранио 
1996.године. Од 2009. године је у звању професора. У свом раду 
определио се за гинеколошку хирургију, постао водећи лекар у тој 
области у земљи. Објавио је више радова, учествовао у писању 
домаћих и страних уџбеника из гинекологије и акушерства. Данас је 
директор Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт" у 
Београду. Годишње уради између 600 и 800 великих гинеколошких 
операција.  

 
Ацу Илићу, генералном директору АД 
Рудник и флотација “Рудник“, 
 

 
Након основног и средњег образовања у Руднику и Горњем 
Милановцу, дипломирао је 1989. године и стекао звање 
диплопмираног инжењера геологије. Радни однос засновао је, исте 
године, у тадашњем Друштвеном предузећу  Рудник и флотација 
“Рудник“ из Рудника. На челу акционарског друштва Рудник и 
флотација “Рудник“ налази се од 2004. године. Данас је председник 
Одбора Удружења рудника метала, црне и обојене металургије и члан 
Регионалне привредне коморе Краљево, за сектор рударства. 
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Добитник је награде Привредне Коморе Србије за постигнуте 
резултате у развоју и унапређењу привреде у току 2009. године. 

 
Животи Чаровићу из Белог Поља 

 
успешном пољопривредном произвођачу, једном од рекордера у 
производњи и испоруци млека, на подручју наше општине, градова 
Чачка и Краљева. У прошлој години произвео је 114.794 литра млека 
и ту количину испоручио АД „Имлек“ млекари Краљево-регион 
Краљево. 
 

 
 
 
    СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

 
 
Владану Радоњићу, кондиционом тренеру из 
Горњег Милановца 
 

Дипломирао је и магистрирао на Београдском факултету за 
спорт и физичку културу. Као кондицини тренер Првог тима КК 
„Партизан“ из Београда осваја турнир Радивоја Кораћа, 
државно првенство Србије, трофеј најбољег тима у Јадранској 
лиги. Са КК „Партизан“ 2010. године као члан стручног штаба 
осваја Куп Србије и одлази на завршни турнир НЛБ лиге у 
Загреб а потом на „final four“ Евролиге у Париз. Овом 
најмлађем кондиционом тренеру одобрена је одбрана докторске 
дисертације на тему „Морфолошке и моторичке способности 
кошаркаша различитих рангова такмичења у Србији“.  
 

 
Вељку Тодоровићу, електротехничару из 
Такова 
 

 
узорном занатлији, домаћину, супругу и оцу, а поред тога 
узорном председнику Савета Месне заједнице Таково. Значајно 
је допринео развоју своје Месне заједнице, развоју 
инфраструктуре и побољшавању услова живљења њених 
житеља, уз велико улагање сопствених средстава и то у 
условима економске кризе. Чак и када није имао могућности да 
помогне и да изађе у сусрет, знао је и усмеравао ка онима који 
могу. 
 

 
Драгици Ковачевић, наставнику српског 
језика у пензији, из Горњег Милановца 

 
Васпитала је генерације и генерације младих људи. Свој посао 
обављала је крајње професионално, васпитно, са пуно љубави, 
радости и одговорности. Њени ученици постизали су запажене 
резултате на републичким такмичењима, а и сама је добитник 
бројних захвалница за постигнуте резултате на пољу српског 
језика. Највеће признање дају јој генерације њених ученика, 
које о њој говоре са љубављу и поштовањем.  
 

 
 

 II   Уручивање Златне и Сребрне плакете "Таковски устанак" обавиће се на свечаној седници Скупштине 
општине Горњи Милановац, 22. априла 2010. године, са почетком у 17,00 часова у Дому културе у Горњем 
Милановцу. 
 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“                     
 
 
Број: 2-06-906/2010 
 
 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Ружа Михаиловић,с.р. 
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АКТА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

 520. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1-401-369 
22.03.2010.године 
Горњи Милановац 
 
 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
42.200,00 динара, Гимназији „Таковски устанак“, на име 
учествовања на осмом такмичењу хорова гимназија у 
Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 10, 
функција  920- Средње образовање,  позиција  79, 
економска класификација  463- трансфери осталим 
нивоима власти (423-услуге по уговору = 38.000,00дин. 
и 422- трошкови путовања = 4.200,00дин.). 
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,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 521.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1-401-373 
25.03.2010.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 2010. 
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац“бр. 26/09, 
04/10), председник Општине доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник 
општине Г.Милановац“ бр. 26/09, 04/10), раздео 02- 
Председник општине, глава 2.1, функција   110-извршни 
и законодавни органи,  позиција 17/12,   економска  
класификација 481-донације невладиним 
организацијама-Верске заједнице,цркви Свете Тројице у 
Г.Милановцу ( за Милету Јеремић), одобравају се 
средства у износу од 2.000,00(двехиљаде) динара на 
име дуга за исплате за навијање црквеног сата. 
 

2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на 
жиро рачун: 155-4650-28, 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,с.р. 
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 522.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1-401-384 
31.03.2010.године 
Горњи Милановац 
 
 
На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став 
1.и 6. ("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 2010. годину („Сл.гласник општине Г. 
Милановац“ бр. 26/09,04/2010), раздео 04- Општинска 
управа, глава 15, функција 820-Библиотека: 
 позиција 104, економска  класификација 411- плате, 
додаци и накнаде запослених, у износу  од  =200.000,00 
динара, 
позиција 105,економска класификација 412-доприноси, 
у износу од = 70.000,00 динара, 
 преноси се на раздео 02-Председник општине, глава 
2.1, функција 110-извршни и законодавни органи, 
позиција 19, економска класификација 499-текућа 
буџетска резерва. 
 
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије. 
 
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
У складу са законом којим се одређује максималан број 
запослених у локалној администрацији, део средстава са 
апропријације плата, предвиђених буџетом општине 
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени 
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску 
резерву , а затим ће се посебним решењем из ње 
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања 
запосленима,код директног и индиректног буџетског 
корисника, за износ потребних средстава за исплату 
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала 
потреба. 
                                                                             
                    
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дражимир Марушић,с.р. 

 

 523. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1-401-385 
31.03.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
270.000,00 динара, Библиотеци „Браћа Настасијевић“,на 
име исплате трећег дела отпремнина за раднике за чијим 
је радом престала потреба. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 15, 
функција  820- Библиотека,  позиција  107, економска 
класификација  414-социјална давања запосленима. 
 
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,с.р. 

 
 

 524. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1-401-386 
31.03.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став 
1.и 6. ("Сл.гласник РС", бр. 54/09) и члана 58. став 1. 
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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 2010. годину („Сл.гласник општине Г. 
Милановац“ бр. 26/09,04/2010), раздео 04- Општинска 
управа, глава 18, функција 470-Туристичка 
организација: 
 позиција 139, економска  класификација 411- плате, 
додаци и накнаде запослених, у износу  од  =60.000,00 
динара, 
позиција 140,економска класификација 412-доприноси, 
у износу од = 70.000,00 динара, 
 преноси се на раздео 02-Председник општине, глава 
2.1, функција 110-извршни и законодавни органи, 
позиција 19, економска класификација 499-текућа 
буџетска резерва. 
 
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије. 
 
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
У складу са законом којим се одређује максималан број 
запослених у локалној администрацији, део средстава са 
апропријације плата, предвиђених буџетом општине 
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени 
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску 
резерву , а затим ће се посебним решењем из ње 
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања 
запосленима,код директног и индиректног буџетског 
корисника, за износ потребних средстава за исплату 
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала 
потреба. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дражимир Марушић,с.р. 
 
 

 525.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1-401-387 
31.03.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 

годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
130.000,00 динара, Туристичкој организацији општине 
,на име исплате трећег дела отпремнина за раднике за 
чијим је радом престала потреба. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 18, 
функција  470-Туристичка организација,  позиција  
141, економска класификација  414-социјална давања 
запосленима. 
 
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,с.р. 
 

 526. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1-401-388 
31.03.2010.године 
Горњи Милановац 
 
 
На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став 
1.и 6. ("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 2010. годину („Сл.гласник општине Г. 
Милановац“ бр. 26/09,04/2010), раздео 04- Општинска 
управа, глава 01, функција 130-опште услуге: 
 позиција 24 економска  класификација 411- плате, 
додаци и накнаде запослених, у износу  од  =968.897,86 
динара, 
позиција 25,економска класификација 412-доприноси, у 
износу од = 810.202,14 динара, 
 преноси се на раздео 02-Председник општине, глава 
2.1, функција 110-извршни и законодавни органи, 
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позиција 19, економска класификација 499-текућа 
буџетска резерва. 
 
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије. 
 
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
У складу са законом којим се одређује максималан број 
запослених у локалној администрацији, део средстава са 
апропријације плата, предвиђених буџетом општине 
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени 
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску 
резерву , а затим ће се посебним решењем из ње 
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања 
запосленима,код директног и индиректног буџетског 
корисника, за износ потребних средстава за исплату 
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала 
потреба. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дражимир Марушић,с.р. 
 

 527. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1-401-389 
31.03.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
1.779.100,00 динара, Општинској управи општине ,на 
име исплате трећег дела отпремнина за раднике за чијим 
је радом престала потреба. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 01, 
функција  130-опште услуге,  позиција  27, економска 
класификација  414-социјална давања запосленима. 

 
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,с.р. 

 
 528. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1-401-391 
06.04.2010.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 2010. 
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац“бр. 26/09, 
04/10), председник Општине доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник 
општине Г.Милановац“ бр. 26/09, 04/10), раздео 02- 
Председник општине, глава 2.1, функција   110-извршни 
и законодавни органи,  позиција 11,   економска  
класификација 421-стални трошкови, одобравају се 
средства у износу од 4.349,15 (фебруар и март 
2010.год,),а на основу члана 2. Уговора о дугорочној 
професионалној сарадњи,бр.1-320-77 од 
14.08.2009.год.између општине Г.Милновац и 
Удружења пољопривредника „Моба“ из Љига. 
 

2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на 
жиро рачун Агенције „Јелена ПР“Јелена Петровић из 
Г.Милановца,број : 250-4070000185040-34 ЕФГ-банка. 

 
3.О реализацији овог решења стараће се 

одељење за привреду и финансије. 
 

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

 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 
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 529. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-401-394    
07.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
20.000,00 динара, ОШ“Десанка Максимовић“ из 
Г.Милановац, на име финансијске помоћи за учешће 
ученика и наставника на републичкој смотри у Новом 
Саду. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 09, 
функција  912-основно образовање-ОШ Десанка 
Максимовић“Г.Милановац,  позиција  75, економска  
класификација 463-трансфери осталим нивоима власти 
(422-трошкови путовања). 
 
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије. 
 
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
Општине Г.Милановац“. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дражимир Марушић,с.р. 
 
 

 530. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-401-395   
08.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 

Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
5.000,00 динара, спортском клубу слепих“Додир“из 
Чачка, на име финансијске помоћи за куповину 
спортске опреме. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1, 
функција  110-извршни и законодавни органи,  
позиција  17/19-остала удружења, економска 
класификација 481-донације невладиним 
организацијама. 
 
3.Средства из тачке 1.овог решења пренети на текући 
рачун бр: 
   170-30009203000-71.Спортско друштво слепих 
„Додир“Чачак. 
 
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,с.р. 
 

 531. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-553-1607   
08.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
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општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
10.000,00 динара, Удружењу Рома Г.Милановaц, на 
име финансијске помоћи око прославе 10.год.од 
оснивања „Удружења Рома“. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1, 
функција  110-извршни и законодавни органи,  
позиција  17/16 , економска класификација 481-донације 
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,с.р. 
 

 532. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-553-1627   
08.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
30.000,00 динара, Унији Рома ОО Г.Милановaц, на 
име финансијске помоћи око прославе Светског дана 
Рома-платити трошкове угоститељских услуга у 
ресторану „Гружа“Г.Милановац. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1, 
функција  110-извршни и законодавни органи,  
позиција  17/19-остала удружења , економска 
класификација 481-донације 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,с.р. 
 

 533. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-553-1628   
08.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
10.000,00 динара, Удружењу Рома „Два бела голуба“ 
из Г.Милановца, на име финансијске помоћи за превоз 
до Рашке-дани Рома. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1, 
функција  110-извршни и законодавни органи,  
позиција  17/17 , економска класификација 481-донације 
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,с.р. 
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 534. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1-401-400 
09.04.2010.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 2010. 
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац“бр. 26/09, 
04/10), председник Општине доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник 
општине Г.Милановац“ бр. 26/09, 04/10), раздео 02- 
Председник општине, глава 2.1, функција   110-извршни 
и законодавни органи,  позиција 17/12,   економска  
класификација 481-донације невладиним 
организацијама, одобравају се средства у износу од 
50.000,00 динара  Г.О.за изградњу храма Св.Георгија на 
Руднику. 
 

2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на 
жиро рачун Г.О.за изградњу храма,бр: 

840-3534745-30 
 
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,с.р. 
 

 535. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1-401-402 
12.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
 
На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став 
1.и 6. ("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 2010. годину („Сл.гласник општине Г. 
Милановац“ бр. 26/09,04/2010), раздео 04- Општинска 
управа, глава 01, функција 130-опште услуге: 
 позиција 24 економска  класификација 411- плате, 
додаци и накнаде запослених, у износу  од  =109.895,42 
динара, 
позиција 25,економска класификација 412-доприноси, у 
износу од = 47.909,58 динара, 
 преноси се на раздео 02-Председник општине, глава 
2.1, функција 110-извршни и законодавни органи, 
позиција 19, економска класификација 499-текућа 
буџетска резерва. 
 
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије. 
 
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
У складу са законом којим се одређује максималан број 
запослених у локалној администрацији, део средстава са 
апропријације плата, предвиђених буџетом општине 
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени 
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску 
резерву , а затим ће се посебним решењем из ње 
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања 
запосленима,код директног и индиректног буџетског 
корисника, за износ потребних средстава за исплату 
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала 
потреба. 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дражимир Марушић,с.р. 
 
 

 536. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-401-403   
12.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
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годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
157.805,00 динара, Општинској управи, на име исплате 
2. дела отпремнине за радником општинске управе , за 
чијим је радом престала потреба. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 04- општинска управа, глава 0.1, 
функција  130-опште услуге,  позиција  27 , економска 
класификација 414-социјална давања запосленима. 
 
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,с.р. 

 

 537. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-401-404   
12.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  = 
1.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за 
отварање апропријације - економске класификације 444-
пратећи трошкови задуживања. 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1, 

функција  110-извршни и законодавни органи,  позиција  
15/1 , економска класификација 444-пратећи трошкови 
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,с.р. 
 

 538. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине                              
Број: 1-401-405  
12.04.2010.године 
Горњи Милановац 
 
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. 
Статута општине Горњи Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,   члана 
3.  Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010. 
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, 
бр.26/09,04/2010.) 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 2010. годину ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.26/09,04/2010.), Раздео 02 - 
Председник општине, организациона шифра 80198, 
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска 
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од  
=498.719,82 динара, на име обезбеђења средстава за 
таксе које проистичу из задуживања . 
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1, 
функција  110-извршни и законодавни органи,  позиција  
15/1 , економска класификација 444-пратећи трошкови 
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,с.р. 
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 539. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1-401-406 
14.04.2010.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 2010. 
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац“бр. 26/09, 
04/10), председник Општине доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник 
општине Г.Милановац“ бр. 26/09, 04/10), раздео 02- 
Председник општине, глава 2.1, функција   110-извршни 
и законодавни органи,  позиција 13,   економска  
класификација 423-услуге по уговору, одобравају се 
средства у износу од 220.000,00 динара , Чаировић Роси 
из Г.Милановца, на основу уговора бр.1-464-138-1/2010. 
 

2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на 
текући  рачун њеног пуномоћника, адвоката Драгољуба 
Нешковића из Г.Милановца,бр: 290-4344-12 код 
Универзал банке. 

 
3.О реализацији овог решења стараће се 

одељење за привреду и финансије. 
 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 

 
 

 540. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-020-336/10 
13.04.2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58. 
став1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац 

(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08), 
доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. За вршење стручног надзора за Постављање 
инсталација водовода и канализације за уређење терена 
објекта Гимназије „Таковски устанак“ у Горњем 
Милановцу, одређује се 
             - Василије Вујић, дипл. грађевински инжењер из 
Горњег Милановца, улица Свете Поповића број 39, број 
лиценце 414-4432-04. 
 
 2. Наведено лице је дужно да послове стручног 
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом 
153. 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 Председника 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 и реконструкције објекта Гимназије 
„Таковски устанак“ Горњи Милановац. 
  

Чланом 153. Закона о планирању и изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у току грађења објекта, односно извођења радова за које 
је издата грађевинска дозвола. 
  

Лице одређено за вршење стручног надзора 
испуњава услове прописане наведеним Законом за 
послове надзора. 
  

Послови стручног надзора дефинисани су 
чланом 153. 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,с.р. 
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 541. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-020-337/10 
13.04.2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
  

На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58. 
став1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац 
(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08), 
доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. За вршење стручног надзора за Извођење 
радова на озелењавању дворишта Гимназије „Таковски 
устанак“ у Горњем Милановцу и за вршење стручног 
надзора за Извођење земљаних радова са изградњом 
алпинетума у дворишту Гимназије „Таковски устанак“ у 
Горњем Милановцу, одређује се 
             - Зорица Толић, дипл. инг. пејзажне архитектуре 
из Горњег Милановца, Вука Караџића број 54. 
 
 2. Наведено лице је дужно да послове стручног 
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом 
153. 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 Председника 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 и реконструкције објекта Гимназије 
„Таковски устанак“ Горњи Милановац. 
  

Чланом 153. Закона о планирању и изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у току грађења објекта, односно извођења радова за које 
је издата грађевинска дозвола. 
  

Лице одређено за вршење стручног надзора 
испуњава услове прописане наведеним Законом за 
послове надзора. 
  

Послови стручног надзора дефинисани су 
чланом 153. 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. 
                                                             
 

 542. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-022-527/2 
19.04.2010.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 На основу члана 58. став 1. тачка 16. Статута 
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине 
Горњи Милановац", број 20/08 ) и члана 21. Одлуке о 
буџету општине Горњи Милановац за  2010.годину 
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 26/09 и 
4/10) доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  Установи у 
области физичке културе из Горњег Милановца на 
Одлуку Управног одбора Установе у области физичке 
културе број 84 од 15.04.2010.године на расподелу 
средстава спортским организацијама за редовну 
делатност за 2010.годину и то: 
 

1. 
Општински фудбалски савез 
Г. Милановац 

 
4.032.000,00 

2. Спортски савез општине 252.000,00 
3. Одбојкашки клуб "Таково" 655.200,00 

4. 
Женски рукометни клуб "Г. 
Милановац" 

 
504.000,00 

5. 
Омладински кошаркашки 
клуб "Таково" 

 
604.800,00 

6. СД "Д. Јевтић –Шкепо" 403.200,00 
7. Карате клуб " Таково" 302.400,00 
8. Карате клуб "Милановац" 151.200,00 
9. Куглашки клуб " Таково" 453.600,00 

10. Атлетски клуб "Таково" 403.200,00 
11. Шаховски клуб  "Таково" 252.000,00 
12. Спортско друштво "Таково" 1.058.400,00 

13. 
Планинарско смучарско 
друштво "Рудник" 

 
50.400,00 

14. 
Удружење спортских 
риболоваца "Таково" 

 
80.640,00 
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15. Тениски клуб "Таково" 80.640,00 

16. 
Нераспоређена средства 
намењена за помоћ 
клубовима 

 
 

745.920,00 
17. Карате клуб "До кан" 50.400,00 

  10.080.000,00 
 

2. Ово решење објавити у "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац." 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 Дражимир Марушић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________ 
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