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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

601. 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
основу  члана  124. Статута  општине Горњи Милановац 
("Сл.  гласник општине Горњи Милановац", бр. 20/08) и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 21/08 и 21/09), на седници одржаној 17. 
јануара 2011. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  резултатима 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Луњевица  за  период  01.02.2011.  године  до  31.01.2016. 
године,    који  је  поднела  Комисија  за  спровођење 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Луњевица, 27. децембра 2010. године. 

II  Извештај  Комисије  и  Закључак  објавити  у 
"Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

Број: 206861/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

Извештај о резултатима референдума ради 
доношења одлуке о увођењу  самодоприноса у новцу 
за подручје Месне заједнице Луњевица  за период 

01.02.2011. године до 31.01.2016. године 

У  складу  са  Одлуком  о  расписивању 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Луњевица,  спроведен  је  референдум  на  територији МЗ 
Луњевица на коме су  се  грађани изјашњавали да  ли  су 
за доношење одлуке о увођењу самодоприноса у новцу 
за  МЗ  Луњевица  за  период  01.02.2011.  године  до 
31.01.2016. године. 

Материјал  о  спроведеном  референдуму 
достављен  је  Комисији  за  спровођење  референдума 
ради  доношења  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у 
новцу  нa подручје МЗ Луњевица,  образована  решењем 
Скупштине  општине  у  саставу  Дамњановић Момчило, 
председник  и  чланови  Трифуновић  Драган,  Петровић 
Драган, Мишковић  Дејан  и  Марковић  Радовин,  која  је 
на  седници  одржаној  27.  децембра  2010.  године 
утврдила следеће: 

Референдум  ради  доношења Одлуке  спроведен 
је  на  територији  МЗ  Луњевица  у  периоду  од 
24.12.2010.г.  до  26.12.2010.г.у  складу  са  Законом  о 
реферндуму и народној иницијативи, Статутом општине 
Горњи  Милановац  и  Одкуком  о  расписивању 
референдума  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Луњевица.

Решењем  Општинске  управе  општине 
Г.Милановац  број  41120845  од  09.12.2010.  године, 
према закљученом гласачком списку за изјашњавање на 
референдуму  ради  доношења  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса  у  новцу  за  подручје  МЗ  Луњевица  за 
период  01.02.2011.  године  до  31.01.2016.  године  има 
уписаних 359 гласача. У складу са чланом 23. Закона о 
финансирању  локалне  самоуправе  непосредно  се 
изјашњава  и  70  грађана  који  немају  изборно  право  и 
пребивалиште  на  подручју  на  коме  се  прикупљају 
средства,  а на том подручју имају непокретну имовину, 
а  овим  средствима  се  побољшавају  услови  коришћења 
те имовине.
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Сходно томе, Комисија је констатовала да се од 
укупно  429  грађана  са  правом  изјашњавања  изјаснило 
300 или 69,93 % и то: 

  281 грађана или 65,50 % се изјаснило „ЗА“ 
увођење самодоприноса 

  15  грађана  или  3,49  %  се  изјаснили 
„ПРОТИВ“ увођења самодоприноса 

  129 грађана или 30,07 % није се изјаснило 
  4 гласачка листића си неважећа или 0,93 %. 

Комисија  за  спровођење  референдума  ради 
доношења одлуке о  увођењу самодоприноса у новцу за 
подручје  МЗ  Луњевица  је  констатовала  да  није  било 
неправилности приликом изјашњавања грађана. 

На  основу резултата  спроведеног  изјашњавања 
грађана  за  увођење  самодоприноса,  донета  је Одлука  о 
увођењу  самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне 
заједнице Луњевица и уведен је самодопринос за период 
01.02.2011.  године  до  31.01.2016.  године  са  стопама 
издвајања и за намене према Одлуци. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 
РАДИ ДОНОШЕЊА  ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВИЦА 

У Луњевици, 
27.12.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дамњановић Момчило,ср. 

602. 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
основу  члана  124. Статута  општине Горњи Милановац 
("Сл.  гласник општине Горњи Милановац", бр. 20/08) и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 21/08 и 21/09), на седници одржаној 17. 
јануара 2011. године, донела је 

О Д Л У К У 

Члан 1. 
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о увођењу 

самодоприноса  у  новцу  за  подручје  Месне  заједнице 
Луњевица,  за  период  01.02.2011.  године  до  31.01.2016. 
године. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа  на снагу  осмог дана  од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

Број: 206861/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06), 
члана  27.  и  30.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр. 
20/08),  грађани  Месне  заједнице  Луњевица,  на 
референдуму  који  је спроведен  у  периоду  од 24. до 26. 
децембра 2010. године, донели су 

ОДЛУКУ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ 

ЗА  ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВИЦА 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Луњевица,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице Луњевица,  ако  на  том подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Луњевица  чини 
територија  насељеног  места  Луњевица,  односно  КО 
Луњевица  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

донета је на референдуму у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.02.2011.  године  до  31.01.2016.  године  по  стопама  и 
то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 8 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на  вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа  порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то: 
  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 

књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу;
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  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна  средства  која  ће  се  остварити  по  овој 

Одлуци  износе  4.640.960,00  (четири  милиона  шест 
стотина  четрдесет  хиљада  девет  стотина  шездесет) 
динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка  средстава  самодоприноса 
Месне  заједнице  Луњевица  за  период  од  1.02.2011.  до 
31.01.2016.године, и то за следеће намене: 

  изградња,  уређење  и  поправка  путева  и 
тротоара; 

  уређење  и  одржавање  паркова,  гробља  и 
зелених површина; 

 изградња канализационе мреже. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе  од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 

У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 
обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 

1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 
минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У  случају  да  се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса, Савет МЗ Луњевица ће својом одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити  уплатиоце 
и са њима сачинити  споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Луњевица  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Луњевица спроведен је од 
24. до 26. децембра 2010.године. 

Члан 15. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац, а примењиваће се од 01. 02. 2011. године. 

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВИЦА 

По одлуци Савета Месне 
заједнице Луњевица од 
05. јануара 2011.године 

ПРЕДСЕДНИК 
САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВИЦА 
Бранислав Петковић,ср. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

777. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1400476/11 
11.01.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.став  1.тачка  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.  општине  Горњи 
Милановац", број 20/08), доносим
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У П У Т С Т В О 
за остваривање права на бесплатан боравак трећег и 
сваког наредног детета у Дечјој установи " Сунце" 

Горњи Милановац 

I 
Право  на    бесплатан    боравак  трећег  и  сваког 

наредног  детета    у  Дечјој  установи  "Сунце"  Горњи 
Милановац ( у даљем тексту: бесплатан боравак детета) 
остварује се на  следећи начин: 

1. Право на  бесплатан  боравак  детета  утврђује 
надлежно  Одељење  Општинске  управе    Одељење  за 
друштвене делатности, доношењем решења. 

2.  Да  би  се  остварило  напред  наведено  право, 
неопходно  је  да  родитељ  поред  захтева  достави 
надлежном Одељењу  извод  из  матичне  књиге  рођених 
за  сву  децу,  потврду  о  упису  детета  у  ДУ  "Сунце"    и 
фотокопију  личне  карте  као  доказ  о  пребивалишту/ 
боравишту родитеља. 

II 
Средства  за  бесплатан боравак детета  у Дечјој 

установи  "Сунце"  обезбеђена  су  у  Одлуци  о  буџету 
општине  Горњи    Милановац  за  2011.  годину  ("Сл.гл. 
општине Горњи Милановац", број 22/10). 

III 
Упуство  објавити  у  "Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

778. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1022527 
17. јануар 2011.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  1.  тачка  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС"  бр.  129/07), 
члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”,  бр.  20/08)  и  члана  2.  став  3.  Одлуке  о 
објављивању  општих  и  других  аката  органа  општине 
Г.Милановац  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“,  бр. 
6/09),  доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА 

„СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ“ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Горица  Петровић,  заменик 
начелника  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац,  за  одговорног  уредника  „Службеног 
гласника  општине Горњи Милановац.“ 

II  Доношењем  овог  решења  престаје  да  важи 
Решење број 1022490 од 01. априла 2009.године 

III  Oво  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику Општине Горњи Милановац.“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

779. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1 3513987/10 
15.12.2010.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I  OБРАЗУЈЕ СЕ Комисија  за премеравање објеката 
и  обрачун  површине  објеката  за  потребе  утврђивања 
накнаде  за  заузеће  јавних  површина  и  коришћење 
градског грађевинског земљишта  у саставу: 

1.  Драгица Савић, радник ЈП за изградњу општине 
Горњи Милановац, за председника 

2.  Mирко Васиљевић, дипл. просторни планер,  за 
члана 

3.  Предраг Дрчелић, комунални редар, за члана 
4.  Момчило  Вељковић,  дипл.  саобраћајни 

инжењер, за члана 
5.  Зоран  Маринковић,  инспектор  канцеларијске 

контроле, за члана 

II  Задатак  Комисије  је  да  изађе  на  лице  места, 
изврши  премеравање  објекта  и  утврди    површину 
објекта  за  потребе  обрачуна  накнаде  за  заузеће  јавних 
површина  и  коришћење  градског  грађевинског 
земљишта, о чему саставља записник. 

III  Oво  Решење  објавити  у  “Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

56. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Општинско веће 
Број: 306859/2011 
5.01.2011.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  ("Сл.гласник  РС",бр.54/2009,  73/2010  и 
101/2010)  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Сл.гласник 129/07), члана 3. Одлуке о буџету општине 
Горњи Милановац за 2011.годину ("Сл.гласник општине 
Г.М",бр.22/2010)  и  чланова  4.  и  26.  Одлуке  о 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.24/08),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
5.01.2011.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине Горњи Милановац за 2011.годину ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.22/2010)  раздео  02    Председник 
општине,  глава 2.1. функционална класификација  110   
Извршни законодавни органи, економска класификација 
499    Средства  резерве    Текућа  буџетска  резерва, 
средства  у  укупном  износу  од  3.615.000,00  динара 
распоређују се за исплату награда за божићне празнике. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се на следећи начин: 

  У  оквиру  раздела  1.    Скупштина  општине, 
глава 1.1., функционална класификација 110  Извршни 
законодавни  органи,  економска  класификација  416   
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
17.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  2.    Председник  општине, 
глава  2.1. функционална  класификација  110   Извршни 
законодавни  органи,  економска  класификација  416   
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
34.000,00 динара, 

 У  оквиру  раздела  3.   Општинско  веће,  глава 
3.1.  функционална  класификација  110    Извршни 
законодавни  органи,  економска  класификација  416   
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
26.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  01.  функционална  класификација  130    Опште 
услуге,  економска  класификација  416    награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
1.380.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  10.    Дечја  установа  "Сунце",  функционалана 
класификација  911,  економска  класификација  416   
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
1.254.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  12.    Културни  центар,  функционална 
класификација  820,  економска  класификација  416   
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
236.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава 13. Библиотека, функционална класификација 820, 
економска  класификација  416   Награде  запосленима и 
остали посебни расходи, износ 127.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  14.    Музеј  рудничко  такоковског  краја 
функционална  класификација  820,  економска 
класификација  416    Награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи, износ 143.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  15.  Установа  у  области  физичке  културе, 
функционална  класификација  810,  економска 
класификација  416    награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи, износ 43.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  16.  Туристичка  организација,  функционална 
класификација    470,    економска  класификација  416   
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
26.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  19.  Јавно  предузеће  за  изградњу  општине, 
функционална  класификација  620,  економска 
класификација  416    Награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи, износ 118.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  20.  Јавно  предузеће  за  путеве,  функционална 
класификација    620,    економска  класификација  416   
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
110.000,00 динара, 

  У  оквиру  раздела  4.    Општинска  управа, 
глава  21.  ЈП  Спортско  рекреативни  центар, 
функционална  класификација  810,  економска 
класификација  416    Награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи, износ 101.000,00 динара. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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57. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  основу  члана  46.  став  1.  тачка  7.  Закона  о  локалној 
самоуправи  Милановац  ("Сл.гласник  РС“,  бр.  129/07), 
члана  61.  став  1.  тачка  7.,  члана  124. Статута  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац“,бр.  20/08)  и  члана  4.  став  1.  тачка  7.  и  26. 
Одлуке  о  Општинском  већу    општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",бр. 24/08),  на седници одржаној 14. јануара 
2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

I  Драгану  Вучићевићу,  дипломираном 
правнику  из  Горњег  Милановца  престаје  функција 
начелника  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, због поднете оставке. 

II  Лицу  из  тачке  1.  овог  решења  престаје 
функција 17. јануара 2011. године. 

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

Број: 306860/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Решење доставити: 
1.Драгану  Вучићевићу,  Горњи 
Милановац, 
2. Одељењу за општу управу 
Општинске  управе  општине  Горњи 

Милановац, 
3. Одељењу за привреду и финансије 
Општинске  управе  општине  Горњи 

Милановац, 
4. Архиви 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

58. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  4. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  14.јануара 
2011.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 

гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  100.000,00  динара  на  име  помоћи  Јеремић 
Јанку, за отклањање последица пожара. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  484  –  Накнада  штете  за  повреде  или 
штету насталу услед елементарних непогода или других 
природних узрока. 

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

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306860/2011 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

59. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  4. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  14.јануара 
2011.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  50.000,00  динара  на  име  помоћи  Крунић 
Милану, за отклањање последица пожара. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник
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општине, глава 2.1, функционална  класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  484  –  Накнада  штете  за  повреде  или 
штету насталу услед елементарних непогода или других 
природних узрока. 

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

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306860/2011 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

60. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  14.јануара 
2011.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000  динара  на  име  помоћи  Српском 
лекарском друштву. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална  класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама. 

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

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306860/2011 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

61. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  14.јануара 
2011.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010), 
раздео  2  –  Председник  општине,  глава  2.1, 
функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  30.000  динара  на  име  помоћи  Удружењу 
пензионера општине Горњи Милановац за организацију 
свечаности поводом дана Светог Саве. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама  –  Удружење  пензионера  општине 
Горњи милановац. 

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

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306860/2011 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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АКТА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

17. 

Р Е П У Б Л И КА   С Р Б И Ј А 
ОПШТИНА  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
БР: 406350486/09 
13.12.2010. године 

Општинска управа општине Горњи Милановац, 
поступајући  по  захтеву  „Архитекти  Томић“д.о.о.  из 
Горњег  Милановца,  на  основу  чл.5.  и  чл.9.  3акона  о 
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину 
("Сл.гл.РС"број  135/2004)  и  чл.192.Закона  о  општем 
управном поступку ("Сл.гл.РС"бр.33/97 и 31/01) доноси 

РЕШЕЊЕ 
о неприступању Стратешкој процени утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за 

изградњу фабрике за флаширање воде на делу КП 
бр.436 КО Богданица 

На  основу  достављених  података  о 
обухваћеном  подручју,  основним  карактеристикама 
Програма  за  израду  одговарајућих  урбанистичких 
планова  и  мишљењу  органа  надлежног  за  за  послове 
заштите  животне  средине,  одлучено  је  да  се  за 

предметни  план  не  захтева  израда  стратешке  процене 
утицаја на животну средину. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана  19.10.2010.год.поднет  је  захтев  овом 
органу  за  одлучивање  о  стратешкој  процени  утицаја 
Плана  детаљне  регулације  за  изградњу  фабрике  за 
флаширање  воде  на  делу  КП  бр.436  КО  Богданица,  на 
животну средину. 

На основу достављених података о предметном 
простору и карактеристика могућих утицаја на животну 
средину, одлучено је да није потребна израда стратешке 
процене утицаја на животну средину. 

ПРАВНА ПОУКА : Против овог решења може 
се  изјавити  жалба  Министарству  животне  средине  и 
просторног  планирања    Златиборски  управни  округ 
Ужице,  у  року  од  15  дана  од  пријема  решења,  преко 
овог одељења. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
Зоран Дрињаковић,ср. 

ДОСТАВИТИ 
  подносиоцу захтева 
  архиви 
  Oдељењу за инспекцијске послове 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Драган Вучићевић,ср. 
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