
G GO OD DI IN NA A  X XI IX X  B BR RO OJ J 2 23 3  2 24 4. . Д ДЕ ЕЦ ЦЕ ЕМ МБ БА АР Р  2 20 01 10 0. . G GO OD DI IN NE E 
C Ce en na a o ov vo og g b br ro oj ja a j je e 5 50 0 d di in na ar ra a 
G Go od di i{ {w wa a p pr re et tp pl la at ta a j je e 1 1. .0 00 00 0 

d di in na ar ra a 

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 

АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

584. 

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи  ("Сл.  гласник  РС",  број  129/07),  члана  25. 
Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.  гласник  РС",  број 
9/02,  87/02,  61/05   др.  закон,  66/05,  101/05   др.  закон, 
62/06  др. закон, 63/06  испр. др. закона, 85/06, 86/06 – 
исправка),  члана  42.  и  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.  гласник  општине Горњи Милановац", 
број  20/08) Скупштина  општине Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 24. децембра 2010. године донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Горњи Милановац за 2010. годину 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац 

за  2010.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  26/09,  4/10,  14/10  и  20/10)  у  делу 
Одлуке  II  Посебан  део    Расходи,  у  члану  6.  врше  се 
следеће измене и допуне: 

У разделу 1. Скупштина општине: 

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

  економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  „2.430.000“  замењује  се 
износом „2.505.000“; 

 економски  конто  412  – Социјални  доприноси 
на  терет  послодавца,  износ  „435.000“  замењује  се 
износом „450.000“. 

У Разделу 2. Председник општине: 

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

  економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  „5.445.000“  замењује  се 
износом „5.605.000“, 

  економски  конто  412 – Социјални  доприноси 
на  терет  послодавца,  износ  „975.000“  замењује  се 
износом „1.005.000“, 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „900.000“ замењује се износом „930.000“. 

У Разделу 4. Општинска управа: 

Глава  01, функционална  класификација  130 
– Опште услуге: 

  економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  „79.381.000“  замењује  се 
износом „80.381.000“, 

  економски  конто  412 – Социјални  доприноси 
на  терет  послодавца,  износ  „14.227.000“  замењује  се 
износом „14.427.000“, 

  економски  конто  414  –  Социјална  давања 
запосленима,  износ  „5.000.000“  замењује  се  износом 
„4.900.000“, 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „14.000.000“ замењује се износом „14.400.000“; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
„6.500.000“ замењује се износом „6.700.000“; 

  економски  конто  483  –  Новчане  казне  и 
пенали  по  решењу  судова,  износ  „6.500.000“  замењује 
се износом „5.900.000“; 

  економски  конто  512  –  Машине  и  опрема, 
износ „1.878.000“ замењује се износом „1.978.000“; 

Глава  01, функционална  класификација  620 
– Развој заједнице: 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  „184.206.154“  замењује  се  износом 
„182.006.154“, а у оквиру тога: 

−  „Адаптација  Гимназије“,  износ  „110.000.000“ 
замењује се износом „107.800.000“; 

Глава  02, функционална  класификација  560 
– Фонд за заштиту животне: 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „3.800.000“ замењује се износом „4.300.000“. 

Глава  14, функционална  класификација  820 
– Културни центар: 

  економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  „13.884.000“  замењује  се 
износом „13.974.000“,
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 економски  конто  412  – Социјални  доприноси 
на  терет  послодавца,  износ  „2.490.000“  замењује  се 
износом „2.510.000“. 

Глава  18, функционална  класификација  470 
– Туристичка организација: 

  економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  „2.188.412“  замењује  се 
износом „2.253.412“, 

  економски  конто  412  – Социјални  доприноси 
на  терет  послодавца,  износ  „397.400“  замењује  се 
износом „412.400“. 

Глава  21, функционална  класификација  620 
– Јавно предузеће за путеве: 

  економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  „6.576.000“  замењује  се 
износом „6.826.000“, 

  економски  конто  412  – Социјални  доприноси 
на  терет  послодавца,  износ  „1.177.000“  замењује  се 
износом „1.227.000“, 

  економски  конто  421  –  Стални  трошкови, 
износ „1.955.000“ замењује се износом „1.305.000“; 

  економски  конто  426  –  Материјал,  износ 
„5.430.000“ замењује се износом „5.780.000“. 

Подзбирове и збирове ускладити са извршеним 
изменама. 

Члан 2. 
Ова Одлука  ступа на  снагу  даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

585. 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл. 
гласник РС“, број  129/07) и  члана 42. Статута општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“,  број  20/08),  на  седници  одржаној  24. 
децембра 2010. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Приступа  се  изради  Стратегије  одрживог 

развоја општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Под  Стратегијом  одрживог  развоја  општине 

Горњи  Милановац  подразумева  се  плански  документ 
развоја у складу са правилима Европске уније. 

Члан 3. 
Циљ  израде  Стратегије  је  дефинисање  визије 

одрживог  развоја  општине  Горњи  Милановац, 
одреживање  потенцијалних  предности  и  развојних 
праваца  општине,  одржавање  стабилног  и  одрживог 
економског  раста  и  запошљавања,  обезбеђивање 
социјалног  напретка  и  смањење  сиромаштва, 
промовисање  инивација,  ефикасна  заштита  животне 
средине и  унапређење  свеобухватног  квалитета живота 
грађања. 

Члан 4. 
Кроз  процес  примене  Стратегије  промовисаће 

се  интегрални  учеснички  приступ  планирању  локалног 
одрживог  развоја,  међусекторска  сарадња  и  размена 
информација,  укључивање  и  координација  јавног, 
приватног и цивилног сектора  у процесу  одлучивања и 
партнерство међу институцијама. 

Члан 5. 
Општина  Горњи  Милановац  ће  у  року  од  15 

дана  од  дана  ступања  на  снагу  ове  Одлуке,  а  преко 
надлежних  служби,  покренути  поступак  јавне  набавке 
за  израду Стратегије  одрживог  развоја  општине Горњи 
Милановац. 

Члан 6. 
У  току  израде  Стратегије  општина  Горњи 

Милановац  ће  у  договору  са  израдиоцем  Стратегије, 
организовати  форуме  за  стручне  и  јавне  расправе, 
округли  столови  у  свим  фазама  њене  израде,  како  би 
Стратегија  била  што  је  могуће  више  израз  стварних 
потреба  данашњих  и  будућих  становника  општине 
Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Рок  за  израду  Стратегије  одрживог  развоја 

општине  Горњи  Милановац  је  30.  септембар  2011. 
године. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

586. 

На  основу  члана  32.  и  члана  89.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/07), 
члана 42. става 1. тачке 7. и 23. Статута општине Горњи 
Милановац  („Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  20/08)  и  члана  5.  Статута  Сталне 
конференције  градова  и  општина  –  Савеза  градова  и 
општина  Србије,  Скупштина  општине  Горњи
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Милановац  на  седници  одржаној  24.  децембра  2010. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
о потврђивању чланства општине Горњи 

Милановац у Сталној конференцији градова и 
општина – Савезу градова и општина Србије 

1.  Скупштина  општине  Горњи  Милановац 
потврђује да је општина Горњи Милановац члан Сталне 
конференције  градова  и  општина  –  Савеза  градова  и 
општина  Србије  са  седиштем  у  Београду, Македонска 
22. (у даљем тексту: СКГО). 

2.  Скупштина  општине  Горњи  Милановац 
потврђује  да  прихвава  све  одредбе  Статута  СКГО, 
који  је  усвојила  38.  Скупштина  СКГО,  одржана  7. 
децембра 2010. године. 

3.  Скупштина  општине  Горњи  Милановац 
потврђује  да  прихвата  све  одредбе  Статута  СКГО, 
општина Горњи Милановац преузима обавезу: 

 да  активно  доприноси  остваривању циљева 
СКГО, 

 да  учествује,  у  складу  са  интересовањем,  у 
активностима СКГО, 

 да обезбеди да њени представници обављају 
функцију у органу СКГО на                                коју је 
изабрана општина Горњи Милановац, 

  да  плаћа  чланарину  СКГО  у  складу  са 
одлуком СКГО, 

  и  да  обавља  друге  активности  које  му 
повери Скупштина и Председнишво СКГО. 

4. Ова Одлука  ступа на  снагу  осмог  дана  од 
дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине 
Горњи Милановац“. 

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

587. 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл. 
гласник РС“, број  129/07) и  члана 42. Статута општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“,  број  20/08),  на  седници  одржаној  24. 
децембра 2010. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ 

Члан 1. 
Овом Одлуком усваја се Локални акциони план 

запошљавања  општине  Горњи  Милановац  за  2011. 
годину. 

Члан 2. 
Средства  за  имплементацију  Локалног 

акционог  плана  запошљавања  општине  Горњи 
Милановац  за  2011.  годину  биће  обезбеђена  у  буџету 
општине Горњи Милановац за 2011. годину. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ 

Акционим  планом  запошљавања  општине  Горњи 
Милановац  утврђују  се  приоритети  и  мере  за  унапређење 
запослености  и  смањење  незапослености  на  територији 
општине Горњи Милановац. 

Чланом  41.  став  1.  Закона  о  запошљавању  и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, 
број 36/09) утврђено је да надлежни орган локалне самоуправе 
може,  по  прибављеном  мишљењу  Локалног  савета  за 
запошљавање,  усвојити  Локални  акциони  план  запошљавања 
што  истовремено  представља  и  правни  основ  за  доношење 
овог аккционог плана. 

Закон  о  запошљавању  и  осигурању  за  случај 
незапослености  у  члану  60.  предвиђа  могућност  да  локална 
самоуправа  која  у  оквиру  свог  локалног  акционог  плана 
обезбеђује  више  од  половине  средстава  потребних  за 
финансирање одређених програма или мера активне политике 
запошљавања може поднети захтев Министарству за учешће у 
финансирању предвиђених програма и мера. 

Услови  за  одобравање  суфинансирања  програма  и 
мера  активне политике  запошљавања су  да  јединица локалне 
самоуправе има: 

1.  формиран Локални савет за запошљавање, 
2.  Донет Локални акциони  план  запошљавања  за 2011. 

годину, 
3.  Опредељена  средства  за  финансирање  одређеног 

програма или мера активне политике запошљавања 
4.  Усклађене  програме  или  мере  активне  политике 

запошљавања са приоритетима и циљевима локалног 
економског развоја и локалног тржишта рада 

Акциони  план  садржи  елементе  предвиђене  чланом 
39.  Закона  о  запошљавању  и  осигурању  за  случај 
незапослености: 

1.  макроекономски оквир за стварање и примену 
политике запошљавања; 

2.  стање и токове на тржишту рада, детаљно за наредну 
и оквирно за наредне три године; 

3.  циљеве и приоритете политике запошљавања; 
4.  програме  и  мере  активне  политике  запошљавања  за 

наредну  годину,  са  одговорностима  за  њихово 
спровођење и потребним средствима; 

5.  финансијски  оквир  за  политику  запошљавања  и 
изворе финансирања; 

6.  носиоце послова реализације Акционог плана;
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7.  категорије  теже  запошљивих  лица  које  имају 
приоритет  у  укључивању  у  мере  активне  политике 
запошљавања; 

8.  индикаторе успешности реализације програма и мера 
из тачке 4. овог става; 

9.  друге елементе. 

Спровођење  Акционог  плана  и  предвиђених 
приоритета  и  мера  подразумева  активно  учешће  и  сарадњу 
свих  институција  и  социјалних  партнера.  Из  тог  разлога  је 
Општинска управа општине Горњи Милановац у припреми и 
изради  Акционог  плана  користила  податке  Националне 
службе за запошљавање – филијале Чачак – испостава Горњи 
Милановац. 

1 Географски подаци 

Општина  Горњи  Милановац  је  једна  од  општина 
Моравичког  округа  којем  припадају  и  град Чачак  и  општине 
Ивањица и Лучани. Територија општине захвата површину од 
836 км² и 59 хектара. Општина Горњи Милановац посматрано 
са  урбанистичког  становишта  је  врло  хетерогена  средина. 
Може се поделити у 3 урбанистичке целине: 

1.  Урбани делови општине 
2.  Приградска  полуурбана  насеља  настала  у  селима: 

Неваде, Велереч, Брусница и Грабовица 
3.  Сеоска  подручја  са  сеоским  амбијентом  и  са 

заступљеном пољопривредом као занимањем. 

Територију  општине  Горњи  Милановац  чине  63 
насељена места, односно подручја катастарских општина које 
улазе  у  њен  састав.  Највеће  катастарске  општине  су 
Коштунићи  и  Прањани,  а  најмање  Враћевшница  и  Горњи 
Милановац.  Од  63  насељена  места  Горњи  Милановац  је 
градско, а остала су сеоска. Градско подручје налази се између 
планина Рудник на  северу и Вујан  на  југу и  захвата котлину 
око реке Деспотовице. 

Територија општине Горњи Милановац  са  севера  се 
граничи са општинама Љиг и Аранђеловац, са североистока и 
истока са општином Топола, са југоистока и југа са општином 
Кнић  и  градом  Чачком  и  са  запада  и  северозапада  са 
општинама  Пожега  и  Мионица.  Кроз  територију  општине 
протичу  реке  Деспотовица,  Гружа,  Дичина,  Чемерница  и 
Каменица. 

Преко  територије  општине  Горњи  Милановац 
пролази Ибарска магистрала у дужини од 38 км. На територију 
општине  долази  из  правца  северозапада,  прелази  преко 
планине  Рудник  и  даље  на  југ  до  Горњег  Милановца,  даље 
пролази  кроз  Брђанску  клисуру  и  у  Брђанима  напушта 
територију  општине.  Преко  Ибарске  магистрале  општина 
Горњи Милановац повезана је са Београдом који се налази на 
удаљености  од  120  км.  Велики  значај  има  и  регионални  пут 
који  повезује  Горњи  Милановац  са  Тополом  и  даље  са 
Београдом.  Сва  насељена  места  повезана  су  локалним 
асфалтним  путевима са регионалним путевевима  и Ибарском 
магистралом. 

2 Историја 

Горњи Милановац је основан 1853. године и један  је 
од  најмлађих  градова  Србије.  Град  је  почео  да  се  развија  на 
месту  званом  Дивље  поље  које  је  припадало  селу  Брусница 
које  је  за  време  турске  владавине  било  седиште  турских 
бегова.  1850.  године  за  окружног  начелника  у  Брусницу 
долази  Младен  Жујовић  који  увиђа  непогодности  Бруснице 
као  насеља  и  чини  све  напоре  да  се  насеље  измести  на 
погодније  место  –  Дивље  поље.  Указом  кнеза  Александра 
Карађорђевића из 1853. године почиње изградња новог насеља 
које  по  реци  добија  име  Деспотовац.  Коначно  име  Горњи 

Милановац  добија  1859.  године  Указом  кнеза  Милоша 
Обреновића.  Горњи  Милановац  је  иначе  један  од  ретких 
градова  у  Србији  чији  су  потпуни  план  града  пре  изградње 
пројектовали  бечки  архитекти.  Град  је  саграђен  као 
престоница  Другог  српског  устанка.  Таково,  у  коме  је 
подигнут Други српски устанак налази се на 10 км од центра 
града.  У  току XIX  века  Горњи  милановац  се  брзо  развија,  а 
посебно  трговина  и  занатство.  Почетком  XX  века  Горњи 
Милановац  израста  у  значајан  привредни,  административно 
политички  и  културни  центар  ширег  подручја,  које  је  као 
предеона целина позната под именом Таковски крај. 

3 Образовање 

На  подручју  територије  општине  Горњи Милановац 
постоји  седам  основних  и  три  средње  школе.  Од  седам 
основних школа три су сеоске (Прањани, Рудник и Таково), а 
четири  градске  школе.  Средње  школе  су  Гимназија, 
Економскотрговачка школа и Техничка школа. 

Табела:  Образовна  структура  становништва  старијег  од  15 
година у општини Горњи Милановац 2002. године 

Школа  % 
Без основне школе  8,1 
Основна школа  46,9 
Средња школа  39,0 

Високо образовање  7,4 
Непознато  1,3 
УКУПНО  100,0 

Графикон: Образовна  структура  становништва  старијег од  15 
година у општини Горњи Милановац 2002. године 

4 Становништво општине 

Према  попису  становништва  из  2002.године  (Попис 
становништва  2002.  године,  СЗС,  Београд),  општина  Горњи 
Милановац има 47.641 становника  (Према првим резултатима 
пописа  2002.  године,  општина  Горњи Милановац  има  49.422 
становника. У овај број су укључена избегла и расељена лица 
и лица која живе у иностранству). 

Укупно становништво општине у периоду 19482002. 
године  увећало  се  са  38.380  на  47.641  становника.  У 
међупописном  периоду  1991.2002.  године  број  становника 
општине  је  смањен  за  1.699  становника  (општина  је  1991. 
године имала 49.340 становника). 

Број становника према територијалној припадности 

Табела:  Број  становника  општине  Горњи  Милановац  према 
територијалној припадности на основу пописа из 2002. године
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Број становника  % 
Градско подручје  23.927  50,22 
Сеоско подручје  23.714  49,78 

На  градском  подручју  општине  Г. Милановац,  према 
попису  из  2002.  године,  живи  23.927  становника,  односно 
50,22% од укупног броја становника. На сеоском подручју живи 
23.714  становника  односно  0,44%  мање  у  односу  на  број 
становника  на  градском  подручју.  Стопа  раста  сеоског 
становништва  у  последњем  међупописном  периоду  била  је 
негативна и износила је 12,6‰. 

Старосна структура становништва 

Табела:  Старосна  структура  становништва  општине  Горњи 
Милановац у 2002. години 

Старост  Број 
становника  % 

019  10064  21,12 
2029  6314  13,25 
3039  5776  12,12 
4049  7777  16,32 
5059  5862  12,30 
60+  11359  23,84 

Непознато  489  1,02 
УКУПНО  47641  100.00 

Последњи  попис  показује  да  удео  старог 
становништва  у  општини  износи  23,8%,  чиме  је  увелико 
премашен  критични  праг  старости  од  12%  када  се  нека 
средина  сматра  „старом“.  Према  демографским 
критеријумима, становништво општине Горњи Милановац  се 
налази  у  стадијуму  дубоке  демографске  старости  (40,0). 
Насупрот томе, удео  контигента младог  становништва  (до 19 
година)  константно  опада,  а  према  попису  из  2002.  године 
износио је 21,1%. 

Просечна старост и старење становништва 

Табела:  Просечна  старост  и  старење  становништва  општине 
Горњи Милановац 1971. и 2002. године 

Просечна старост  Индекс старења 
Општина 
Горњи 

Милановац 

1971.  2002.  1971.  2002. 

35.4  40.0  0.30  1.00 

Становништво  горњомилановачке  општине  у 
периоду  19712002.  година  континуирано  стари.  У  1971. 
години индекс  старења у општини Горњи Милановац  је 0,30 
што  говори  да  је  у  овој  општини  преовладавало  младо 
становништво.  Међутим,  већ  2002.  године  индекс  старења 
прешао  је  јединицу  што  говори  да  је  становништво  у 
поодмаклој старости. 

Високи  удели  старог  становништва  погоршавају 
однос  између  бројности  економски  активног  и  неактивног 
становништва  што  се  одражава  на  доходак  по  становнику. 
Старосна  структура  је  далеко  повољнија  у  градским  него  у 
сеоским  насељима.  У  градским  насељима  становништво  је 
млађе  и  са  релативно  умереним  уделом  старијег 
становништва.  У  осталим  насељима  процес  демографског 
старења  је  већ  увелико  у  току,  у  њима  су  удели  старог 
становништва готово дупло већи него у градским насељима. 

Коефицијент укупне старосне зависности 

Графикон:  Коефицијент  укупне  старосне  зависности  у 
општини Горњи Милановац 1971. и 2002. године 

Посматрајући  општину  Горњи Милановац  у  целини 
може се  закључити да  је на 100 становника старосне доби од 
1564  године  у  1971.  години  долазило  44,3  становника  који 
припадају  категорији  од  014  и  65  и  више  година.  У  2002. 
години овај коефицијент је био још већи, 48,6 становника што 
говори  да  имамо  велику  оптерећеност  економски  активног 
економски неактивним становништвом. 

Општа стопа  и специфичне стопе активности мушкараца 
и жена 

Табела:  Општа  стопа  активности  и  специфичне  стопе 
активности  мушкараца  и  жена  у  1971.  и  2002.  години  у 
општини Горњи Милановац ( у %) 

1971.  2002. 
Општина 
Горњи 

Милановац 

Општа 
стопа 

Специфичне 
стопа 

мушкараца 

Специфичне 
стопа жена 

Општа стопа 
Специфичне 

стопа 
мушкараца 

Специфичне 
стопа жена 

60,2  73,3  47,4  48,4  54,5  42,4 

Најважније  за  привреду  једне  општине  јесте 
категорија  активног  становништва  нарочито  њен  запослени 
део јер обезбеђује егзистенцију укупне популације. 

Опште  стопе  економске  активности  становништва 
општине  Горњи  Милановац  у  посматраном  периоду  1971. 
2002. година су у паду. Посматрано на нивоу општине (табела 
бр.7) општа стопа је пала за 11%, у току задњих 30 година. 

Специфична стопа активности мушкраца у општини 
Г.  Милановац  је  пала  са  чак  73%  на  54%,  док  је  стопа 
активности  женског  становништва  у  посматраном  периоду 
имала пад за око 5%. 

Подручје  општине  Горњи  Милановац  је  хомогена 
средина  где  доминира  српско  становништво  46.585  односно 
97,78% чине Срби. 

5 Опис локалне економске ситуације 

Привреда је основ и покретач сваког друштва. Јасан 
циљ  општине  Горњи  Милановац  је  да  у  наредном  периоду 
подстакне  развој  привреде у свовој средини  и  колико буде  у 
моћи,  амортизује  негативне  последице,  које  се  очекују  као 
резултат смиривања тла после велике привредне кризе. 

Тренутно, на територији општине Горњи Милановац, 
послује  укупно  351  мало,  средње  и  велико  привредно 
друштво. 

ГРАНА ПРИВРЕДЕ  БРОЈ ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА 

Индустрија  162 
Трговина  85 
Грађевинарство  32 
Саобраћај  32 
Финансијске и друге услуге  21 
Пољопривреда  12 
Угоститељство и туризам  5 
Шумарство  1 
Водопривреда  1 
УКУПНО:  351
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Од  укупног  броја  привредних  друштава,  један мали 
број  има  седиште  ван  градског  подручја  Горњег Милановца. 
Структура по величини је следећа: 

ВЕЛИЧИНА ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА 

БРОЈ 

Мала привредна друштва  324 
Средња привредна друштва  20 
Велика привредна друштва  7 
УКУПНО:  351 

Што  се  тиче  облика  организовања  већи  број 
привредних  друштава  је  у  форми  друштва  са  ограниченом 
одговорношћу. На другом месту налазе се ортачка друштва, а 
иза  њих  следе  отворена  акционарска  друштва.  Отворена 
акционарска друштва су уједно и највећи привредни субјекти 
у  општини  Горњи  Милановац  (  „Металац“  а.д.,Компанија 
„Таково“а.д.  "Тетрапак",  "ЗвездаХелиос",  "ЗвездаТорда", 
"Типопластика"). 

Овако  статистички  сагледана  слика,  није  реалан 
показатељ стања привреде. Сва поменута привредна друштва 
управо се налазе у фази најтежих провера својих привредних и 
економских  капацитета.  Истичу  периоди  у  оквиру  којих  су 
приватизована  предузећа  преузела  обавезу  мораторијума  на 
отпуштање  радника.  Велики  број  запослених  у  њима,  у 
наредном  периоду  суочава  се  са могућим отпуштањем  услед 
предстојећег веома тешког периода. 
Општина Горњи Милановац, у оквиру својих капацитета треба 
да  пружи  један  нови  вид  подстицаја  привреди  путем 
информисања  и  едукације,  ангажовањем  стручног  кадра  и 
сарадњом  са  привредним  субјектима  на  нивоу  општине. 
Масовно  отпуштање  води  у  даљу  рецесију,  јер  привреда  не 
може  постојати  без  крајњих  корисника  својих  производа  и 
услуга,  нити  може  постојати  без  производње.  Истовремено, 
треба  препознати  оне  области  које  имају  капацитета  да  се 
покажу  као  носиоци  развоја,  те  да  се  нађе  начина  да  им  се 
омогући лакши пробој на тржишту, различитим подстицајним 
мерама. 

У  општини  Горњи  Милановац  има  1716 
предузетника од чега су највећим делом трговинске и занатске 
радње. 

На општинском нивоу планира се формирање Фонда 
за  пољопривреду,  који  ће  окупљати  средства  која  ће  бити 
пласирана  у  строго  утврђене  приоритетне  пројекте.  Морамо 
бити  свесни  да  пољопривреда  данас  представља  високо 
специјализовану грану, те је значај инвестиција у овој области 
кључан,  како  бисмо  могли  бити  иоле  конкурентни  на 
европском тржишту, а за које имамо најпримамљивији бренд  
органски гајену храну. У том правцу, овакав општински фонд, 
поред  тога  што  мобилише  средства,  има  тежњу  да  окупи 
стручне људе  у  циљу  размене  искустава  и  сарадње. Са  своје 
стране,  општина  је  већ  ушла  у  пројекат  давања 
пољопривредног  земљишта  у  закуп  путем  јавне  лицитације, 
чиме  се  ослобађају  неке  од  најплоднијих  површина  за 
искоришћавање  од  стране  оних  који  имају  довољна  средства 
да их на најбољи начин искористе. 

У  плану  је  и  формирање  Привредног  савета  при 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац.  Задатак 
Привредног  савета  биће  да  одржава  контакт  са  привредним 
субјектима са територије општине Горњи Милановац како би 
био  у  могућности  да  надлежне  органе  локалне  самоуправе 
упознаје са радом и проблемима привредних субјеката, али и 
укључивање привредних субјеката да преко Савета дају своја 
мишљења  на  акте  чије  је  доношење  у  надлежности  локалне 
самоуправе, а тичу се њих самих. 

Туризам је највећа перспектива сеоских средина,  јер 
је  већ  сада  завидан  број  домаћинстава  на  највишем  нивоу 
успео  да  привуче  посетиоце  у  нашу  општину.  Да  би  тако  и 
остало,  општина  мора  наставити  финансирање  у 
инфраструктуру,  путеве,  визуелну  димензију  града  и  села  у 

општини,  поспешити  културно  –  уметничку  понуду  новим 
садржајима, освежити своја излетишта и радити на развијању 
еколошке и космополитске свести грађана. 

Народни  доходак  по  становнику  у  општини  Горњи 
Милановац у 2004. години износио је 127.953,22 динара. 

6 Стање на тржишту рада 

Према  подацима  Навионалне  службе  за 
запошљавањефилијале  Чачак,  дана  30.11.2010.  године,  на 
територији  општине  Горњи  Милановац  било  је  3.273 
незапослена лица од чега је 1.747  или 53,37% жена. 

1.)  Незапослена  лица  према  степену  стручне 
спреме: 

I ССС755 лица од чега је 315 жена, 
II ССС221 лица, од чега је 150 жена, 
III ССС955 лица, од чега је 409 жена, 
IV ССС942 лица, од чега је жена 632, 
V ССС21лица, од чега је 7 жена, 
VI ССС155 лица од чега је 97 жена, 
VII1 ССС218 лица од чега је 137 жена, 
VII2 ССС5 лица од чега је 0 жена, 
VIII  ССС1 лице, од којих је 0 жена. 

2.)  Незапослена лица према годинама старости: 
1519 година114 лица од чега је 43 жене, 
2024 године333 лицe од чега је 166 жена, 
2529 година417 лица од чега је 251 жена, 
3034 године355 лица, од чега је 214 жена, 
3539 година342 лица, од чега је 216 жена, 
4044 година332 лица, од чега је 180 жена, 
4549 година397  лица од чега су 250 женe, 
5054 година454 лица, од чега је 260 жена, 
5559 година425 лица, од чега је 164 жена, 
6064 године104 лица, од чега су 3 жене, 

Незапослених  лица  до  30  година  старости  има 
укупно 864 или 26,39% од укупно незапослених лица 
на  територији  општине  Горњи  Милановац.. 
Незапослених жена до 30 година старости има 460 и 
оне чине 14,05% од укупно незапослених лица до 30 
година  старости,  а  на  територији  општине    Горњи 
Милановац. 

3.)Незапослена  лица  према  дужини  чекања  на 
запослење: 

до 3 месеца504 лица, од чега је 228 жена, 
36 месеци331 лице, од чега је 177 жена, 
69 месеци246 лица, од чега је 126 жена, 
912 месеци215 лице, од чега је 119 жена, 
12 године 736 лица, од чега је 397жена, 
23 године353 лица, од чега је 190 жена, 
35 година417 лица, од чега је 239 жена, 
58 година270 лице, од чега је 152 жена, 
810 година85 лица, од чега је 53 жена, 
преко 10 година116 лица, од чега су 66 жене. 

4.)Слободна радна места 

У  периоду  01.01.2010.30.11.2010.  године, 
послодавци  су  пријавили  потребе  за  укупно  306  радника  од 
чега посматрано по подручјима рада и групама занимања: 

Пољопривреда,  производња  и  прерада  хране3  лица 
(произвођачи биља2, прерађивачи хране и пића1), 
Машинство и обрада метала16 лица ( обрађивачи метала10, 
машински  конструктори  и  пројектанти3  лица, механичари  и 
машинисти3 лица),
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Геологија, металство и металургија26 лица ( геолози1 лице, 
рудари и оплемењивачи руда25 лица), 
Електро  техника5  лица  (  електромеханичари2  лица, 
електроничари2 лица, занимања рачунарске технике1 лице), 
Хемија, неметали и графичарство17 лица ( хемичари7 лица, 
гумари и пластичари2 лица,  стаклари1 лице,  папирничари1 
лице, графичари6 лица), 
Комуналне,  тапетарске  и  фарбарске  услуге4  лица  ( 
комуналци), 
Геодезија и грађевинарство1 лице ( грађевинар), 
Саобраћај10  лица  (  занимања  друмског  саобраћаја9  лица, 
занимања  претоварних  услуга,  унутрашњег  транспорта  и 
превоза жичарама1 лице), 
Трговина,  угоститељство,  туризам  52  лица  (  трговци39, 
занимања угоститељства и туризма13), 
Економија, право и администрација31 лицe (  економисти24, 
правници2  администратори3,  менаџери  и  организатори1 
лице), 
Васпитање  и  образовање 56 лица  (  васпитачи и наставници 
друштвенохуманистичке  области39,  наставници  природно 
математичке струке17), 
Друштвенохуманистичко  подручје  7  лица  (друштвено 
хуманистичка занимања), 
Природноматематичко подручје2 лица, 
Култура,  уметност  и  јавно  информисање9  лица  (  ликовни 
уметници и дизајнери1 лице, занимања јавног информисања 7 
лица,  остала  занимања  културе,  уметности  и  информисања1 
лице), 
Здравство,  фармација  и  социјална  заштита  4  лица  ( 
медицинари3, фармацеути1), 
Остало  (  занимања  личних  услуга,  верска  занимања  и 
нераспоређени)41 лице (  нераспоређени). 

Од  августа  месеца  2009.  године,  послодавци  нису  у 
обавези  да  пријављују  слободна  радна  места  и  потребе  за 
радницима. 

5.)  Незапослена  лица  према  занимањимастање  на  дан 
30.11.2010. 

Први степен стручне спремеукупно 755 лица 
Највише незапослених лица следећих занимања: 
Лице без занимања и стручне спреме754 лица, 
Возач лаких моторних возила1 лице. 

Други степен стручне спремеукупно 221 лице 

Највише незапослених лица следећих занимања: 
Шивач текстила77 лица, 
Помоћни дактилограф27 лица, 
Помоћни женски фризер19 лица. 

Најмање  незапослених  лица  следећих  занимања:помоћни 
прерађивач хране и  пића,помоћник пекара,  помоћник месара, 
помоћник кондитора, помоћни прерађивач и обрађивач дрвета, 
помоћни  обрађивач  метала,  помоћник  ковача,  послужилац 
уређаја  за  електрозаваривање,  помоћник  водоинсталатера, 
неразврстани механичари, помоћни електромонтер, помоћник 
вулканизера,  помоћник  књиговесца,  помоћник  картонажера, 
помоћни  грађевински  радник,  пакер,  помоћни 
кувар,чувар,помоћни мушки фризер... 

Трећи степен стручне спремеукупно 955 лица 

Највише незапослених лица следећих занимања: 
Продавац робе свакодневне потрошње178 лица, 
 Кондитор141 лице 
Аутомеханичар68 лица, 
Бравар49 лица, 
Металостругар51 лица, 
Кројач текстила50 лица, 

Израђивач електричних машина и опреме51 лице, 
Механичар, машиниста, машинбравар41 лица. 

Најмање  незапослених  лица  следећих  занимања:  руковалац 
уређаја  за  производњу  и  прераду  воћа  иповрћа,  руковалац 
уређаја за производњу квасца, алкохола и киселина, узгајивач 
чувар  шума,  галванизер,  обрађивач  метала,  оштрач  алата, 
руковалац  машина  за  израду  резног  алата,  ковач,  заваривач 
резач  гасом,  механичар  за  алатне  машине,  механичар  за 
пољопривредне  машине,  механичар  за  текстилне  машине, 
прецизни  механичар,електромонтер  инсталација  и  машина, 
израђивачмонтер  електронских  производа,  израђивач 
електронских  склопова,  радио  и  ТВ  механичар,  гумар  и 
пластичар, рукопвалац машина и уређаја за прераду полимера, 
штампарски  ручни  слагач,  књиговезац,  бирографичар, 
текстилни  радник,  шивач  конфекције,  израђивач  обуће  и 
кожне  галантерије,  обућар,  тесар,  грађевински  технички 
цртач,  кондуктер  у  железничком  саобраћају,  продавац  у 
малопродаји  мешовите  робе,  инкасант,  неразврстани 
администратори, руковалац ватрогасном опремом... 

 Четврти степен стручне спреме942 лица 

Највише незапослених лица следећих занимања: 
Економски техничар168 лица, 
Матурант гимназије137 лица, 
Машински техничарконструктор87лица, 
Прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију, 
Хемијскотехнолошки техничар31 лице... 

Најмање  незапослених  лица  следећих  занимања:воћарско 
воноградарски  техничар,  техничар  заштите  биља,  техничар 
пољопривредне  механизације,  агроекономски  техничар, 
поњопривредни  техничар  за  узгој  стоке,  и  живине,  сточар, 
техничар  прераде  млека,  техничар  прераде  меса  и  рибе, 
техничар  прераде  и  обраде  дрвета,  рударски  техничар, 
универзални  металобрусач,  сервисни  машински  техничар, 
сервисни  аутомеханичар,  царински  техничар,  администратор 
писарнице,  административнотехнички  секретар,  матурант 
гимназије  природног  или  математичког  смера,  техничар 
ликовних  и  примењених  уметности,  технички  дизајнер 
графике,  књужничар,  медицинскилабораторијски  техничар, 
фармацеутски  техничар,  електроенергетски  техничар, 
техничар одржавања радио и телевизијских станица, техничар 
прераде  неметала,  штампарски  машински  слагач,  ретушер, 
обућарски  техничар,  геометар,  архитектонски  техничар, 
грађевински лаборант, возач теретног моторног возила, 

Пети степен стручне спремеукупно 21 лица: 

Незапослена  лица  у  следећим  занимањима:металобрусач 
специјалиста,  механичар,  машиниста,  машинбравар 
специјалиста,неханичар  за  алатне  машине,  аутомеханичар  за 
путничка  возиласпецијалиста,  хемиграфспецијалиста, 
репрофотографспецијалиста, продавацспецијалиста,конобар 
специјалиста... 

Шести степен стручне спремеукупно 155 лица 

Највише незапослених лица следећих занимања: 
Економиста  за  финансије,  рачуноводство  и  банкарство50 
.лица, 

Најмање  незапослених  лица  следећих  занимања: 
пољопривредни  инжењер  за  производњу  биља,  воћарски 
оперативни  технолог,    инжењер  прехрамбене  технологије, 
оперативни  технолог  прераде  воћа  и  поврћа,машински 
инжењер,  оперативни  конструктор  термотехничких 
постројења,  инжењер  електротехнике  за  електронику, 
инжењер  електротехнике  за  рачунарску  технику,  инжењер 
геодезије,  инжењер  друмског  саобраћаја,  инжењер  ПТТ
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саобраћаја,  организатор  царинских  послова,  васпитач 
предшколске  деце,  наставник  разредне  наставе,  наставник 
српскохрватског  језика,  наставник  биологије,  васпитач  у 
домовима,  оперативни  биолог,  оперативни  еколог,  дизајнер 
текстила  и  одеће,  реализатор  програма  радија  и  телевизије, 
физиотерапеут,  виши  социјални  радник,  оперативни 
организатор  социјалне  заштите,  оперативни  организатор 
спортске  рекреације,  оперативни  тернер  за  борилачке 
спотрове,  инжењер  машинства  (  3  године  студија),  инжењер 
електротехнике и  рачунарства  (  3  године студија),  струковни 
инжењер  графичког  инжењерства  и  дизајна,  инжењер 
индустријског  инжењерства  8  3  године  студија),  струковни 
инжењер менаџмента,  струковни менаџер,  еколог  8  3  године 
студија),  струковни  дизајнер,  дизајнер  8  3  године  студија), 
струковни  медицински  радиолог,  струковни  тренер  за 
кошарку... 

Седми степен стручне спремеукупно 223 лица: 

Највише незапослених лица 
Дипломирани економиста  за општу економију, банкарство и 
финансије63 лица, 
Дипломирани правник23 лица. 

Најмање  незапослених  лица  следећих  занимања:ратарски 
технолог,  доктор  ветеринарске  медицине,  технолог 
производње  и  прераде  анималних  производа,  дипломирани 
инжењер  металургије,  дипломирани  машински  инжењер  за 
производно  машинство,дипломирани  инжењер 
електротехнике  за  енергетику,  дипломирани  инжењер 
електротехнике  за  електронику,  инжењер  технологије, 
дипломирани инжењер технологије текстилства, дипломирани 
инжењер  ПТТ  саобраћаја,  дипломирани  инжењер  за 
производни  менаџмент,  инжењер  менаџмента,  професор 
филозофије  и  логике,  професор  француског  језика,  професор 
немачког  језика,  професор  општетехничког  образовања, 
професор машинске групе предмета, политиколог, дефектолог, 
андрагог,  психолог,  педагог,  филолог,  филозоф,  биолог, 
еколог,  географ,  просторни  планер,  историчар  уметности, 
графички  дизајнер,  хемичар,  географ,магистар 
пољопривредних  наука  за  производњу  биља,  магистар 
металургије,  магистар  техничких  наука  за  машинске 
конструкције, магисдтар правних наука... 

Осми степен стручне спремедоктор економских наука1 лице. 

6. Незапослени по подручјима рада на дан 31.11.2010.год. 

Пољопривреда, производња и прерада хране 309 лица( 
произвођачи биља, сточари и живинари, прерађивачи хране и 
пића, ветеринари), 
Шумарство и обрада дрвета18 лица ( шумари, прерађивачи и 
обрађивачи дрвета), 
Геологија, рударство и металургија9 лица ( геолози, рудари и 
оплемењивачи руда, металурзи), 
Машинство и обрада метала465 лица ( обрађивачи метала, 
монтери и инсталатери у машинству, машински конструктори 
и пројектанти, машински технолози, механичари и 
машинисти), 
Електротехника170 лица ( електроенергетичари, 
електромеханичари, занимања телекомуникација, занимања 
рачунарске технике), 
Хемија, неметали и графичарство130 лица ( хемичари, 
гумари и пластичари, произвођачи керамике и грађевинског 
материјала, графичари), 
Текстилство и кожарство191 лице ( текстилци, произвођачи 
одеће, обућари и кожни галантеристи), 
Комуналне, тапетарске и фарбарске услуге15 лица ( 
тапетари, фарбари и лакирери), 
Геодезија и грађевинрство43 лица ( геодети, архитекти и 
урбанисти, грађевинари), 

Саобраћај38 лица ( занимања друмског саобраћаја, 
железничари, занимања ПТТ саобраћаја), 
Трговина, угоститељство и туризам311 лица ( трговци, 
занимања угоститељства и туризма), 
Економија, право и администрација466 лица (менаџери и 
организатори, економисти, правници, информатичари и 
статистичари, администратори, занимања одбране, 
безбедности и заштите, занимања осигурања), 
Васпитање и образовање42 лица ( васпитачи и наставници 
друштвенохуманистичке области, природно математичке 
области, техничкотехнолошке струке), 
Друштвенохуманистичко подручје16 лица, 
Природноматематичко подручје28 лица, 
Култура, уметност и јавно информисање44 лица ( ликовни 
уметници и дизајнери,сценски уметници, музичари и 
књижевници, занимања јавног информисања, остала занимања 
културе, уметности и информисања), 
Здравство, фармација и социјална заштита49 лица ( 
медицинари, стоматолози, фармацеути, занимања социјалне 
заштите), 
Физичка култура и спорт3 лица, 
Остало 926 лица ( занимања личних услуга, нераспоређени). 

7. Запошљавање по полу и области делатности (01.01.2010. 
30.11.2010.год) 

1. Пољопривреда, производња и прерада хране92 лица, од 
чега је 60 жена, 
2. Шумарство и обрада дрвета8 лица, од којих је 0 жена, 
3. Геологија, рударство и металургија329 лица, од којих је 4 
жене, 
4. Машинство и обрада метала335 лица од којих је 68 жена, 
5. Електротехника70 лица,од којих је 4 жене, 
6. Хемија, неметали и графичарство115  лица, од којих је 39 
жена, 
7. Геодезија и грађевинарство70 лица, од којих су 3 жене, 
8. Комуналне, тапетарске и фарбарске услуге31 лица, од 
којих је 19 жена , 
9. Саобраћај101 лица,од којих је 71 жена, 
10. Трговина, угоститељство и туризам397  лица, од којих је 
272 жене, 
11. Економија, право и администрација301 лица, од којих су 
223 жене, 
12. Васпитање и образовање101 лица, од којих  је 71 жена, 
13. Друштвенохуманистичко подручје15 лица, од којих  је 15 
жена, 
14. Природноматематичко подручје3 лица, од којих су 3 
жене, 
15. Култура, уметност и јавно информисање17 лица, од којих 
су 15 жена, 
16. Здравство, фармација и социјална заштита69 лица, од 
којих је 49 жена, 
17. Физичка култура и спорт4 лица, од којих је једна жена, 
17. Остало ( верска занимања, личне услуге, нераспоређени) 
415 лица, од којих је  137 жена. 

У периоду 01.01.30.11.2010. године, на територији општине 
Горњи Милановац запослило се укупно 2.733 лица, од којих је 
1.217 жена. 

8. Запошљавање лица са евиденције Националне службе за 
запошљавање по полу и областима делатности ( 
01.01.2010.30.11.2010.год.) 

  Пољопривреда, производња и прерада хране17 лица, 
од којих је 8 жена, 

  Шумарство и обрада дрвета1 лица, 0 жена, 
  Геологија, рударство и металургија11 лица, од којих 

је 0 жена, 
  Машинство и обрада метала74 лица, од којих је 9 

жена,
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  Електротехника22 лица, 0 жена, 
  Хемија, неметали и графичарство54 лица, од којих 

је 20 жена, 
  Текстилство и кожарство54 лица, од којих је 51 

жена, 
  Комуналне, тапетарске и фарбарске услуге 11 

лица,од којих је 10  жена, 
  Геодезија и грађевинарство20 лица, од којих је једна 

жена, 
  Саобраћај21 лице, од којих су 2 жене, 
  Трговина, угоститељство и туризам108 лица, 78 

жена, 
  Економија, право и администрација79 лица, од којих 

је 67 жена, 
  Васпитање и образовање25 лица, од којих је 23 

жена, 
  Друштвенохуманистичко подручје10 лица, све 

жене, 
  Природноматематичко подручје1 лице, жена, 
  Култура, уметност и јавно информисање5 лица, све 

жене, 
  Здравство, фармација и социјална заштита26 лица, 

од којих је 16 жена, 
  Физичка култура и спорт1 лице, жена, 
  Остало ( личне услуге, верска занимања, 

нераспоређени970 лица, од којих су 24 жене. 

У  периоду  01.01.30.11.2010.  године,  на  територији 
општине Горњи Милановац запослило се укупно 610 лица 
са  евиденције  Националне  службе  за  запошљавање,  од 
чега је 326 жена. 

9. Престанци радног односа према области делатности 
и групи занимања ( 01.01.30.11.2010.год.) 

1.  Пољопривреда, производња и прерада хране 218 
лица ( произвођачи биља, прарађивачи хране и пића, 
сточари и живинари, ветеринари), 

2.  Шумарство и обрада дрвета1 лице( прерађивач и 
обрађивач дрвета), 

3.  Геологија, рударство и металургија122 лица ( 
металурзи, геолози, рудари и оплемењивачи метала), 

4.  Машинство  и  обрада  метала266  лица  (  обрађивачи 
метала,  монтери  и  инсталатери  у  машинству, 
машински конструктори и пројектанти,механичари и 
машинисти, машински технолози), 

5.  Електротехника86 лица ( електроенергетичари, 
електромеханичари, електроничари), 

6.  Хемија, неметали и графичарство78 лица ( 
хемичари, гимари и пластичари, графичари, 
произвођачи керамике и грађевинског материјала), 

7.  Текстилство и кожарство182 лица ( произвођачи 
одеће, такстилци, кожари и крзнари, обућари и 
кожни галантеристи), 

8.  Комуналне,  тапетарске  и  фарбарске  услуге13  лица 
(комуналци,тапетари, фарбари и лакирери), 

9.  Геодезија и грађевинарство28 лица ( грађевинари, 
архитекти и урбанисти,занимања завршних 
грађевинских радова), 

10.  Саобраћај63 лица ( занимања друмског 
саобраћаја,занимања ПТТ саобраћаја,заномања 
претоварних услуга , унутрашњег транспорта и 
превоза жичарама), 

11.  Трговина, угоститељство и туризам245 лица ( 
трговци, занимања угоститељства и туризма), 

12.  Економија, право и администрација303  лица ( 
менаџери и организатори, економисти, правници, 
информатичари и статистичари, администратори, 
кадровска и сродна занимања, занимања одбране, 
безбедности и заштите), 

13.  Васпитање и образовање13  лица (васпитачи и 
наставници друштвенохуманистичке области, 
наставници природноматематичке, техничко 
технолошке струке), 

14.  Друштвенохуманистичка занимања4 лица, 
15.  Природно математичка занимања9 лица, 
16.  Култура, уметност и јавно информисање23 лица 

(ликовни уметници и дизајнери, сценски уметници, 
музичари и књижевници, остала занимања културе, 
уметности и информисања) 

17.  Здравство, фармација и социјална заштита 38 лица 
(медицинари, фармацеути, занимања социјалне 
заштите), 

18.  Остала занимања516 лица ( верска занимања, 
нераспоређени). 

10. Запошљавање 

Према подацима Републичког завода за статистику ( на дан 
31.03.2010. године) на територији Горњи Милановац било је 
запослено 9.566 лица, посматрано по секторима делатности: 

пољопривреда, шумарство и водопривреда60 лица, 
вађење руда и камена399 лица, 
прерађивачка индустрија3.785 лица, 
производња електричне енергије, гаса и воде243 лица, 
грађевинарство156 лица, 
трговина на велико, мало и оправка771 лице, 
хотели и ресторани64 лица, 
саобраћај, складиштење и везе491 лице, 
финансијско посредовање39 лица, 
послови с некретнинама, изнајмљивање607 лица, 
државна управа и социјално осигурање208 лица, 
образовање734 лица, 
здравствени и социјални рад846 лица, 
др. комуналне, друштвене и личне делатности65 лица, 
предузетници и запослени код њих и лица која самостално 
обављају делатност8.468 лица. 

Укупан број запослених у предузећима, задругама и 
организацијама је 3.547 лица. 

11. Најугроженије групе незапослених лица: 

1.  Према степену стручне спреме: 
III ССС955 лица, од чега је 409 жена, 
IV ССС 942 лица, од чега је жена 632, 
I ССС755 лица од чега је 315 жена. 

2.  Према годинама старости: 
5054 година454 лица, од чега је 260 женe, 
5559 година425 лица од чега је 164 жена, 
2529 година417 лица од чега је 251 женe, 
4549 године397 лицe, од чега је 250 жена. 

3.  Према дужини чекања на запослење: 
12 године, 736 лицa, од чега је 397 жене, 
до 3 месеца504 лица, од чега је 228 жена, 
35 година417 лица, од чега је 239 жене. 

Према  Националном  акционом  плану  запошљавања 
за  2011.годину,  најугроженије  групе  незапослених  лица  су 
теже запошљиве  и рањиве категорије: 

Особе са инвалидитетом, 
Роми, 
Избегла и расељена лица и повратници по 
споразуму о реадмисији, 
Жртве породичног насиља, трговине људима, 
Корисници материјалног обезбеђења, 
Млади до 30 година старости, 
Старија лица ( 5054 година старости),
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Вишкови запослених, 
Жене, 
Дугорочно незапослена лица. 

7 Политика запошљавања у општини Горњи Милановац 

Локални акциони план запошљавања за 2011. годину 
општине  Горњи Милановац  представља  основни  инструмент 
активне  политике  запошљавања  у  2011.  години  којим  се  на 
годишњем  нивоу  дефинишу  приоритети  и  циљеви  политике 
запошљавања,  утврђују  мере,  активности,  одговорности  и 
потребна финансијска средства. 

Циљ  запошљавања  је  повећање  запослености 
односно  успостављање  стабилног  и  одрживог  тренда  раста 
запослености на тржишту рада. 

Циљеви  и  задаци  политике  запошљавања  на 
територији општине за 2011. годину су: 

•  Успостављање  стабилног  и  одрживог 
тренда раста запослености 

•  Подстицање запошљавања младих 
•  Подршка незапосленим лицима у активном 

тражењу посла 
•  Спровођење  мера  из  Акционог  плана  и 

јачање  улоге  Локалног  савета  за 
запошљавање 

•  Борба  против  дискриминације  посебно 
погођених група приликом запошљавања 

•  Унапређење  социјалног  дијалога  и  јачање 
улоге социјалних партнера 

8   Мере активне Политике  запошљавања општине Горњи 
Милановац у 2011. години 

Средства  у  износу  од  1.850.000,00  динара  биће 
обезбеђена  у  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2011. 
годину  за  субвенције  за  запошљавање.  Међутим,  да  би  се 
ублажио  проблем  незапослености  потребна  су  додатна 
финансијска  средства.    Најзначајније  је  да  се  средства 
обезбеђена  у  буџету  општине  удруже  са  средствима 
Министарства  и  усмере  у  конкретне  мере  и  активности 
намењене  подстицању  запошљавања,  са  акцентом  на  мањи 
број корисника и већу ефективност преузетих мера, чиме би се 
обезбедила одрживост тих мера. 

Стога,  општина  Горњи  Милановац  је  у  области 
локалне политике запошљавања за 2011. годину утврдила као 
приоритет  Стручно  оспособљавање  незапослених  за 
самосталан рад у струци – Програм приправника. 

Субвенција  за  подстицање  запошљавања  младих 
путем финансирања запошљавања и стручног оспособљавања 
приправника  за  самосталан  рад  у  струци,  намењена  је 
послодавцима из  јавног и  приватног сектора, са  седиштем на 
територији општине Горњи Милановац који ће запослити лица 
са  високом  стручном  спремом  са  евиденције  незапослених 
лица НСЗ филијале Чачак – испостава Горњи Милановац који 
активно траже посао. 

Субвенција  општине  Горњи  Милановац  у 
запошљавању  приправника  са  високим  образовањем 
обезбедиће се у трајању од 12 месеци. 

На  овај  начин  омогућава  се  младим  лицима  са 
високом стручном спремом да први пут заснују радни однос у 
својству приправника  на  одређено време  за  занимања  за која 
су  стекли  школску  спрему  и  стекну  услов  за  полагање 
приправничког или стручног испита. 

Циљна  група  јесу  незапослена  лица  са  високом 
стручном  спремом  са  евиденције  НСЗ  –  филијале  Чачак  – 
испостава Горњи Милановац и то њих 10. 

На конкурсу могу учествовати: 

  послодавци  из  јавног  и  приватног  сектора  који 
редовно  измирују  обавезе  по  основу  социјалног 
осигурања  запослених  и  који  имају  кадровских  и 
других капацитета за стручно оспособљавање лица 

  Незапослена лица која се налазе на евиденцији  НСЗ 
– филијале Чачак – испостава Горњи Милановац, са 
висoким образовањем, без  радног искуства у струци 
и старости до 30 година 

Критеријуми за укључивање у програм су следећи: 

  Исказане  потребе  послодавца  за  приправницима  са 
високом стручном спремом 

  Постојање програма оспособљавања 
  Менторско вођење приправника 
  Уредна исплата зарада послодаваца 
  Запошљавање лица са евиденције незапослених 
  Да лице које  се  запошљава није  користило средства 

службе  за  програме  самозапошљавања,  новог 
запошљавања, програме приправника, 

Ова  мера  реализује  се  на  основу  јавног  позива  који 
расписује НСЗ филијала Чачак – испостава Горњи Милановац. 

Јавни  позив  садржи  услове  које  подносилац  захтева 
треба  да  испуњава  и  потребну  документацију    која  се 
доставља уз захтев, и то: 

  Попуњен образац  захтева  за учешће у  финансирању 
запошљавања  и  стручног  оспособљавања 
приправника за за самосталан рад у струци 

  Копију решења из регистра привредних субјеката 
  Извештај  надлежне  банке  која  обавља  послове 

платног промета о солвентности корисника средстава 
за последња три месеца који претходе месецу у коме 
је поднет захтев 

  Доказ  о  редовној  уплати  пореза  и  доприноса  за 
обавезно  социјално  осигурање  запослених  за 
последња три месеца који претходе месецу у коме је 
поднет  захтев  (копије  оверених  ПП  ОПЈ  и  ПП  ОД 
образаца) 

Јавни  позив  се  објављује  у  локалним  штампаним 
медијима,  листу  „Послови“  –  огласним  новинама  НСЗ  и  на 
огласној  табли  НСЗ  –  филијала  Чачак  –  испостава  Горњи 
Милановац. 

Одлуку  о  избору  послодавца  доноси  Председник 
општине,  на  предлог  НСЗ  –  филијале  Чачак  –  испостава 
Горњи  Милановац,  по  прибављеном  мишљењу  Локалног 
савета за запошљавање. 

На основу одлуке о избору послодавца, послодавац и 
НСЗ  –  филијала  Чачак  –  испостава  Горњи  Милановац 
закључују  уговор  којим  се  регулишу  међусобна  права  и 
обавезе у року од 30 дана од дана достављања одлуке. 

Обавеза послодавца је: 

  да са приправником заснује радни однос на одређено 
време, са пуним радним временом, у дужини трајања 
утврђеној  овом  мером,  у  року  од  30  дана  од 
достављања одлуке 

  да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно 
социјално осигурање 

  да  до  5ог  у  месецу  редовно  доставља  НСЗ  – 
филијали  Чачак  –  испостава  Горњи  Милановац 
доказе о исплати зарада и доприноса новозапосленим 
приправницима,  за претходни месец, на прописаним 
обрасцима,  а  ради  рефундације  истих  до  10ог  у 
месецу од стране филијале.
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Циљ  ове  мере  јесте  оспособљавање  незапослених 
лица са високом стручном спремом за самосталан рад у струци 
и  стварање  услова  за  запошљавање  незапослених  лица  и 
задржавања у радном односу на неодређено време. 

Показатељи  постигнућа  односно  индикатори  јесу 
следећи: 

  Број приправника који су оспособљени за самосталан 
рад  у  струци,  положили  стручни  или  приправнички 
испит. 

  Број  приправника који  су  засновали радни  однос на 
неодређено време 

  Број послодаваца укључених у реализацију пројекта 

Програм  ангажовања  приправника  реализује  се 
подношењем  захтева  послодаваца  НСЗ    филијале  Чачак  – 
испостава Горњи Милановац под условима и у роковима који 
буду  прописани  конкурсом.  Финансијска  подршка  се 
реализује  исплатом  новчане  помоћи  назапосленом  лицу  са 
високом стручном спремом у трајању од 12 месеци. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА 

Ст 
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на 
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Број 
рад 
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а 

Укупно 
месечно 

Број 
месе 
ци 

Укупно 
субвенције 

Вис 
ока 
стр 
учн 
а 
спр 
ема 

32.314,89  29.812,33  2.503,00  10  298.123,30  12  3.577.479,6 

Уплата  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање  и 
здравствено  осигурање  месечно  се  усклађује  са  висином 
минималне зараде. 

Обзиром  да  ће  средства  у  износу  од  1.850.000,00 
динара  бити  обезбеђена  у  буџету  општине  Горњи Милановац 
за  2011.  годину  за  субвенције  за  запошљавање,  потребно  је 
потраживати  од  надлежног Министарства  додатна  средства  у 
износу  од  1.727.479,6  динара  за  реализацију  мера  у  2011. 
години. 

Праћење  пројектних  активности  одвијаће  се 
континуирано и у надлежности  је Општинске управе општине 
Горњи  Милановац,  која  ће  вршити  мониторинг  на  месечном 
нивоу кроз редовну комуникацију  са НСЗ – филијала Чачак – 
испостава  Горњи  Милановац.  Извештаји  ће  се  редовно 
достављати  локалном Савету  за  запошљавање. Шестомесечни 
и  годишњи  извештаји  о  реализацији  пројекта  достављаће  се 
Општинском већу и Скупштини општине Горњи Милановац. 

У Горњем Милановцу 
21.12.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
И 

РУКОВОДИЛАЦ РАДНЕ ГРУПЕ 
Драган Вучићевић,ср. 

588. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  Статута  општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 

гласник општине Горњи Милановац, бр. 21/08 и 21/09), 
у поступку надзора над Правилником о коефицијентима 
за  обрачун  и  исплату  плата  запослених  у  Дечјој 
установи "Сунце" Горњи Милановац, број 1414363 од 
07.  маја  2008.  године  а  по  Одлуцу  Уставног  суда 
Републике  Србије  бр.  IУ  0306/2009  од  08.11.2010. 
године,  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 24. децембра 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Правилник  о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених 
у  Дечјој  установи  "Сунце"  Горњи  Милановац,  који  је 
донет на  седници Управног  одбора Установе, одржаној 
24. децембра 2010.године, под бројем 14141464. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

589. 

На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  (”Сл.гл.РС”,бр. 25/2000, 25/02,  107/05, 108/05 
исправка и 123/2007др.закон), члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, 
бр.  129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  22.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08  и  21/09),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  24.  децембра 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Програм 
пословања  Jавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац за 2011.  годину, који  је 
усвојен  на  седници Управног  одбора  Јавног  предузећа, 
Одлуком бр. 6215 од 20. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср.
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590. 

На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  (”Сл.гл.РС”,бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 
исправка и 123/2007др.закон), члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, 
бр.  129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  22.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08  и  21/09),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  24.  децембра 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на: 
  Програм  пословања  Jавног  предузећа  за 

изградњу  општине  Горњи Милановац  за  2011.  годину, 
који  је  усвојен  на  седници  Управног  одбора  Јавног 
предузећа,  Одлуком  бр.  2813  од  02.  децембра  2010. 
године и 

 Програм радова Jавног предузећа за изградњу 
општине  Горњи  Милановац  за  период  01.01. 
31.12.2011. године, који је усвојен на седници Управног 
одбора  Јавног  предузећа,  Одлуком  бр.  2913  од  15. 
децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

591. 

На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  (”Сл.гл.РС”,бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 
исправка и 123/2007др.закон), члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, 
бр.  129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  22.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08  и  21/09),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  24.  децембра 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Програм 
пословања  Jавног  предузећа  за  путеве  општине  Горњи 

Милановац  за 2011.  годину, који  је  усвојен на  седници 
Управног одбора Јавног предузећа, Одлуком бр. 1669/10 
од 03. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

592. 

На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  (”Сл.гл.РС”,бр. 25/2000, 25/02,  107/05, 108/05 
исправка и 123/2007др.закон), члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, 
бр.  129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  22.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08  и  21/09),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  24.  децембра 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Програм 
пословања  Jавног  предузећа  „Спортскорекреативни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2011.  годину,  који  је 
усвојен  на  седници Управног  одбора  Јавног  предузећа, 
Одлуком бр. 1075/10 од 03. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

593. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 42. став 1. тачка 9. и 22. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац, бр. 21/08 и 21/09),
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Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 24. децембра 2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  План  рада  и 
Финансијски  план  Дома  здравља  Горњи Милановац  за 
2011.  годину,  који  су  усвојени  на  седници  Управног 
одбора  Дома  здравља,  Одлуком  бр.  387/15  од  03. 
децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

594. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  10.  Одлуке  о  оснивању Дечје  установе 
"Сунце"  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац",  бр.  7/97,  2/04,    и  5/05), 
члана 42. став 1. тачка 9. и 22. Статута општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац, бр. 21/08 и 21/09), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 24. децембра 2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи 
Програм  рада  Дечје  установе  "Сунце"  Горњи 
Милановац за школску 2010/2011. годину, који је донет 
на  седници  Управног  одбора  Установе,  одржаној  15. 
септембра 2010.године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

595. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 10. Одлуке о оснивању Музеја рудничко 
таковског  краја  у  Горњем  Милановацу  ("Службени 

гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  3/94,  5/97  и 
5/01),  члана 42. став 1. тачка 9. и 22. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац, бр. 21/08 и 21/09), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 24. децембра 2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  План  рада  и 
Финансијски  план  Музеја  Рудничкотаковског  краја 
Горњи Милановац  за 2011.  годину, који су  усвојени на 
седници  Управног  одбора Музеја,  Одлуком  бр.  315/10 
од 15. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

596. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  7.  Одлуке  о  оснивању  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање "Културни 
центар"  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац",  бр.  15/91,5/97,6/97,5/01, 
12/04  и  6/09),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  22.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08  и  21/09),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  24.  децембра 
2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  План  рада  и 
Финансијски  план  Установе  за  културу,  уметност  и 
ваншколско  образовање  "Културни  центар"  Горњи 
Милановац за 2011. годину, који су усвојени на седници 
Управног одбора Установе "Културни центар", Одлуком 
бр. 527/10 од 14. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср.
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597. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 9. Одлуке о оснивању Библиотеке "Браћа 
Настасијевић"  Горњи  Милановац  („Службени  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  бр.  2/95,  5/97  и  4/05), 
члана 42. став 1. тачка 9. и 22. Статута општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац, бр. 21/08 и 21/09), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 24. децембра 2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  План  рада  и 
Финансијски  план  Библиотеке  "Браћа  Настасијевић" 
Горњи Милановац  за 2011.  годину, који су  усвојени на 
седници  Управног  одбора  Библиотеке,  Одлуком  бр. 
284/10 од 14. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

598. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07), члана 42. став 1. тачка 9. и 22. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац, бр. 21/08 и 21/09), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 24. децембра 2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
Финансијски  план  Центра  за  социјални  рад  Горњи 
Милановац за 2011. годину, који су усвојени на седници 
Управног одбора Центра за социјални рад, Одлуком бр. 
402129 од 01. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

599. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  7.  и  11.  Одлуке  о  оснивању Установе  у 
области  физичке  културе  Горњи  Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр. 
6/95, 8/95, 7/97, 20/08 и 7/2010), члана 42. став 1. тачка 9. 
и  22.  Статута  општине  Горњи Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр. 20/08) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08  и  21/09),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  24.  децембра 
2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм 
рада  и Финансијски  план  Установе  у  области  физичке 
културе  Горњи  Милановац  за  2011.  годину,  који  су 
усвојени  на  седници  Управног  одбора  Установе, 
Одлукама бр. 226 и 227 од 07. децембра 2010. године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

600. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  10.  Одлуке  о  оснивању  Туристичке 
организације  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 5/2000, 3/2001, 
4/2001, 4/2004 и 7/2010), члана 42. став 1. тачка 9. и 22. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр. 20/08) и члана
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131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац,  бр.  21/08  и  21/09),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  24.  децембра 
2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  План  рада  и 
Финансијски  план  Туристичке  организације  општине 
Горњи Милановац  за 2011.  годину, који су  усвојени на 
седници  Управног  одбора  Туристичке  организације, 
Одлуком бр. 2653/10 од 14. децембра 2010.године. 

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

Број: 206979/2010 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

750. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400518 
Датум: 14.12. 2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Измену 
финансијског  плана  Гимназије  „Таковски  устанак“  за 
2010.  годину,  усвојену на Школском одбору Гимназије 
дана 13.12.2010. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  Гимназије 
„Таковски  устанак“  из  Горњег  Милановца,  одржаној 
дана  13.12.2010.  године,  усвојена  је  Измена 

финансијског  плана  Гимназије  за  2010.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Изменом  финансијског  плана  Гимназије 
утврђена је расподела средстава, према Решењу о другој 
измени  решења  Председника  општине  о  распореду 
средстава  у  оквиру  одобрених  апропријација раздела 4, 
глава  10,  функционална  класификација  920,  средње 
образовање,  по Одлуци  изменама  и  допунама  одлуке  о 
буџету  општине Горњи Милановац за 2010.  годину  бр. 
403400468 од 02.11.2010. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано је да је 
Председник општине наредбодовац за извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

751. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401644 
30.новембар 2010.године 
Горњи Милановац 

На  основу    члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр129/2007.),  члана  58. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) и члана 
7.и  чл.20.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2010.годину  (”Службени  гласник  општине 
Г.Милановац” бр.26/09,04/10,14/10,20/10) доносим 

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.26/09,04/10,14/10,20/10), 
Раздео  02Председник  општине,  глава  2.1,  функција 
110  извршни  и  законодавни  органи,  позиција  18, 
економска  класификација  472накнаде  за  социјалну 
заштиту  из  буџета,    одобрава  се  исплата  средства  у 
износу  од  19.180,00  динара  ,  на  име  рефундације 
трошкова  сахране  за  чланове  породица  преминулих  , 
прогнаних  и  избеглих  лица  и  то:  Жигић  Милан, 
Таково,  Г.Милановац,  ЈМБГ  2006955310603  , 
лк.бр.105931,  за  покојну  Наду  Милинковић  из 
Такова. 

2.  Исплата  средстава  из  тачке  1.  овог  решења 
вршиће се преко благајне. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
МИЛИСАВ МИРКОВИЋ,ср. 

752. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401646 /2010 
01.децембар  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.26/09,04/10,14/10,20/10.)  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.26/09,04/10,14/10,20/10.), 
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 
=4.180,00  динара  Основном  образовањуош  „Арсеније 
Лома“  Рудник  ,  на  име  такси  за  регистрацију школе  у 
Привредном суду.. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  –Општинска  управа,  глава  09, 
функција  912основно  образовање  ош  „Арсеније Лома 
„Рудник,  позиција  83,  економска  класификација  463 
трансфери  осталим  нивоима  власти(  482порези 
обавезне таксе и казне). 

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. 

753. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401648/2010 
01.децембар  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, 
04/10,14/10,20/10.), 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,  04/10,14/10,20/10.), 
раздео  02 Председник општине  ,     глава 2.1, функција 
110извршни  и  законодавни  органи,    позиција  12, 
економска    класификација  421  стални  трошкови, 
одобравају  се  средства,  у  укупном  износу  од  2.546,09 
динара    на  име  трошкова  интернета  и  трошкова 
телефона  за  октобар  2010.год.  на  основу  Уговора  о 
дугорочној  професионалној  сарадњи  између  општине 
Г.Милановац и Удружења пољопривредника „Моба“ из 
Љига. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући  рачун    књиговодствене    агенције  „Јелена“  из 
Г.Милановца код ЕФГ банке, број : 2504070000185040 
34. 

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. 

754. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401651 /2010 
07.децембар  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
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гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,  члана 
3.    Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2010. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.26/09,04/10,14/10,20/10.)  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.26/09,04/10,14/10,20/10.), 
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 
=48.716,30  динара  Општинској  управи  на  име  текућих 
поправки и одржавањасервис копир машине. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  –Општинска  управа,  глава  01, 
функција  130опште  услуге  ,  позиција  36,  економска 
класификација 425текуће поправке и одржавање. 

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

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

Председник општине 
Милисав Мирковић,ср. 

755. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401652 /2010 
07.децембар  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.26/09,04/10,14/10,20/10.)  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.26/09,04/10,14/10,20/10.), 

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 
=50.000,00  динара  Општинској  управи  на  име 
материјалабонови за гориво. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  –Општинска  управа,  глава  01, 
функција  130опште  услуге  ,  позиција  37,  економска 
класификација 426материјал. 

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. 

756. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401653 /2010 
08.децембар  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.26/09,04/10,14/10,20/10.)  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.26/09,04/10,14/10,20/10.), 
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  кошаркашком  клубу  „Икар“ 
Г.Милановац. 

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.
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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. 

757. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401657/2010. 
09 .децембар  2010.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10.)  и  члана  58. 
став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац 
("Сл.  гласник  Општине  Г.  Милановац"  бр.  20/08.), 
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.годину ( 
«Сл.гл.општине  Г.Милановац»  бр.26/09,04/10,14/10  и 
20/10),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.  26/09,04/10,14/10,20/10),  раздео  01 
Скупштина општине, глава 1.1, функција 110извршни 
и законодавни органи са 
  позиције  3,  економска    класификација  416награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи,  у  износу    од 
=20.000,00 динара, 
 позиције 4, економскла класификација 417посланички 
(  одборнички  )  додатак.у  износу  од  =  45.000,00 
динара,што укупно износи 65.000,00 динара, 
преноси  се  на  раздео  01  Скупштина  општине,  глава 
1.1, функција 110извршни и законодавни органи , 

  позиција  1,  економска  класификација  411 
плате,  додаци  и  накнаде  запослених,  у  износу 
од = 55.000,00 динара и 

  позиција  2,  економска  класификација  412 
социјални  доприноси  на  терет  послодавца  ,у 
износу од= 10.000,00 динара. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

758. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401658/2010. 
09 .децембар  2010.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10.)  и  члана  58. 
став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац 
("Сл.  гласник  Општине  Г.  Милановац"  бр.  20/08.), 
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.годину ( 
«Сл.гл.општине  Г.Милановац»  бр.26/09,04/10,14/10  и 
20/10),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.  26/09,04/10,14/10,20/10),  раздео  02 
Председник    општине,  глава  2.1,  функција  110 
извршни и законодавни органи са 
  позиције23,  економска    класификација  611  отплата 
главнице  домаћим  кредиторима,  у  износу    од 
=120.000,00 динара, 
преноси  се  на  раздео  02  Председник  општине,  глава 
2.1, функција 110извршни и законодавни органи , 

  позиција  9,  економска  класификација  411 
плате,  додаци  и  накнаде  запослених,  у  износу 
од = 105.000,00 динара и 

  позиција  10,  економска  класификација  412 
социјални  доприноси  на  терет  послодавца  ,у 
износу од= 15.000,00 динара. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

759. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401659/2010. 
09 .децембар  2010.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10.)  и  члана  58.
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став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац 
("Сл.  гласник  Општине  Г.  Милановац"  бр.  20/08.), 
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.годину ( 
«Сл.гл.општине  Г.Милановац»  бр.26/09,04/10,14/10  и 
20/10),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.  26/09,04/10,14/10,20/10),  раздео  04 
Општинска управа, глава 18, функција 470Туристичка 
организација, са 
  позиције  150,  економска    класификација  421стални 
трошкови, у износу  од  =20.000,00 динара, 
 позиције 152, економска  класификација 423услуге по 
уговору, у износу  од  =33.000,00 динара, 
 позиције 156, економска  класификација 512машине и 
опрема, у износу  од  =5.000,00 динара, 

преноси  се  на раздео  04 Општинска  управа,  глава  18, 
функција 470Туристичка организација 

  позиција  147,  економска  класификација  411 
плате,  додаци  и  накнаде  запослених,  у  износу 
од = 50.600,00 динара и 

  позиција  148,  економска  класификација  412 
социјални  доприноси  на  терет  послодавца  ,у 
износу од= 7.400,00 динара. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

760. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401660 /2010 
09.децембар  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.26/09,04/10,14/10,20/10.)  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.26/09,04/10,14/10,20/10.), 
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 
=21.000,00  динара  Туристичкој  организацији  општине 
Г.Милановац. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  –Општинска  управа,  глава  18, 
функција  470Туристичка  организација  ,  позиција  147, 
економска  класификација  411плате,додаци  и  накнаде 
запослених. 

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. 

761. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401661 /2010 
09.децембар  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.26/09,04/10,14/10,20/10.)  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.26/09,04/10,14/10,20/10.), 
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 
=6.281,02 динара na име сталних трошкова. 

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

762. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401662/2010. 
09 .децембар  2010.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10.)  и  члана  58. 
став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац 
("Сл.  гласник  Општине  Г.  Милановац"  бр.  20/08.), 
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.годину ( 
«Сл.гл.општине  Г.Милановац»  бр.26/09,04/10,14/10  и 
20/10),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.  26/09,04/10,14/10,20/10),  раздео  04 
Општинска  управа,  глава  21,  функција  620  ЈП  за 
путеве, са 
 позиције  190,  економска    класификација  511зграде и 
грађевински објекти, у износу  од  =148.000,00 динара, 

преноси  се  на раздео  04 Општинска  управа,  глава  21, 
функција 620ЈП за путеве 

  позиција  177,  економска  класификација  411 
плате,  додаци  и  накнаде  запослених,  у  износу 
од = 126.000,00 динара и 

  позиција  178,  економска  класификација  412 
социјални  доприноси  на  терет  послодавца  ,у 
износу од= 22.000,00 динара. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

763. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401663/2010. 
10.децембар  2010.године 
Горњи Милановац 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени   апропријацијe 

по основу распореда средстава од Комесаријата за 
избеглице 

1.На  основу  члана  5.став    5.  Закона    о  буџетском 
систему  („Сл.гл.РС  „бр.54/09,  73/10.)  и  Решења 
Комесаријата  за  избеглице  број  553426  од 
22.11.2010.године,  опредељена  средства  општини 
Горњи  Милановац,  у  износу  од  267.000,00  динара,( 
252.000,00  за  набавку  огрева  и  15.000,00  динара  за 
набавку  лекова)  распоређују  се  разделу  02Председник 
општине,  глава  2.1,  функција  110извршни  и 
законодавни  органи  ,  позиција  18/1,  економска 
класификација  472накнада  за  социјалну  заштиту  из 
буџетаизбегла и расељена лица. 

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  захтева  општине  Г.Милановац,  број  553 
331/59  са  потписаним  и  овереним  списком  корисника 
помоћи,  Комесаријат  за  избелице  донео  је  Решење, 
којим се одобравају  средства општини  Г.Милановац   у 
износу  од  267.000,00  динара,  и  то,252.000,00  динара  за 
набавку огрева а 15.000,00 динара за лекове. 
На основу члана 5. Став 6. Закона о буџетском систему ( 
„Сл.гл  РС“бр.54/09,73/10.),  у  случају  да  један  ниво 
власти  својим  актом  определи  другом  нивоу  власти 
наменска трансферна  средства, орган управе надлежан 
за  финансије,  на  основу  тог  акта,  отвара  одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода по том основу. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

764. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401664 
14.децембар  2010.године 
Горњи Милановац 

На  основу    члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр129/2007.),  члана  58.
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Статута  општине  Горњи  Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) и члана 
7.и  чл.20.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2010.годину  (”Службени  гласник  општине 
Г.Милановац” бр.26/09,04/10,14/10,20/10) доносим 

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.26/09,04/10,14/10,20/10), 
Раздео  02Председник  општине,  глава  2.1,  функција 
110  извршни  и  законодавни  органи,  позиција  18, 
економска  класификација  472накнаде  за  социјалну 
заштиту  из  буџета,    одобрава  се  исплата  средства  у 
износу  од  23.430,00  динара  ,  на  име  рефундације 
трошкова  сахране  за  чланове  породица  преминулих  , 
прогнаних  и  избеглих  лица  и  то:  Муждека  Нада, 
ЈМБГ  0801931375418,  избегличка  легитимација 
бр.704836  Озрем,  Г.Милановац,  ,  за  покојног  Ђура 
Муждекасупруга. 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог решења вршиће 
се преко благајне. 

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. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

54. 

Општинско  веће општине Горњи Милановац,  у 
поступку  разматрања  финансијских  планова  месних 
заједница  на  подручју  општине  Горњи  Милановац  за 
2011.годину,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  17.децембра 
2010.године, донело је, 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Финансијски  план 
прихода и расхода месних заједница за део средстава из 
буџета општине Горњи Милановац за 2011.годину. 

2.  ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Финансијски  план 
месних заједница за  расподелу   неутрошених средстава 
од самодоприноса  у 2011.години 

3. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијске планове 
месних  заједница  из  осталих  извора  финансирања  за 
2011.годину. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306977/2010. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

55. 

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 17.децембра 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.411097/10,  који  је  донео  начелник 
Општинске управе. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306977/2010 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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