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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

801. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1400537/20101 
11. март 2011. године 
Горњи Милановац 

На основу члана 7. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2011. годину („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац“,  број  22/2010)  и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, број 20/2008), председник општине доноси 

И З М Е Н У  И  Д О П У НУ 
Ф И Н А Н С И Ј СК ОГ  П Л А Н А 

ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА   
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  ЗА 2011. ГОДИНУ 

Члан 1. 
У  складу  са  Одлуком  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 

Милановац“,  број  22/2010),  овим Финансијским планом распоређују  се  средства  за финансирање  директног  буџетског 
корисника – Општинске управе, функционална класификација 130 – Опште услуге, функционална класификација 620 – 
Развој заједнице, и функционална класификација 421 – Пољопривреда, у укупном износу од 193.435.000 динара, као и 
средства  за  финансирање  индиректног  буџетског  корисника  –  Фонд  за  заштиту  животне  средине,  функционална 
класификација  560  –  Заштита  животне  средине  некласификована  на  другом  месту,  у  износу  од  4.200.000  динара. 

Члан 2. 
Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин: 
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ОПИС  Износ 

4  ОПШТИНСКА УПРАВА 
01  130  ОПШТЕ УСЛУГЕ 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  81.960.000 
411 100  Плате, додаци и накнаде запослених  81.960.000
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412  Социјални доприноси на терет послодавца  14.655.000 
412 100  Допринос за ПИО  9.000.000 
412 200  Допринос за здравствено осигурање  5.040.000 
412 300  Допринос за незапосленост  615.000 

414  Социјална давања запосленима  5.000.000 
414 100  Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова  3.200.000 
414 300  Отпремнине и помоћи  1.700.000 
414 400  Помоћ у медиц. лечењу запосл. или члана уже пород.  100.000 

415  Накнаде трошкова за запослене  1.900.000 
415 100  Накнаде трошкова за запослене  1.900.000 

421  Стални трошкови  13.000.000 
421 100  Трошкови платног промета и банкарских услуга  2.500.000 
421 200  Енергетске услуге  5.800.000 
421 300  Комуналне услуге  550.000 
421 400  Услуге комуникације  3.700.000 
421 500  Трошкови осигурања  430.000 
421 900  Остали трошкови  20.000 

422  Трошкови путовања  1.100.000 
422 100  Трошкови службених путовања у земљи  900.000 
422 200  Трошкови службених путовања у иностранство  200.000 

423  Услуге по уговору  11.300.000 
423 100  Административне услуге  300.000 
423 300  Услуге образовања и усавршавања запослених  250.000 
423 400  Услуге информисања  900.000 
423 500  Стручне услуге  7.800.000 
423 600  Услуге за домаћинство и угоститељство  400.000 
423 700  Репрезентација  100.000 
423 900  Остале опште услуге  1.550.000 

424  Специјализоване услуге  300.000 
424 300  Медицинске услуге  50.000 

424 600  Услуге очувања жив.средине, науке и геодет. услуге  200.000 
424 900  Остале специјализоване услуге  50.000 

425  Текуће поправке и одржавање  2.000.000 
425 100  Текуће поправке и одржавање зграда и објекта  1.300.000 
425 200  Текуће поправке и одржавање опреме  700.000 

426  Материјал  7.000.000 
426 100  Административни материјал  2.700.000 
426 300  Материјали за образовање и усавршавање запослених  700.000 
426 400  Материјали за саобраћај  1.800.000 
426 800  Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  300.000 
426 900  Материјали за посебне намене  1.500.000 

482  Порези, обавезне таксе и казне  120.000 
482 100  Остали порези  100.000 
482 200  Обавезне таксе  20.000 

483  Новчане казне и пенали по решењу судова  5.000.000 
483 100  Новчане казне и пенали по решењу судова  5.000.000 

512  Машине и опрема  5.300.000 
512 100  Опрема за саобраћај  850.000 
512 200  Административна опрема  3.950.000 
512 800  Опрема за јавну безбедност  500.000 

Укупно за функцију 130:  148.635.000 
620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 

511  Зграде и грађевински објекти  42.0000.000 
511 200  Изградња зграда и објекта 

–  Фискултурна сала на Руднику              11.000.000 
–  Фискултурна сала у Такову  6.000.000 
–  ОШ Прањани 
(котларница и  канализација                  3.000.000 

20.000.000 

511 300  Капитално одржавање зграда и објеката 
– Адаптација Гимназије 

22.000.000 

Укупно за функцију 620:  42.000.000 
421  ПОЉОПРИВРЕДА 

423  Услуге по уговору  1.250.000
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423 900  Остале опште услуге  1.250.000 
424  Специјализоване услуге  1.500.000 

424 100  Пољопривредне услуге  100.000 
424 900  Остале специјализоване услуге  1.400.000 

481  Дотације невладиним организацијама  50.000 
481 900  Дотације осталим непрофитним институцијама  50.000 

Укупно за функцију 421:  2.800.000 
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01:  193.435.000 

02  560  ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
421  Стални трошкови  3.100.000 

421 300  Комуналне услуге 
– Одношење смећа из сеоских месних заједница 

3.100.000 

424  Специјализоване услуге  1.100.000 
424 300  Медицинске услуге 

– Конторла квалитета ваздуха и вода 
100.000 

424 600  Услуге очувања животне средине 
– Чишћење и санација тзв. „дивљих депонија“ 

700.000 

424 900  Остале специјализоване услуге 
– Израда планова за управљање отпадом 

300.000 

Укупно за функцију 560:  4.200.000 
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 02:  4.200.000 

Члан 3. 
Распоред  и  коришћење  средстава,  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  02,  функционална 

класификација 560 – Фонд за заштиту животне средине, у износу од 4.200.000 динара врши се на основу програма  које 
доноси Општинско веће. 

Члан 4. 
Овај  финансијски  план  ступа  на  снагом  даном  доношења  и  биће  објављен  у  „Службеном  гласнику  општине 

Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

802. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1020337/11 
10. 02.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  став  1.  тачка  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (“Сл.  гласник РС”,  број  129/07)  и 
члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  (“Сл.  гласник општине Горњи Милановац”, 
број 20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  примопредају 
објекта  који  се  налази  у  улици  Вука  Караџића  преко 
пута  Зелене  пијаце  на  кп.бр.  612/2  КО  Горњи 
Милановац  између  Компаније  "Свислајн    Таково"  и 
општине Горњи Милановац, у следећем саставу: 
1.  Срђан  Лукић,  општински  Јавни  правобранилац,  за 
председника Комисије 
2.  Дејан  Вељовић,  руководилац  Групе  за  попис 
општинске имовине, за члана 

3. Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за  урбанизам 
и  комуналностамбене  послове  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, за члана 
4.  Славица  Чолић,  начелник  Одељења  за  имовинско 
правне  послове  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, за члана 
5.  Милорад  Солујић,  начелник  Одељења  за 
инспекцијске  послове  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац, за члана 
6.  Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења  за  послове 
месних  заједница,  друштвених  организација  и 
удружења  грађана  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, за члана 
7. Драган Љубичић, начелник Одељења за општу управу 
Општинске управе општине Горњи Милановац, за члана 
8. Божо Ђорђевић, грађевински инспектор, за члана 
9. Мирко Обрадовић,  геометар,  радник  ЈП  за  изградњу 
општине Горњи Милановац, за члана 

II Задатак Комисије је: 
  Да  изврши  примопредају  објекта  из 

тачке  I  овог  Решења  и  о  извршеној  примопредаји 
сачини записник 

 Да  сачини  Записник  о  стању  у  којем 
се налази објекат у тренутку примопредаје
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III  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

О б р а з л о ж е  њ е 

Одељење  за  друштвене  делатности  и 
имовинскоправне послове Скупштине  општине Горњи 
Миланова ц донело је Решење број 34634/93 од 29. 06. 
1993.  године  којим  је  усвојен  предлог  Општинског 
јавног  правобраниоца  да  се  у  корист  општине  Горњи 
Милановац изврши административни пренос земљишта 
и  зграде  које  се  налазе  на  кп.бр.  612/2  КО  Горњи 
Милановац  са  дотадашњег  корисника  ПИК  "Такова". 
Обзиром  да  по  наведеном  Решењу  није  извршена 
примопредаја  објекта,  а  да  је  правни  следбеник  ПИКа 
"Таково"  Горњи  Милановац  Компанија  "Свислајн   
Таково"  Горњи  Милановац,  одлучено  је  као  у 
диспозитиву. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  решење  је 
коначно  и  против  њега  није  допуштена  жалба,  већ  се 
може покренути  управни  спор пред Управним  судом  у 
Београду,  одељење  у Крагујевцу,  у  року  од  30  дана  од 
дана достављања решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

803. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1501100/2011 
17. 02.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник  РС”,  број  129/07)  члана  58. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  (“Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац”, број 33/97 и 31/01) и тачка 
4.  Решења  о  образовању  Техничке  комисије  за  оцену 
стуција  о  процени  утицаја  пројеката  на  животну 
средину  број  4020166/06  од  28.  07.  2006.  године, 
председник општине Горњи Милановац, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

УТВРЂУЈЕ  СЕ  накнада  за  рад  члановима 
Техничке  комисије  за  оцену  студија  о  процени  утицаја 
пројеката на животну средину, у нето износу од 7.000,00 
динара по члану, за оцену пројекта. 

Накнада  из  става  1.  овог  решења  припада 
члановима Комисије који нису запослени у општинској 
управи, јавним предузећима и установама (директним и 
индиректним  корисницима  буџета  општине  Горњи 
Милановац). 

Средства  за  исплату  накнаде  из  тачке  1.  овог 
решења  исплаћује  се  из  буџета  општине  Горњи 
Милановац,  а  на  основу  одго  варајуће  уплате  носиоца 
пројекта у бруто износу. 

Обрачун  и  исплату  накнаде  члановима 
Комисије  врши  Одељење  за  привреду  и  финансије 
Општинске  управе  општине  горњи  Милановац  на 
основу  извештаја  о  процени  утицаја  пројеката  на 
животну средину. 

Доношењем  овог  решења  престаје  да  важи 
решење Председника општине бр. 150175/06 од 28. 07. 
2006. године. 

Решење  доставито:  председнику  и  члановима 
Техничке  комисије,  заменику  начелника  Општинске 
управе  општине  Горњи  Милановац,  Одељењу  за 
привреду  и  финансије  Општинске  управе  општине 
Горњи  Милановац,  Одељењу  за  комуналностамбене 
послове  и  урбанизам  Општинске  управе  општине 
Горњи  Милановац    Одсеку  за  послове  еколошке 
канцеларије. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

804. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1401471 
22. фебруар 2011. године 
Горњи Милановац 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник РС“,  број  54/2009,  73/2010 и  101/2010)  и 
Решења  Министарства  за  државну  управу  и  локалну 
самоуправу,  број  1304010001275/30/201001  од  11. 
јануара 2011. године, председник општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације по основу 

наменских средстава добијених од Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу 

Члан 1. 
Одлуком  о  расподели  средстава  по  јавном 

позиву  за  подношење  захтева  јединица  локлане 
самоуправе  за  расподелу  дела  средстава  из  наменских 
примања  буџета  Републике  која  се  остварују 
приређивањем  игара  на  срећу  („Сл.  гласник  РС“,  број 
1/2011),  општини  Горњи  Милановац  одобрена  су 
средства  у  износу  од  1.800.000  динара  за  подизање 
информационокомуникационог  капацитета  у 
Општинској управи. 

Средства из става 1. овог члана распоређују се у 
оквиру  члана  6.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановца  за  2011.  годину  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  22/2010),  у  разделу  4  – 
Општинска  управа,  глава  01,  функционална 
класификација  130  –  Опште  услуге,  економска 
класификација 512 – Машине и опрема.
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Члан 2. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење 

за привреду и финансије. 

Члан 3. 
Ово  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  5.  Закона  о  буџетском  систему 
утврђено  је  да  у  случају  да  један  ниво  власти  својим 
актом  определи  другом  нивоу  власти  наменска 
трансферна средства, чији износ није могао бити познат 
у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за 
финансије  на  основу  тог  акта  отвара  одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака по том 
основу. 

У складу са Одлуком о расподели средстава по 
јавном позиву  за  подношење  захтева  јединица  локалне 
самоуправе  за  расподелу  дела  средстава  из  наменских 
примања  буџета  Републике  која  се  остварују 
приређивањем  игара  на  срећу,  а  користе  за 
финансирање локалне самоуправе, од 2. новембра 2010. 
године,  Министарство  за  државну  управу  и  локалну 
самоуправу  донело  је  Решење  број  13040100 
01275/30/201001  од  11.  јануара  2011.  године.  Тим 
решењем  су  општини  Горњи  Милановац,  из  средства 
која  се  остварују  приређивањем  игара  на  срећу,  а 
користе  за  финансирање  локалне  самоуправе,  ради 
пружавања  техничке  и  друге  помоћи  у  циљу 
модернизације  рада  јединице  локалне  самоуправе, 
одобрена  средства  у  износу  од  1.800.000  динара  за 
подизање информационокомуникационог  капацитета  у 
Општинској управи. 

На  основу напред  наведеног  донето  је  Решење 
као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

805. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 166106 
02.03.2011.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац",  број  20/08  )  и  члана  23.  Одлуке  о 
буџету општине Горњи Милановац за 2011.годину ("Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  број  22/10) 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ    Установи  у 
области  физичке  културе  из  Горњег  Милановца  на 

Одлуку  Управног  одбора  Установе  у  области  физичке 
културе  број  42  од  22.02.2011.године  на  расподелу 
средстава  спортским  организацијама  за  редовну 
делатност за период 01.0131.03. 2011.године и то: 

1.  Општински фудбалски савез Г. 
Милановац 

896.000,00 

2.  Спортски савез општине  56.000,00 
3.  Одбојкашки клуб "Таково"  145.600,00 

4.  Женски рукометни клуб "Металац 
АД" 

112.000,00 

5.  Омладински кошаркашки клуб 
"Таково" 

134.400,00 

6.  СД "Д. Јевтић –Шкепо"  89.600,00 
7.  Карате клуб " Таково"  67.200,00 
8.  Карате клуб "Милановац"  33.600,00 
9.  Куглашки клуб " Таково"  100.800,00 
10.  Атлетски клуб "Таково"  89.600,00 
11.  Шаховски клуб  "Металац Таково"  56.000,00 
12.  Спортско друштво "Таково"  235.200,00 

13.  Планинарско смучарско друштво 
"Рудник" 

11.200,00 

14.  Удружење спортских риболоваца 
"Таково" 

17.920,00 

15.  Тениски клуб "Таково"  17.920,00 

16.  Нераспоређена средства намењена за 
помоћ клубовима 

165.760,00 

17.  Карате клуб "До кан"  11.200,00 
2.240.000 

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

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић,с.р. 

806. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:19628/11 
02.03.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи (“Сл.  гласник РС”, број 129/07) и члана 58. 
став  1.  тачка  16.  и  18.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  (“Сл. гласник  општине Горњи Милановац”, 
број 20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор  за  прославу  23.  априла 
2011.  године  – Дана  општине Горњи Милановац  и  196 
година Другог српског устанка у саставу и то: 

1.  Горица  Петровић,  заменик  начелника 
Општинске  управе  oпштине  Горњи 
Милановац, за председника, 

2.  Драган  Недељковић,  шеф  кабинета 
председника општине, за секретара 

3.  Весна  Савић,  секретар  Скупштине 
општине Горњи Милановац, за члана
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4.  Љиљана  Тешић,  начелник Одељења  за 
друштвене  делатности  Општинске 
управе  општине  Горњи Милановац,  за 
члана 

5.  Небојша  Гојковић,  директор  Установе 
за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  “Културни  центар”,  за 
члана 

6.  Душица  Нешовић,  коресподент  за 
послове протокола, за члана 

7.  Сандра  Чаировић,  повереник  за 
информације од јавног значаја, за члана 

8.  Славица  Радоман,  представник  за 
односе са јавношћу, за члана 

9.  Вељко  Тодоровић,  председник  МЗ 
Таково, за члана 

II  Задатак  Одбора  је  да  сачини  Програм 
обележавања  23.  априла  2011.  године    Дана  општине 
Горњи Милановац и 196 година Другог српског устанка, 
да  утврђује  неопходна  задужења  за  припрему  и 
реализацију  Програма,  да  организује  штампу  и 
упућивање  позива,  организује  медијску  пропаганду, 
оствари контакт и сарадњу са иностраним делегацијама, 
организује  смештај  и  исхрану  за  делегације  које  више 
дана  бораве  и  да  предузме  све  друге  потребне 
активности  од  значаја  за  успешно  организовање  ове 
манифестације. 

III  Налаже  се  Одбору  да  у  што  краћем  року 
сачини радну верзију Програма обележавања 23. априла 
2011.  године   Дана  општине  Горњи Милановац  и  196 
година  Другог  српског  устанка,  одреди  непосредна 
задужења и о томе обавести Председника општине. 

IV Овлашћује се председник Одбора и Одбор да 
у  складу  са  утврђеним  Програмима  могу  ангажовати 
стручне  институције  и  појединце  ради  реализације 
Програма,  а  свим  општинским  установама,  јавним 
предузећима  и  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац  налаже  се  да  по  захтеву  Одбора  пруже 
стручну и сваку другу помоћ. 

V  Средства  за  рад  Одбора  и  реализацију 
Програма  падају  на  терет  Буџета  општине  Горњи 
Милановац. 

VI  Ово  Решење  објавити  у  “Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

807. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 13849/2011 
02. март 2011. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
АИ 
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл.  гласник РС“  бр.  16/97  и  42/98),  члана  27.  став  1. 
тачка  3.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању 

делатности  од  општег  интереса  („Сл.  гласник  РС“  бр. 
25/2000;  25/02,  107/05  и  108/05),  и  члана  58.  став  1. 
тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац  број  20/08) 
доносим 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 

1)  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  ЈП  за  водоснабдевање 
„Рзав“ Ариље на цене комуналних услуга, и то: 
повећање цене воде из Система „Рзав“ са садашњих 
9,10 дин/м 3 на 9,63 дин/м 3  са применом од 1. маја 
2011. године. 
2)  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  ЈП  за  водоснабдевање  „Рзав“  да 
ценовник  услуга  формиран  у  складу  са  тачком  1.  овог 
Решења  достави  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац, ради евиденције. 
3)  Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л ож ењ е 

ЈП за водоснабдевање „Рзав“, Ариље, обратило 
се  Председнику  општине  Горњи  Милановац,  захтевом 
број  258,  од  08.02.2011.године,  ради  добијања 
сагласности на повећање цене воде из Система „Рзав“ 

Уз  захтев  је  достављена  и  Одлука  Управног 
одбора  ЈП  за  водоснабдевање  „Рзав“  Ариље,  број 
58/2011 од 07.02.2011.године о утврђивању цене воде из 
Система  Рзав“  за  2011.  годину.  Калкулација  цене 
коштања  м 3  воде  за  2011.  годину,  која  је  такође 
достављена  уз  захтев,  урађена  на  основу  просечних 
економски  оправданих  трошкова  производње  и 
просечне  месечне  дистрибуције,  хигијенски  исправне 
воде  за  пиће  општинским  комуналним предузећима,  за 
период  јануар  –  децембар  2010.године  и  пројекције 
просечних  месечних  трошкова  производње  и  просечне 
месечне дистрибуције за 2011. годину. 

У  образложењу  свог  захтева  они  наводе  да  је 
због  повећаних  трошкова  који  знатно  утичу на цену,  а 
то  су пре  свега енергенти, материјали за производњу и 
одржавање  исправности  воде,  услуге  анализе 
исправности  воде  итд,  неопходно  повећати  цену 
наведене комуналне услуге. 

ЈП  за  водоснабдевање  „Рзав“,  Ариље  у  свом 
захтеву тражи сагласност  на повећање цене воде   од 1. 
маја 2011 године у висини од 5.8 %, а што је ускладу са 
дефинисаним  планом  корекције  регулисаних  цена  за 
2011. годину исказаним у ревидираном Меморандуму о 
буџету  и  економској  и  фискалној  политици  за  2011. 
годину,  са  пројекцијама  за  2012.  и  2013.  годину  („Сл. 
гласник РС“, број 102/2010) по коме се цене комуналних 
услуга  у  надлежности  јединица  локалне  самоуправе 
могу  повећати  за  5,8  %    у  односу  на  цене  из  2010. 
године, те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву 
Решења. 

Oпштинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  седници  одржаној  28.02.2011.  године,  донело  је 
Закључак    број  306875/2011  којим  се  подржава 
Предлог  решења  председника  општине  о  давању 
сагласности  ЈП  за  водоснабдевање  „Рзав“,  Ариље  на 
повећање цене воде из Система „Рзав“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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808. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1022528 
16. март 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 3/11) 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,    начелник 
Општинске  управе  општине  Горњи  Милановац,  за 
одговорног  уредника  „Службеног  гласника  општине 
Горњи Милановац.“ 

II  Доношењем  овог  решења  престаје  да  важи 
Решење број 1022527 од 17. јануара 2011.године 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

66. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на основу члана 64. Статута општине Горњи Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
15.  Одлуке  о Општинском  већу  општине  Г.Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  24/08),  на  седници 
одржаној 14.03.2011.године, донело је 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  Пословнику  Општинског  већа  општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
28/08),  после  члана  29.  додаје  се  поднаслов: 
"Привредни савет" и нови чланови, који гласе: 

"Члан 29а). 
Општинско веће образује Привредни савет. 
Привредни  савет  је  надлежан  да  даје 

иницијативе  везане  за  економски  развој  општине, 
разматра  стратегије  и  планове  економског  развоја  и 
прати  спровођење  планова  и  програма  локалног 
економског развоја. 

Привредни  савет  о  својим  иницијативама  и 
закључцима  упознаје  Скупштину  општине, 
Председника општине и Општинско веће. 

Члан 29б). 
Седници  Привредног  савета  могу 

присуствовати  представници  руководства  општине, 
Општинског  већа,  представници  јавних  и  других 
предузећа, органа и организација о чијим се предлозима 
или  захтевима  расправља  или  чије  је  присуство 
потребно  ради  давања  стручних  мишљења,  о  чему 
одлучује  председник  Савета  приликом  сазивања 
седнице. 

Члан 29в). 
Одредбе  овог  Пословника  које  се  односе  на 

начин  рада  и  одлучивања  Општинског  већа 
(припремање  и  сазивање  седнице,  одржавање,  ток 
седнице  и  одлучивање,  вођење  записника)  сходно  се 
примењују на рад Привредног савета. 

Члан 29г). 
Стручну  и  административно  техничку  потпору 

Привредном  савету  пружаће  Одељење  за  скупштинске 
послове  и  Одељење  за  привреду  и  финансије 
Општинске управе општине Горњи Милановац." 

Члан 2. 
У  осталом  делу  Пословник  Општинског  већа 

остаје непромењен. 

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

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

67. 

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 3/11) и члана 4. став 1. тачка 7. 
и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу    општине  Горњи
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Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",бр. 24/08),   на седници  одржаној 14. марта 
2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  Горици  Петровић,  дипломираном  правнику 
из  Горњег  Милановца  престаје  функција  заменика 
начелника  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, због преласка на другу функцију. 

II  Лицу  из  тачке  1.  овог  решења  престаје 
функција даном доношења овог Решења. 

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

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

68. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  основу  члана  46.  став  1.  тачка  7.,  члана  56.  став  1. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (Сл.гласник 
РС",бр.129/07) и чланова 4. став 1. тачка 7. и  26. Одлуке 
о  Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  ГМ",бр.28/08),  на  седници 
одржаној 14.03.2011.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  ПОСТАВЉА  СЕ  Горица  Петровић, 
дипл.правник  из  Горњег  Милановца  за  начелника 
Општинске управе општине Горњи Милановац. 

2.  Именована  ступа  на  дужност  даном 
постављења. 

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

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

69. 

Р е п у б л и к а С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Општинско веће 
Број: 306876/2011 
7. март 2011. године 
Горњи Милановац 

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  без  сазивања  седнице,  телефонским 
путем, дана 7. марта 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  1.455.000  динара  на  име  поклона  поводом 
Дана жена – 8. марта. 

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 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  416  – 
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
5.000 динара; 

 У оквиру раздела 3 – Општинско веће, глава 
3.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  416  – 
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
10.000 динарa; 

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
01,  функционална  класификација  130  –  Опште  услуге, 
економска класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, износ 439.000 динара; 

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
10 – Дечја установа, функционална класификација 911, 
економска класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, износ 691.000 динара; 

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
12  –  Културни  центар,  функционална  класификација
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820,  економска  класификација  416  –  Награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ  90.500 
динара; 

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
13  –  Библиотека,  функционална  класификација  820, 
економска класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, износ 65.000 динара; 

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
14  – Музеј  рудничкотаковског  краја,  функционална 
класификација  820,  економска  класификација  416  – 
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
50.500 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 14.500 динара; 

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

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
19  –  ЈП  за  израдњу  општине,  функционална 
класификација  620,  економска  класификација  416  – 
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
50.000 динара; 

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
20  –  ЈП  за  путеве,  функционална  класификација  620, 
економска класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, износ 15.000 динара; 

 У оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 
21 – ЈП Спортскорекреативни центар, функционална 
класификација  620,  економска  класификација  416  – 
Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи,  износ 
15.000 динара; 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

70. 

Општинско  веће општине Горњи Милановац,  у 
поступку  разматрања  Измена  и  допуна  финансијског 
плана  прихода  и  расхода  месних  заједница  од 
неутрошених  средстава  самодоприноса  у  2011.години, 
на  основу  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник  општине 

Г.М",бр.24/08), на седници  одржаној 28.02.2011.године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  измене  и  допуне 
финансијског  плана  прихода  и  расхода  месних 
заједница  од  неутрошених  средстава  самодоприноса  у 
2011.години. 

2. Доношењем овог Решења ставља се ван снаге 
тачка  2.  Решења  Општинског  већа  општине  Горњи 
Милановац  о  давању  сагласности на финансијски  план 
месних  заједница  за  расподелу  неутрошених  средстава 
од самодоприноса у 2011. години, број 306977/2010 од 
17. 12. 2010. године. 

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

Број: 306875/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

71. 

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  28.  02.  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  20.000  динара  на  име  помоћи  Жижовић 
Драгославу, 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
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штету  насталу  услед  елементарних  непогода  или 
других природних узрока. 

3.  Средства  из  тачке  1.  Овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

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

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

Број: 306875/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

72. 

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  28.  02.  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  8.000  динара  на  име  помоћи  Радојичић 
Марији за школовање. 

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  472  –  Накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета . 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

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

5. Ово решење објавити у „Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“. 

Број: 306875/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

73. 

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  28.  02.  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  Ловачком 
удружењу  „Војвода  Милан  Обреновић“  поводом 
организовања ловачке забаве. 

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  –  Ловачко  удружење  „Војвода  Милан 
Обреновић“. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити 
на  рачун  Ловачког  удружења,  број:  16013474152, 
позив на број 6403. 

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

5. Ово решење објавити у „Сл. гласник општине 
Горњи Милановац“. 

Број: 306875/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

74. 

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
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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  28.  02.  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 МЗ Брђани за 
издавање часописа „Брђански годишњак“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска 
управа,  глава  04  –  Месне  заједнице,  функционална 
класификација  620,  економска  класификација  423  – 
Услуге по уговору. 

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

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

Број: 306875/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

75. 

Општинско веће општине Горњи Милановац на 
основу  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
(„Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08)  на  седници 
одржаној 14.03.2011.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Одбор  за  решавање  питања 
изласка из кризе ФК"Таково" из Горњег Милановца, као 
и за припреме организовања обележавања 100 година од 
оснивања Клуба. 

Одбор се образује у следећем саставу: 
1. Алекса Гагић, заменик председника општине, 

за председника Одбора, 
а за чланове: 

2.  Михаило  Вучетић,  председник  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 

3. Вучко Стојковић, члан Општинског већа, 

4.  Томислав  Јоксић,  начелник  Одељења  за 
привреду и финансије, 

5.  Перо  Обрадовић,  представник  Клуба 
привредника из Г.Милановца, 

6.  Радојица  Савић,  секретар  Савета  МЗ 
Г.Милановац,  представник  Месне  заједнице 
Г.Милановац, 

7.Јовица  Царевић,  директор  ЈП  за  путеве, 
представник локалне самоуправе, 

8.  Божидар  Глишовић,  директор  Установе  у 
области физичке културе, 

9.  Бранко  Миловановић,  представник 
ФК"Таково", 

10. Милан Кубуровић, предстаник ФК"Таково". 

II    Задатак  Одбора  је  да  сачини  и  спроведе 
Програм  активности  за  решавање  питања  изласка  из 
кризе Фудбалског клуба "Таково" из Г.Милановца, као и 
обављање  припремних  радњи  за  организовање 
обележавања 100 година од оснивања Клуба, да сачини 
основе  спонзорства  Клуба  од  привредних  и  физичких 
субјеката  и  да  спроведе  све  друге  активности  које  ће 
бити  од  користи  за  опстанак  и  даље  функционисање 
Клуба. 

III  Доношењем овог Решења, ставља се ван 
снаге Решење Општинског већа општине Г.Милановац 
бр.3061003/2009. од 13.08.2009. године. 

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

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

76. 

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 
14.03.2011.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),
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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  25.000  динара  на  име  помоћи  Весни 
Боровњак  за  штампање  књиге  –  магистарског  рада 
„Менаџерски стрес“. 

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  472  –  Накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета . 

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

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

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

77. 

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 
14.03.2011.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  11.800  динара  за  поправку  котла  у  ОШ 
„Арсеније Лома“ са Рудника. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, 
глава  07  –  Основно  образовање,  функционална 
класификација  912,  економска  класификација  463  – 
Трансфери  осталим  нивоима  власти,  а  у  оквиру 
трансферних  средстава  распоређују  се  на  економску 
класификацију 425 – Текуће поправке и одржавање. 

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

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

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

78. 

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  14.03.2011. 
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  6.500 динара ОШ „Десанка Максимовић“  за 
трошкове превоза на окружно такмичење у Ваљеву. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, 
глава  07  –  Основно  образовање,  функционална 
класификација  912,  економска  класификација  463  – 
Трансфери  осталим  нивоима  власти,  а  у  оквиру 
трансферних  средстава  распоређују  се  на  економску 
класификацију 423 – Услуге по уговору. 

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

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

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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79. 

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  14.03.2011. 
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  50.000  динара  на  име  трошкова  превоза 
геронтодомаћица  у  сеоска  места  у  оквиру  пројекта 
„Помоћ у кући старим лицима“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, 
глава 11, функционална класификација 090 – Центар за 
социлани  рад,  економска  класификација  463  – 
Трансфери  осталим  нивоима  власти,  а  у  оквиру 
трансферних  средстава  распоређују  се  у  оквиру 
Накнада  за  социјалну  заштиту  –  „Помоћ  у  кући 
старим лицима“. 

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

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

Број: 306878/2011. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

80. 

На  основу  члана  27.Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  ("Сл.гл.РС",  25/2000  ,25/2002,  107/2005 
108/2005испр.),члана  41.  став.  2.  Статута  Јавног 
предузећа  "Спортскорекреативни  центар"  Горњи 
Милановац  ("Сл.  гл.општине  Горњи  Милановац",број 
19/08),  члана  61.став.1.тачка  13.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Горњи 
Милановац", број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке 
о  општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл. 
гл.општине Горњи Милановац",број 24/08), Општинско 

веће  општине Горњи Милановац  на  седници  одржаној 
14.марта 2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Јавном  предузећу 
"Спортскорекретаивни  центар"  Горњи  Милановац  на 
Одлуку  број  208/1,  коју  је  донео  Управни  одбор  на 
седници  одржаној  28.02.2011.  године  и  то  за  давање  у 
закуп: 

градског базена  у Горњем Милановцу  који  се 
налази на к.п.бр.40308/2 КО Горњи Милановац. 

подтрибинског  простора  у површини од 80м2 
у спортској хали "Бреза", погодног за складиштење. 

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

Број:306878/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

81. 

На  основу  члана  27.Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  ("Сл.гл.РС",  25/2000  ,25/2002,  107/2005 
108/2005испр.),члана  41.  став.  2.  Статута  Јавног 
предузећа  "Спортскорекреативни  центар"  Горњи 
Милановац  ("Сл.  гл.општине  Горњи  Милановац",број 
19/08),  члана  61.став.1.тачка  13.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Горњи 
Милановац", број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке 
о  општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл. 
гл.општине Горњи Милановац",број 24/08), Општинско 
веће  општине Горњи Милановац  на  седници  одржаној 
14.марта 2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Јавном  предузећу 
"Спортскорекретаивни  центар"  Горњи  Милановац  на 
измену Ценовника  услуга  спортске  хале  "Бреза" 
и то у делу Изнајмљивање рекламног простора, тачка 3 
Истицање реклама на паноима по м2 (годишње).Исти је 
измењен  Одлуком    број  207/11,  на  седници  Управног 
одбора , одржаној 28.02.2011. године. 

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

Број:306878/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

20. 

На  основу  члана  4.  Одлуке  о  установљењу 
награда и других признања општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник  општине Горњи Милановац",  бр.  21/09)  и 
члана  58.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.Милановац", 
бр.21/08,  21/09  и  3/11),  Комисија  за  кадровска, 
административна  и  мандатноимунитетска  питања 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. марта 2011. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  На  свечаној  седници  Скупштине  општине 
Горњи Милановац која ће се одржати поводом Празника 
општине Горњи Милановац – 23. априла, дана када је у 
Такову  1815.  године  подигнут  Други  српски  устанак, 
уручиће се општинске награде и друга признања, и то: 

 ЗЛАТНА ПЛАКЕТА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“, 
 СРЕБРНА ПЛАКЕТА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ и 
 НАГРАДА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“. 

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

Број: 206879/2011 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Ружа Михаиловић,с.р. 

21. 

На  основу  члана  4.  Одлуке  о  установљењу 
награда и других признања општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник  општине Горњи Милановац",  бр.  21/09)  и 
члана  58.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.Милановац", 
бр.21/08,  21/09  и  3/11),  Комисија  за  кадровска, 
административна  и  мандатноимунитетска  питања 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. матра 2011. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  Позив  за  достављање  предлога  за  доделу 
општинских награда и других признања објавити у 

 локалном листу „Таковске новине“ (17. и 31. 
марта 2011. године), 

  огласним  терминима  радија  „Гоги  радио“  и 
„Стари Милановац“ (сваки трећи дан емитовања, од 17. 
марта до 07. априла 2011. године) и 

 у првом нередном броју „Службеног гласника 
општине Горњи Милановац“. 

II  Предлоге  за  доделу  општинских  награда  и 
других  признања  потребно  је  доставити  најкасније  до 
10.  априла  2011.  године,  Скупштини  општине  Горњи 
Милановац, улица Таковска бр. 2. са назнаком Комисија 
за кадровска, административна и мандатноимунитетска 
питања. 

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

Број: 206879/2011 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И 
МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Ружа Михаиловић,с.р. 

22. 

Комисија  за  кадровска,  административна  и 
мандатноимунитетска  питања  Скупштине  општине 
Горњи Милановац, на седници одржаној 14. марта 2011. 
године,  донела  је  Закључак  да  се  поводом  Празника 
општине  Горњи Милановац  –  23.  април,  Дан  када  је  у 
Такову  1815.  године  подигнут  Други  српски  устанак, 
доделе општинске награде и друга признања, и то: 

  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" 
  СРЕБРНА  ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 
  НАГРАДА "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

У  циљу  доделе  награда  и  других  признања 
појединцима,  предузећима,  установама,  месним 
заједницама, удружењима грађана за изузетне резултате 
остварене у области привреде, образовања и васпитања, 
науке,  културе,  спорта,  здравствене  заштите,  социјалне 
и  дечје  заштите,  развоја  локалне  самоуправе  и  другим 
видовима  стваралаштва  и  хуманитарног  деловања  у 
општини Горњи Милановац, Комисија,  сходно Одлуци 
о  установљењу  награда  и  других  признања  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.Милановац",бр.21/09), упућује 

П О З И В 

грађанима,  предузећима,  установама, 
удружењима  грађана  и  осталим  организацијама  и 
заједницама  да  своје  писмено  образложене  предлоге  о 
кандидатима,  који  по  вашем  мишљењу  заслужују  да 
добију  ова  значајна  општинска  признања,  доставе 
најкасније  до  10.  априла  2011.  године,  Скупштини 
општине  Горњи  Милановац,  улица  Таковска  бр.2.  са 
назнаком  Комисија  за  кадровска,  административна  и 
мандатно имунитетска питања. 

Број:206879/2011 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Ружа Михаиловић,с.р.
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