
Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу 
члана  4.  и  члана  26.  Одлуке  о  општинском  већу  општине 
Горњи Милановац  („Сл.  Гласник  општине  Гор.Милановац“, 
бр.24 /08),  на  седници  одржаној  30.  12.2009.  године,  донело 
је 

З А К Љ У Ч А К 

ПРИХВАТА СЕ Програм  о  смањењу  броја  запослених  у 
Општинској  управи  и  установама  које  се  финансирају  из 
буџета  општине  Гор.  Милановац  ,  према  Закону  о 
одређивању  максималног  броја  запослених  у  локалној 
администрацији  („Сл. гласник РС“, бр.  104 /09)  који  је  донет 
од  стране  председника  општине   Горњи  Милановац  под 
бројем 111083  /09. 

Образложење 

Народна  скупштина  Републике   Србије  на  другој 
седници  другог  редовног  заседања  која  је  одржана 
11.децембра  2009.  године,  донела   је  Закон  о  одређивању 
максималног  броја  запослених  у  локалној  администрацији, 
који  је  објављен  у Сл.  гласнику  РС  бр.  14 /09  од  16.12.2009. 
године. После  ступања  на  снагу  овог  Закона  ,  приступило  се 
доношењу  Програма  о  смањењу  броја  запослених  у 
Општинској  управи  и  установама  које  се  финансирају  из 
буџета  општине Гор. Милановац  ( за 2009. и 2010. годину)  и 
Правилника    о  унутрашњем  уређењу  и  систематизацији 
радних  места  у  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац  и  установама  које  се  финансирају  иу  буџета 
општине Горњи Милановац . Поменутим  законом  прописана   су  мерила  за 
утврђивање  максималног  броја  запослених  на  неодређено 
време  у  локалној  администацији  .  С  обзиром  да  је  број 
становника на територији општине  Горњи Милановац према 
коме се утврђује број запослених у локалној администрацији 
49.372, од чега је  47.641 лица , према последњем званичном 
попису , а 1731 представља број избеглих и расењених лица , 
тако  да  применом  члана  2.  Закона  о  одређивању 
максималног  броја  запослениг у  локалној  администрацији  , 
по  коме  укупан  број  запослених  на  неодређено  време  не 
може  бити  већи  од  4  запослена  на  1000  становника  (  4 
промила)  ,  што  за  општину  Горњи Милановац  износи  196 
запослених.



Општинска  управа    као  јединствени  орган    има  117 
радних  места  са  могућношћу  распоређивања  177 
извршилаца.  Према  одредбама  наведеног  Закона  ,  а 
поступајући по Програму о смањењу броја запослених који је 
донео Председник општине, Општинска управа је извршила 
смањење запослених за 11, тако да уместо 155 запослених на 
неодређено  време    са  31.12.2009.  године,  након  ступању  на 
снагу Правилника имаће 144 запослена. Председник  општине  је дао сагласност  на Правилнике 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у  установама  које  се  финансирају  из  буџета  општине  дана 
30.12.2009.  године.  На  решења  Преседника  општине    о 
давању  сагласности,  Општинско  веће  на  седници  одржаној 
30.12.2009. године дало је позитивно мишљење од 1022538 
до 1022542 од 30.12.2009. године. 

По  ступању  на  снагу  наведених  Правилника  број 
запослених у установама биће смањен на следећи начин: 

1.  Установа у области физичке културе – за 2 запослена, 
2.  Музеј рудничко таковског краја – за 2 запослена, 
3.  Установа  за  културу,  уметност  и  ваншколско 

образовање ,, Културни  центар ,, Горњи Милановац  –  0 
запослених, 4.  Библиотека “ Браћа Настасијевић,,  1 запослени, 

5.  Туристичка организација општине Горњи Милановац – 
1 запослени. 

По ступању  на снагу  наведених Правилника, укупан број 
запослених у Општинској управи  и установама  биће смањен 
за 17. Распоређивање запослених извршиће се у року од 15 дана 
од  дана  ступања  на  снагу Правилника,  а  примењиваће  се  од 
01.02.2010. године. 
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