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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

676. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1020381/10 
10.09.2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58. 
став  1.  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  на  извођењу 
машинских  инсталација  на  реконструкцији  гасне 
котларнице  Гимназије  „Таковски  устанак“  у  Горњем 
Милановцу, одређује се 

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

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 
Реконструкције  гасне  котларнице  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 84. Закона о локалној самоуправи. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

677. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1020380/10 
20.09.2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58. 
став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац
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(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08), 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  За  вршење  стручног  надзора  на  Извођењу 
грађевинскозанатских  радова  на  изградњи  ограде  око 
игралишта  за  рукомет  у  дворишту  објекта  Гимназије 
„Таковски устанак“ у Горњем Милановцу, одређује се 

  Снежана  Смиљанић,  дипл.  инж.  грађевине  из 
Горњег  Милановца,  број  лиценце  за  пројектовање: 
310Е59007 и лиценце за извођење: 410259703. 

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 84. Закона о локалној самоуправи. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

678. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:111092/10 
21.09.2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.тачка  5.  и  16. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Горњи Милановац", број 20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  измену 
Правилника  о  унутрашњој  организацији  и 
систематизацији  радних  места  у  Установи  за  културу, 
уметност и ваншколско образовање  "Културни центар" 
Горњи  Милановац,  који  је  донео  директор  Установе 
дана 10.09.2010. године, под бројем  4001/10. 

2. Измена Правилника из става 1. овог решења 
примењиваће  се  од  31.  октобра  2010.  године,  када 
запослени  проглашен  технолошким  вишком  стиче 
право  на  остваривање  новчане  надокнаде  код 
Националне службе за запошљавање. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Установа  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни  центар"  Горњи  Милановац, 
обратила  се  21.септембра  2010.  године  Председнику 
општине  Горњи  Милановац,  са  захтевом  за  давање 
сагласности  на  измену  Правилника  о  унутрашњој 
организацији  и  систематизацији  радних  места  у  овој 
Установи.  У  захтеву  се  даље  наводи  да  је  разлог  за 
измену  горе  наведеног  акта,  процес  рационализације 
запослених  у  2010.  години,  којим  се  број  радника  у 
оквиру  Службе  филмског  програма  и  маркетинга, 
ваншколског  образовања,  издавачка  делатност  и 
организација  програма,  смањује  за  једног  извршиоца, 
укидањем  радног  местареферент  ваншколског 
образовања. 

Измена  Правилника  примењиваће  се  од 
31.октобра  2010.  године,  када  запослени  проглашен 
технолошким  вишком  стиче  право  на  остваривање 
новчане  надокнаде  код  Националне  службе  за 
запошљавање. 

Све  горе  изнето  у  складу  је  са  Правилником о 
унутрашњој  организацији  и  систематизацији  радних 
места  у  Установи  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни  центар"  Горњи  Милановац,  на 
који  је  дата  сагласност  решењем председника  општине 
број 1022540/09 од 30.12.2009. године као и Изменама 
Правилника  у горе поменутој Установи, на које  је дата 
сагласност решењима председника општине број: 1022 
524/10  од  12.04.2010.  године  и  1022541/10  од 
21.07.2010. године.
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Имајући  у  виду  изложено  а  сходно  члану 
58.став  1.  тачка  5.Статута  општине  Горњи Милановац, 
који прописује да председник општине даје сагланост на 
опште  акте  којима  се    уређује  број  и  структура 
запослених у установама које се финансирају из буџета 
Општине, одлучено је као у диспозитиву. 

ПРАВНА  ПОУКА:Ово  решење  представља 
појединачни  правни  акт  и  против  њега  се  не  може 
изјавити  жалба,  већ  незадовољна  страна  може 
покренути  захев  за  заштиту  законитости  пред 
надлежним министарством. 

Решење доставити: 
1."Културном центру"Г.М., 
2. Одељењу за скупштинске послове, 
3. Упредмет 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

679. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401588/2010 
31. август  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.26/09,04/10,14/10.) председник општине 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.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02 
  Председник  општине,  организациона    шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  22,  економска 
класификација    499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном 
износу од  =35.714,00 динара професору српског  језика 
из Гимназије „Таковски устанак“ на име ангажовања на 
припреми позоришне представе „Ратко и Јулијана“. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110  извршни  и  законодавни  органи, 
позиција  11,  економска  класификација  416  награде 
запосленима и остали посебни расходи. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
МИЛИСАВ МИРКОВИЋ,ср. 

680. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15532248/2010 
08.септембар  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.26/09,04/10,14/10.) председник општине 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.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02 
  Председник  општине,  организациона    шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  22,  економска 
класификација    499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном 
износу од  =25.000,00 динара  Општинској организацији 
пензионера  Г.Милановац на име финансијске помоћи за 
дочек гостију из братимљене општине Жабаљ. 

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  19/13,  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 
МИЛИСАВ МИРКОВИЋ,ср.
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681. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401594/2010 
09.септембар  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.26/09,04/10,14/10.) председник општине 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.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02 
  Председник  општине,  организациона    шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  22,  економска 
класификација    499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном 
износу од  =5.120,00 динара  Општинској управиразвој 
заједнице,  на  име  трошкова  надзораош  Угриновци,   
грејање. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  01, 
функција  620развој  заједнице,    позиција  43/10, 
економска  класификација  511зграде  и  грађевински 
објекти. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
МИЛИСАВ МИРКОВИЋ,ср. 

682. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531914/2010 
14.септембар  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.26/09,04/10,14/10.) председник општине 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.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02 
  Председник  општине,  организациона    шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  22,  економска 
класификација    499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном 
износу  од  =30.000,00  динара  на  име  финансијске 
помоћи Атлетском клубу „Ветеран“ из Г.Милановца. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни и законодавни органи,  позиција 
19/19,  економска  класификација  481донације 
невладиним организацијама. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на  текући 
рачун  клуба  код  Агробанке    број  :2450000000054724 
83. 
4.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
МИЛИСАВ МИРКОВИЋ,ср. 

683. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401597 
17.септембар  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.26/09,04/10,14/10.)  Закључка  Општинског  већа 
општине  Г.Милановац(бр.306939/2010.)  Председник 
општине 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.26/09,04/10,14/10.), Раздео 02 
  Председник  општине,  организациона    шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  22,  економска 
класификација  499  Средства резерве  текућа буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном    износу  од 
=200.000,00  динара,  Општој  болници  у  Горњем 
Милановцу,на  име  надокнаде  дела  трошкова  за 
оштећену медицинску опрему и реновирање објекта . 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  02  Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни и законодавни органи, позиција 
19/19,  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 
Милисав Мирковић,ср. 

684. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 155323001 
17.09.2010.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, 
04/10,14/10.), 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,  04/10,14/10.),  раздео 
02  Председник  општине      глава  2.1,  функција  110 
извршни  и  законодавни  органи,    позиција  19/12, 
економска    класификација  481донације  невладиним 
организацијама,  одобравају  се  средства  у  износу  од 
20.000,00  динара,  Манастиру  Светог  СавеСавинац,  на 
име финансијске помоћи. 

2.Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући рачун код Чачанске банке бр: 155843522. 

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

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

Председник општине 
Милисав Мирковић,ср. 

685. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401599 
21.септембар  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, 
04/10,14/10.), 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,  04/10,14/10.),  раздео 
04  Општинска  управа,  глава  01,  функција      421 
пољопривреда,  позиција 46,   економска  класификација 
423услуге  по  уговору,  одобравају  се  средства  на  име 
стимулативне  награде  за  рад  стрелаца  на  48 
противграднх  станица  у  општини  Г.Милановац  и  то 
3.500,00  динара  по  једном  стрелцу,месечно,за  три 
месеца(  друга  половина  сезоне  одбране  од  града  у 
2010.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 
МИЛИСАВ МИРКОВИЋ,ср.
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686. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401601 
22.септембар  2010.године 
Горњи Милановац 

Р Е Ш Е Њ Е 

o коришћењу средстава сталне буџетске резерве 
по основу распореда средстава од Министарства 

финансија 

1.На основу члана 5. став 5. Закона о буџетском систему 
("Сл.гл.РС",бр.  54/09)  и  Закључка  Општинског  већа 
општине Г.Милановац, бр. 306939 од 13. 09. 2010. год. 
и  Решења  о  расподели  средстава  од  Министарства 
финансија, бр. 1401600, опредељена средства општини 
Горњи  Милановац,  у  износу  од  3.000.000,00  динара, 
распоређена  на  раздео  02   председник  општине,  глава 
2.1,  функција  110извршни  и  законодавни  органи, 
позиција  20,  економска  класификација    499    стална 
буџетска  резерва  (средства  на  име  отклањања  штета 
насталих  услед  елементарних  непогода),  преносе  се 
разделу  04Општинска  управа,  глава  21, функција  620 
ЈП за путеве, позиција 189/1, економска класификација, 
484накнада штете услед елементарних непогода. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

42. 

Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу 
члана  59.  став  2.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл. 
гласник  РС,  бр.129/07),  члана  61.    Статута  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  ГМ", 
бр.20/08)  и  члана  4  и    26.Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине 

ГМ", бр.24/08), на седници одржаној 13.09.2010. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

РАСПОРЕЂУЈУ  СЕ  средства  у  износу  од 
3.000.000,00  динара,  добијена  од  Владе  републике 
Србије,  Јавном  предузећу  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац  за  санацију  последица  елементарних 
непогода које су задесиле општину Горњи Милановац у 
2010.години, на следећи начин: 

1.МЗ  Церова  за  санацију  моста    вредност 
радова 1.050.000,00 динара, 

2.МЗ  Прањани  за  санацију  путева    вредност 
радова 300.000,00 динара, 

3.МЗ  Липовац  за  санацију  пута  од  Дома  до 
Прекића  вредност радова 200.000,00 динара, 

4.МЗ Дружетићи  за  санацију  пута  ка  гробљу   
вредност радова 100.000,00 динара, 

5.МЗ  Леушићи  за  санацију  пута    вредност 
радова 100.000,00 динара, 

6.МЗ  Сврачковци  за  санацију  клизишта   
врдност радова 3000.000 динара, 

7.МЗ  Доња  Врбава  за  санацију  путева  и 
клизишта  вредност радова 100.000,00 динара, 

8. МЗ Грабовица за санацију  путева   вредност 
радова 200.000,00 динара, 

9. МЗ Бољковци  за  санацију  путева   вредност 
радова 200.000,00 динара, 

10.МЗ  Лозањ  за  санацију  птуева    вредност 
радова 150.000,00 динара, 

11.МЗ Трудељ за санацију клизишта на путу ка 
Богојевићима  вредност радова 150.000,00 динара, 

12.МЗ  Мутањ  за  санацију  клизишта  и  пута   
вредност радова 150.000,00динара. 

Ово  решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Горњи Милановац  обратила се Влади 
Републике  Србије  захтевом  за  санацију  последица  од 
елементарних  непогода  које  су  задесиле  општину 
Горњи  Милановац.  Према  процени,  штета  настала  од 
елементарних непогода  је  у  вредности од 61.000.000,00 
динара. 

Након  посете  премијера  Владе  Републике 
Србије  господина Мирка  Цветковића,  општини  Горњи 
Милановац  Влада  је  одобрила  средства  у  износу  од 
3.000.000,00 динара која су намењена са санацију штета 
од елементарних непогода. Председник општине Горњи 
Милановац образовао је комисију која је прегледала све 
поднете  захтеве  и  предложила  Општинском  већу  да 
донесе решење као у диспозитиву. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306939/2010 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.



B Br ro oj j 1 18 8/ /2 20 01 10 0 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 7 7 

43. 

На  основу  члана  12.  и  26.  Одлуке  о 
Општинском  већу  општине  Г.Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.24/08),  и  члана  22.  Пословника 
општинског  већа  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.28/08),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
13.09.2010.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПОСТАВЉА СЕ Исаило Тодоровић, правник 
из  Г.Милановца,  за  секретара  Општинског  већа 
општине Горњи Миланвоац. 

2.  Доношењем  овог  Решења  престаје  да  важи 
Решење  Општинског  већа  бр.306911/08.  од 
6.06.2008.године. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306939/2010. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

44. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  основу  члана  59.  став  2.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (Сл.  гласник РС,  бр.129/07),  члана  78.  став 
2.  Статута  општине  Горњи  Милановац  (Сл.  гласник 
општине  ГМ,  бр.20/08)  и  члана  4.  став  1.  тачка  8. 
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац 
("Сл.  гласник  општине  ГМ",  бр.24/08),  на  седници 
одржаној 13.09.2010. године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Правилник  о 
изменама    Правилника  о  унутрашњем  уређењу  и 
систематизацији  радних  места  у  Општинској  управи 
општине  Горњи  Милановац  бр.411091/10,  који  је 
донео начелник Општинске управе. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306939/2010 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

45. 

Општинско  веће  општине Горњи Милановац  у 
поступку  разматрања  измена  финансијских  планова 
месних  заједница:  Коштунићи,  Сврачковци  и 
Враћевшница  на  основу  члана  46.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07), и чланова 4. и 
26.  Одлуке  о  Општинском  већу  ("Сл.гласник  општине 
Г.М", бр.24/08.) на седници одржаној 13.09.2010.године, 
донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  измене 
финансијских  планова  месних  заједница:  Коштунићи, 
Сврачковци и Враћевшница. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306939/2010 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

14. 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БР: 406350330/10 
21.09.2010.годие 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ЗД/ЉИ 

Општинска управа Општине Горњи Милановац 
на основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну  средину  („Сл.гл.РС“бр.  135/04),  по  претходно 
прибављеном  мишљењу  Одсека  за  послове  еколошке 
канцеларије  бр. 406350330/2010 од 08.06.2010.године 
донела је: 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
НАСЕЉЕНО МЕСТО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Члан 1. 
Овом  Одлуком  приступа  се  изради  стратешке 

процене  утицаја  на  животну  средину  (у  даљем  тексту:
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стратешка  процена)  за  простор  у  границама  плана 
генералне  регулације  за  насељено  место  Горњи 
Милановац. 

Члан 2. 
Планом  се  разрађује  подручје  које  обухвата 

територију катастарске општине Горњи Милановац. 

Члан 3. 
На  основу  карактеристика  плана  из  члана  2. 

Одлуке  и  Мишљења  Одсека  за  послове  еколошке 
канцеларије, оцењено је да постоји могућност значајних 
утицаја  на  животну  средину,  па  се  из  тог  разлога 
приступа  изради  стратешке  процене  утицаја  Плана 
генералне  регулације  за  насељено  место  Горњи 
Милановац. 

Члан 4. 
Стратешка  процена  ће  се  вршити  у  складу  са 

критеријумима  утврђеним  Законом  о  стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 

Члан 5. 
Стратешка  процена  мора  бити  усаглашена  са 

стратешким  принципима  заштите  животне  средине 
садржаним  у  Закону  о  просторном  плану  Републике 
Србије („Сл.гл.РС“бр. 13/96). 

Члан 6. 
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана 

на  животну  средину  израђује  ЈП  „Дирекција  за 
урбанизам Крагујевац“ у Крагујевцу. 

Члан 7. 
Учешће заинтересованих органа и организација 

у  поступку  израде  и  разматрања  извештаја  стратешке 
процене  утицаја  обавиће  се  сагласно  Закону  о 
стратешкој процени утицаја. 

Члан 8. 
Јавни  увид  Извештаја  о  стратешкој  процени 

утицаја  плана  на  животну  средину  обавиће  се 
истовремено  са  јавним  увидом  планског  акта  у 
просторијама Одељења за комунално  стамбене  послове 
и  урбанизам  Општинске  управе  Општине  Горњи 
Милановац  (улица  Тихомира Матијевица  број  4,  трећи 
спрат). 

Члан 9. 
Ова  Одлука  је  саставни  део  Плана  генералне 

регулације за насељено место Горњи Милановац. 

Члан 10. 
Одлука  ступа  на  снагу  8  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Зоран Дрињаковић,ср. 

НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Драган Вучићевић,ср. 

15. 

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БР: 406350329/10 
21.09.2010.годие 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ЗД/ЉИ 

Општинска управа Општине Горњи Милановац 
на основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну  средину  („Сл.гл.РС“бр.  135/04),  по  претходно 
прибављеном  мишљењу  Одсека  за  послове  еколошке 
канцеларије  бр. 406350329/2010 од 08.06.2010.године 
донела је: 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Члан 1. 
Овом  Одлуком  приступа  се  изради  стратешке 

процене  утицаја  на  животну  средину  (у  даљем  тексту: 
стратешка процена) за простор у границама Просторног 
плана Општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Планом  се  разрађује  подручје  које  обухвата 

територију општине Горњи Милановац. 

Члан 3. 
На  основу  карактеристика  плана  из  члана  2. 

Одлуке  и  Мишљења  Одсека  за  послове  еколошке 
канцеларије, оцењено је да постоји могућност значајних 
утицаја  на  животну  средину,  па  се  из  тог  разлога 
приступа изради стратешке процене утицаја Просторног 
плана општине Горњи Милановац. 

Члан 4. 
Стратешка  процена  ће  се  вршити  у  складу  са 

критеријумима  утврђеним  Законом  о  стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 

Члан 5. 
Стратешка  процена  мора  бити  усаглашена  са 

стратешким  принципима  заштите  животне  средине 
садржаним  у  Закону  о  просторном  плану  Републике 
Србије („Сл.гл.РС“бр. 13/96). 

Члан 6. 
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана 

на  животну  средину  израђује  ЈП  „Дирекција  за 
урбанизам Крагујевац“ у Крагујевцу. 

Члан 7. 
Учешће заинтересованих органа и организација 

у  поступку  израде  и  разматрања  извештаја  стратешке
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процене  утицаја  обавиће  се  сагласно  Закону  о 
стратешкој процени утицаја. 

Члан 8. 
Јавни  увид  Извештаја  о  стратешкој  процени 

утицаја  плана  на  животну  средину  обавиће  се 
истовремено  са  јавним  увидом  планског  акта  у 
просторијама Одељења за комунално  стамбене  послове 
и  урбанизам  Општинске  управе  Општине  Горњи 
Милановац  (улица  Тихомира Матијевица  број  4,  трећи 
спрат). 

Члан 9. 
Ова  Одлука  је  саставни  део  Просторног  плана 

општине Горњи Милановац. 

Члан 10. 
Одлука  ступа  на  снагу  8  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Зоран Дрињаковић,ср. 

НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Драган Вучићевић,ср. 

ИСПРАВКЕ 

6. 

По  сравњењу  са изворним текстом,  утврђено  је да се  у 
Решењу  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  о 
разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ 
"Десанка  Максимовић"  Горњи  Милановац,  као 
представника јединице локалне самоуправе, објављеним 
у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи  Милановац", 
број 16/2010. у називу Основне школе поткрала грешка, 
па се на основу члана 4.  став 2. Одлуке  о објављивању 
општих  и  других  аката  органа  општине  Горњи 
Милановац ("Сл.гласник општине Г.М."бр.6/09) даје 

И С П Р А В К А 

Решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова 
Школског  одбора  ОШ  "Десанка  Максимовић"  Горњи 
Милановац,  као  представника  јединице  локалне 
самоуправе, 

тако  да  у  тачки  II  уместо  назива  "Основне 
школе  "Момчило  Настасијевић"  треба  да  стоји  назив: 
"Основне школе "Десанка Максимовић". 

ГРУПА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

____________________________________________________ 
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