SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE GORWI MILANOVAC

GODINA XIX

BROJ 4

Cena ovog broja je 50 dinara
Godi{wa pretplata je 1.000
dinara

10. МАРТ 2010. GODINE

АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

општине Г.М",бр. 21/08 и 21/09), Скупштина општине
Г.Милановац, на седници одржаној 10. марта 2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

404.

I

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима ("Сл.гл. РС",бр. 129/07) и члана
131. став 2. и члана 186. став 1. тачка 1. Пословника
Скупштине општине Г.Милановац ("Сл.гласник
општине Г.М",бр. 21/08 и 21/09), Скупштина општине
Г.Милановац, на седници одржаној 10. марта 2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I
СРЂАНУ МИЛИЋЕВИЋУ са Изборне листе
"Нова Србија – мр Велимир Илић" престаје мандат
одборника Скупштине општине Горњи Милановац, због
поднете оставке дана 23. фебруара 2010. године.
II
Решење објавити у "Службеном гласнику
општине Горњи Милановац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:4-01-06-887/2010

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

405.
На основу члана 9. и 131.став 2. Пословника
Скупштине општине Г.Милановац ("Сл.гласник

ДЕСИМИРУ ЈОВАНОВИЋУ из Г.Милановца,
потврђује се мандат одборника Скупштине општине
Горњи Милановац - са Изборне листе "Нова Србија – мр
Велимир Илић".
II
Решење објавити у "Службеном гласнику
општине Горњи Милановац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:4-01-06-887/2010

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

406.
На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 43.
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број
54/09), члана 42. став 1. тачка 2. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац", број 20/08) Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 10. марта 2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
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) у делу Одлуке I Општи део -
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у члану 5, у делу „Приходи и примања", врше се
следеће измене:
- економски конто 911 451 – Примања од
задуживања од пословних банака у земљи у корист
нивоа општина, износ „68.000.000“ замењује се износом
„142.500.000“.
Члан 2.
У делу Одлуке II Посебан део - Расходи, у
члану 6. врше се следеће измене и допуне:
У Разделу 4. Општинска управа:
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Подзбирове и збирове ускладити са извршеним
изменама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 4-01-06-887/2010

Глава 01, функционална класификација 620
– Развој заједнице:
- економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „80.625.000“ замењује се износом
„149.125.000“, а у оквиру тога врше се следеће измене:
Фискултурна сала на Руднику, износ
„8.000.000“
замењује
се
износом
„10.500.000“;
Адаптација Гимназије, износ „34.000.000“
замењује се износом „88.000.000“;
и додају се нове алинеје:
Куповина пословног објекта МК „Рудник“
а.д. за потребе Дечје установе „Сунце“ ,
износ 7.000.000 динара,
Капитално одржавање црквених објеката и
изградња
споменика
краљици
Драги
Обреновић, износ 5.000.000 динара.
Глава 17, функционална класификација 810 –
Установа у области физичке културе:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

407.
На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о
јавном дугу („Сл. галсник РС“, број 61/05 и 107/2009),
члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07) и члана 42. став 1. тачка
16. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 20/08), Скупштина
општине Горњи Милановац на седници одржаној 10.
марта 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ РАДИ ФИНАНСИРАЊА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

- економски конто 411 – Плате, додаци и
накнаде запослених, износ „4.300.000“ замењује се
износом „3.690.000“;
- економски конто 412 – Социјални доприноси
на терет послодавца, износ „770.000“ замењује се
износом „660.000“;
- економски конто 481 – Донације невладиним
организацијама, износ „9.360.000“ замењује се износом
„10.080.000“.

Члан 1.
Општина Горњи Милановац задужује се код
пословних банака у износу до 142.500.000 динара за
реализацију капиталних инвестиција, са роком отплате
од 5 година, а по прибављеном мишљењу Министарства
финансија Републике Србије, Управе за јавни дуг, број
401-243/2010-001 од 5. фебруара 2010. године и 401401/2010-001 од 1. марта 2010. године.

Глава 19, функционална класификација 620
– ЈКП "Горњи Милановац":

Средства из става 1. овог члана користиће се за
финансирање следећих инвестиција:

- у оквиру економског конта 451 - Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
алинеје:

- Партерно уређење око стамбених
објеката на Ивицама
- Фискултруна сала на Руднику
- Адаптација зграде Гимназије
- Фискултурна сала у Такову
- Изградња локалних путева
- Изградња и реконструкција
водовода и канализације
- Куповина пословног објекта МК
„Рудник“ а.д.
за потребе Дечје
установе „Сунце“
- Капитално одржавање црквених
објеката и изградња споменика
краљици Драги Обреновић
- Прибављање земљишта за
изградњу ул. Вука Караџића

"- Водоснабдевање, износ 13.500.000 динара", и
"- ЦППОВ - пројектна документација, износ
1.000.000 динара";
замењују се новом алинејом:
"- Водоснабдевање и пречишћавање отпадних и
фекалних вода, износ 14.500.000 динара."
Глава 20, функционална класификација 620
– Јавно предузеће за изградњу општине:
- економски конто 541 – Земљиште, износ
„12.500.000“ замењује се износом „18.500.000“.

20.00.000 динара
10.500.000 динара
68.000.000 динара
6.000.000 динара
10.000.000 динара
10.000.000 динара
7.000.000 динара
5.000.000 динара
6.000.000 динара

Broj 4/2010

Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac

Члан 2.
Спровођење ове Одлуке извршиће извршни
орган општине Горњи Милановац у складу са
законским прописима и овом Одлуком.

3.

Члан 3.
Средства кредита ће се повлачити сукцесивно,
сагласно уговорима о извођењу радова и динамици
извођења
радова
на
наведеним
капиталним
инвестицијама.

5.

Члан 4.
Овлашћује се председник општине Горњи
Милановац да закључи уговор о кредитном задужењу са
пословном банком која понуди најповољније услове, а у
складу са одредбама ове Одлуке.

4.

6.

7.
8.
9.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.

10.
11.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
12.
Број: 4-01-06-887/2010
13.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,ср.

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
478.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1-020-327/10
03.03.2010. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл. Гласник РС”, број 129/07) и члана 58.
став 1. тачка 18 Статута општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број
20/08), доносим
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за прославу 23. априла
2010. године – Дана општине Горњи Милановац и 195
година Другог српског устанка у саставу и то:
1.
2.

Милисав Мирковић, заменик Председника
општине
Горњи
Милановац,
за
председника
Драган Недељковић, дипломирани правник,
за секретара

14.
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Михаило Вучетић, председник Скупштине
општине Горњи Милановац, за члана
Драган Вучићевић, начелник Општинске
управе општине Горњи Милановац, за
члана
Горица Петровић, заменик начелника
Општинске управе општине Горњи
Мулановац, за члана
Љиљана Челиковић, члан Општинског већа
општине Горњи Милановац и директор
Гиманзије „Таковски устанак“ у Горњем
Милановцу, за члана
Весна Савић, секретар Скупштине општине
Горњи Милановац, за члана
Томислав Јоксић, одговорно лице Одељења
за привреду и финансије, за члана
Борисав Челиковић, директор Музеја
рудничко – таковског краја, за члана
Небојша Гојковић, директор Културног
центра, за члана
Снежана Смиљанић, директор ЈП за
изградњу општине Горњи Милановац, за
члана
Радојица Савић, секретар Месне заједнице
Горњи Милановац, за члана
Милосав Петровић, директор ЈКП “Горњи
Милановац” ,за члана
Душица Нешовић, коресподент за послове
протокола , за члана.

II Задатак Одбора је да сачини Програм
обележавања Дана општине Горњи Милановац и 195
година Другог српског устанка укључујући и све
манифестације: Откривање споменика Краљици Драги
Обреновић, Пуштање у рад Гимназије „ Таковски
устанак“ у Горњем Милановцу, улице Вука Караџића
(евентуално Насеља Ивице), одржавање Међународног
бијенала минијатуре, Културног програма у Такову,
штампање и упућивање позива, медијске пропаганде,
контакта и остваривање сарадње са иностраним
делегацијама, организовање смештаја делегација које
више дана бораве, организовање заједничког ручка за
све учеснике 23. априла и на дан организовања
бијенала за неке од учесника. Такође, по одлуци
Одбора задатак је регулисање саобраћаја, паркинг
простора на локацији Горњи Милановац и Таково,
сарадња са Министарством за рад и социјалну
политику, са уметничким ансамблима који изводе
културно-уметнички програм и свим другим питањима
од
значаја
за
успешно
организовање
ове
манифестације. Обавезују се све службе, јавна
предузећа и установе, месне заједнице Горњи
Милановац и Таково да у оквиру својих овлашћења
изврше све радње које од њих буде зхтевао овај Одбор.
III Налаже се Одбору да у што краћем року
сачини радну верзију Програма обележавања ове
манифестације, одреди непосредна задужења и о томе
обавести Председника општине.
IV
доношења.

Ово

Решење

ступа

на

снагу

даном
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V Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.

„Службеном

5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац”.
Председник општине
Дражимир Марушић,ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

479.
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480.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-553-1268/1
11.01.2010.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. став 3. и 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС”бр.129/2007.),
члана 70. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“
бр.54/09), члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр. 20/08) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац” бр.26/09),
Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о коришћењу сталне буџетске резерве
1.Да се из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2010.годину (Сл.гласник
општине Г.Милановац бр.26/09), раздео 02- Председник
општине, глава 2.1, функција 110- извршни и
законодавни органи, позиција 18- стална буџетска
резерва, исплате средства у износу од =20.000,00
динара(двадесетхиљададинара) Виолети Шутић, из
Г.Милановца, на име помоћи за штету, која је настала
услед пожара на стамбеном објекту у Г.Милановцу,
ул.Крагујевачка 49 дана 06.01.2010.год. а на основу
Уверења МУП-а Републике
Србије, Одељења за
ванредне ситуације у Чачку, 07/32 број 217-28/10 од
11.01.2010.године.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру организационе шифре 80198- Председник
општине, раздео 02, глава 2.1, функција 110- извршни и
законодавни органи, економска класификација 484Накнада штете услед елементарних непогода,
позиција 18/1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1-401-297
01.02.2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став
1.и 7. ("Сл.гласник РС", бр. 54/09) и члана 58. став 1.
тачке 3. и 16. Статута општине Г. Милановац ("Сл.
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим
РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe
1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г.
Милановац за 2010. годину („Сл.гласник општине Г.
Милановац“ бр. 26/09), раздео 04- Општинска управа,
глава 21, функција 620- ЈП за путеве, позиција 180,
економска класификација 511- зграде и грађевински
објекти, у износу од =800.000,00 динара, преноси се на
раздео 04-Општинска управа, глава 21, функција 620ЈП за путеве, позиција 180/1, економска класификација
512- машине и опрема.
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
3.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.

„Службеном

гласнику

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЈП за путеве општине Горњи Милановац под бројем
48/10-1 од 01.02.2010.године, обратило се Одељењу за
привреду и финансије са захтевом да промени
апроријацију и то да средства са економске
класификације 511- зграде и грађевински објекти
преусмери, у дозвољеном законском оквиру тј. мање од
5%, на економску класификацију 512- машине и опрема.

3.Средства из тачке 1. Овог решења биће исплаћена
готовински преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије Општинске управе општине
Горњи Милановац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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општине Горњи Милановац”, бр. 20/08) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац” бр.26/09),
Председник општине доноси

481.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-297/1
01.02.2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
о коришћењу сталне буџетске резерве

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)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
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), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
1.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за
отварање апропријације економске класификације 512машине и опрема.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 21,
функција 620- ЈП за путеве,
позиција 180/1,
економска класификација 512- машине и опрема.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

Strana 5

у

„Службеном

1.Да се из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2010.годину (Сл.гласник
општине Г.Милановац бр.26/09), раздео 02- Председник
општине, глава 2.1, функција 110- извршни и
законодавни органи, позиција 18- стална буџетска
резерва, исплате средства у износу од =20.000,00
динара(двадесетхиљададинара) Кнежевић Бранимиру,
из Богданице општина Г.Милановац, на име помоћи
за штету, која је настала услед пожара на стамбеном
објекту у Богданици, дана 04.01.2010.год. а на основу
Уверења МУП-а Републике
Србије, Одељења за
ванредне ситуације у Чачку, 07/32 број 217-25/10 од
11.01.2010.године.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру организационе шифре 80198- Председник
општине, раздео 02, глава 2.1, функција 110- извршни и
законодавни органи, економска класификација 484Накнада штете услед елементарних непогода,
позиција 18/1.
3.Средства из тачке 1. Овог решења биће исплаћена
готовински преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије Општинске управе општине
Горњи Милановац.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац”.
Председник општине
Дражимир Марушић,ср.

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

483.

482.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-553-1271-1
12.02.2010.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. став 3. и 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС”бр.129/2007.),
члана 70. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“
бр.54/09), члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-319
16.02.2010.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.

Broj 4/2010
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годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.26/09)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
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), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
236.000,00 динара, за Основно образовање - ОШ „Иво
Андрић“Прањани- на име набавке и монтаже
командно мерног ормара за рад дизел агрегата.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 09,
функција 912-основно образовање,
позиција 75,
економска класификација
463-трансфери осталим
нивоима власти( 512-машине и опрема-ОШ“Иво
Андрић Прањани)
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

484.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-401-317
16.02.2010.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),председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 26/09), раздео 02Председник општине, глава 2.1, функција 110-извршни
и законодавни органи, позиција 11,
економска
класификација 421-стални трошкови, одобравају се
средства у износу од = 2.281,51 динар,на основу члана
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2.Уговора о дугорочној професионалној сарадњи,бр.1320-77 од 14.08.2009.год.између општине Г.Милановац
и Удружења пољопривредника „Моба“ из Љига.
2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на
жиро рачун Агенције“Јелена ПР“Јелена Петровић из
Г.Милановца,број : 250-4070000185040-34 ЕФГ –банка.
3.О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине
Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

485.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-323
17.02.2010.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)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
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), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
10.000,00 динара, Задужбини „Легат проф.др.Марка
Младеновића“.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 21,
функција
110-извршни и законодавни органи,
позиција
17/20, економска класификација
481донације невладиним организацијама.
3.Средства из тачке 1.овог решења уплатити на текући
рачун број : 255-6832-40
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
5.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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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)
председник Oпштине доноси

486.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-320
17.02.2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

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)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
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), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
36.600,00 динара, за Основно образовање - ОШ
„Момчило Настасијевић“Г.Милановац- на име
помоћи у случају смрти запосленог.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 09,
функција 912-основно образовање,
позиција 75,
економска класификација
463-трансфери осталим
нивоима власти( 414-социјална давања запосленимапомоћ у случају смрти запосленог-ОШ“Момчило
Настасијевић“ Г.Милановац)
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.
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гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

487.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-339
25.02.2010.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3. и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
371.397,00 динара, Библиотеци „Браћа Настасијевић“,
на име исплате другог дела отпремнина за раднике за
чијим је радом престала потреба.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 15,
функција 820 - Библиотека, позиција 107 економска
класификација 414-социјална давања запосленима.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

488.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-340
25.02.2010.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)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
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), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска

Broj 4/2010

Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac

класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
176.094,00 динара, Туристичкој организацији општине ,
на име исплате другог дела отпремнина за раднике за
чијим је радом престала потреба.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 18,
функција 470-туристичка организација,
позиција
141 економска класификација 414-социјална давања
запосленима.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

489.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

490.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1-401-338
25.02.2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe

На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став
1.и 6. ("Сл.гласник РС", бр. 54/09) и члана 58. став 1.
тачке 3. и 16. Статута општине Г. Милановац ("Сл.
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим
РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe
1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г.
Милановац за 2010. годину („Сл.гласник општине Г.
Милановац“ бр. 26/09), раздео 04- Општинска управа,
глава 15, функција 820- Библиотека, позиција 104,
економска класификација 411- плате,додаци и накнаде
запослених, у износу од =371.397,00 динара, преноси
се на раздео 02-Председник општине, глава 2.1,
функција 110-извршни и законодавни органи, позиција
19, економска класификација 499-текућа буџетска
резерва.
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
„Службеном

резерву , а затим ће се посебним решењем из ње
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања
запосленима,код директног и индиректног буџетског
корисника, за износ потребних средстава за исплсту
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала
потреба.

На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став
1.и 6. ("Сл.гласник РС", бр. 54/09) и члана 58. став 1.
тачке 3. и 16. Статута општине Г. Милановац ("Сл.
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1-401-337
25.02.2010.године
Горњи Милановац

3.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са законом којим се одређује максималан број
запослених у локалној администрацији, део средстава са
апропријације плата, предвиђених буџетом општине
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску

1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г.
Милановац за 2010. годину („Сл.гласник општине Г.
Милановац“ бр. 26/09), раздео 04- Општинска управа,
глава 18, функција 470-туристичка организација,
позиција 139, економска класификација 411- плате,
додаци и накнаде запослених, у износу од =176.094,00
динара, преноси се на раздео 02-Председник општине,
глава 2.1, функција 110-извршни и законодавни органи,
позиција 19, економска класификација 499-текућа
буџетска резерва.
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
3.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.

„Службеном

гласнику

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са законом којим се одређује максималан број
запослених у локалној администрацији, део средстава са
апропријације плата, предвиђених буџетом општине
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску
резерву , а затим ће се посебним решењем из ње
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања
запосленима,код директног и индиректног буџетског
корисника, за износ потребних средстава за исплсту
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала
потреба.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

Broj 4/2010
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3. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.26/09)
председник Oпштине доноси

491.

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-342
26.02.2010.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)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
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), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
1.719.366,00 динара, Општинској управи , на име
исплате другог дела отпремнина за раднике за чијим је
радом престала потреба.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 01,
функција 130-опште услуге, позиција 27 економска
класификација 414-социјална давања запосленима.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.
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у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

492.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
1.487.196,00 динара, ЈП за изградњу општине
Г.Милановац , на име исплате по споразуму бр.4-05462-162-1/09 Довијанић Мирку и Довијанић Михаилу.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 20,
функција
620-ЈП за изградњу,
позиција
167
економска класификација 541-земљиште.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

493.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-347
26.02.2010.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)
председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-401-344/1
26.02.2010.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

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
59.734,00 динара, Општинској управи,на име исплате
другог дела отпремнина за раднике за чијим је радом
престала потреба( порез).

Broj 4/2010
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2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04- Општинска управа, глава 01,
функција 130-опште услуге, позиција 27 економска
класификација 414-социјална давања запосленима.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

494.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

495.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1-401-346
26.02.2010.године
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe

На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став
1.и 6. ("Сл.гласник РС", бр. 54/09) и члана 58. став 1.
тачке 3. и 16. Статута општине Г. Милановац ("Сл.
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим
РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe
1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г.
Милановац за 2010. годину („Сл.гласник општине Г.
Милановац“ бр. 26/09), раздео 04- Општинска управа,
глава 01, функција 130-опште услуге, позиција 24,
економска класификација 411- плате, додаци и накнаде
запослених, у износу од =1.719.366,00 динара, преноси
се на раздео 02-Председник општине, глава 2.1,
функција 110-извршни и законодавни органи, позиција
19, економска класификација 499-текућа буџетска
резерва.
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
„Службеном

отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала
потреба.

На основу члана 61. Закона о буџетском систему, став
1.и 6. ("Сл.гласник РС", бр. 54/09) и члана 58. став 1.
тачке 3. и 16. Статута општине Г. Милановац ("Сл.
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1-401-341
26.02.2010.године
Горњи Милановац

3.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са законом којим се одређује максималан број
запослених у локалној администрацији, део средстава са
апропријације плата, предвиђених буџетом општине
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску
резерву , а затим ће се посебним решењем из ње
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања
запосленима,код директног и индиректног буџетског
корисника, за износ потребних средстава за исплсту

1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г.
Милановац за 2010. годину („Сл.гласник општине Г.
Милановац“ бр. 26/09), раздео 04- Општинска управа,
глава 01, функција 130-опште услуге, позиција 24,
економска класификација 411- плате, додаци и накнаде
запослених, у износу од =59.734,00 динара, преноси се
на раздео 02-Председник општине, глава 2.1, функција
110-извршни и законодавни органи, позиција 19,
економска
класификација
499-текућа
буџетска
резерва.
2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У складу са законом којим се одређује максималан број
запослених у локалној администрацији, део средстава са
апропријације плата, предвиђених буџетом општине
Г.Милановац за плате запослених који су обухваћени
рационализацијом, преносе се у текућу буџетску
резерву , а затим ће се посебним решењем из ње
распоредити на апропријацију 414-Социјална давања
запосленима,код директног и индиректног буџетског
корисника, за износ потребних средстава за исплсту
отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала
потреба.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

Broj 4/2010

Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac

годину („Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.26/09)
председник Oпштине доноси

496.

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-553-1479
01.03.2010.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) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
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), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
10.000,00 динара, Месној организацији пензионера
Рудник –за набавку дрва за огрев.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1,
функција 110-извршни и законодавни органи, позиција
17/19-остало,економска класификација 481-донације
невладиним организацијама.
3.Средства из тачке 1.овог решења пренети на жиро
рачун ,број : 155-2574-48 код Чачанске банке.
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
5.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

497.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1-553-1466
01.03.2010.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.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2010. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.26/09), Раздео 02 Председник општине, организациона шифра 80198,
глава 2.1, функција 110, позиција 19, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од =
20.000,00 динара, Ловачком удружењу“Војвода Милан
Обреновић“ Г.Милановац, секција „Фазан“Прањани.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02- Председник општине, глава 2.1,
функција 110-извршни и законодавни органи, позиција
17/19-остало,економска класификација 481-донације
невладиним организацијама.
3.Средства из тачке 1.овог решења, пренети на жиро
рачун Ловачког удружења“Војвода Милан Обреновић“
број : 155-2024-49 са позивом на број 6403-03 код
Чачанске банке.
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
5.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

498.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-401-350
01.03.2010.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),председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 26/09), раздео 02Председник општине, глава 2.1, функција 110-извршни
и законодавни органи, позиција 16,
економска
класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из
буџета, одобравају се средства у износу од = 5.000,00
(петхиљада)
динара,Немањи
Глишић,из
Г.Милановца,на име помоћи за набавку опреме.
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2.Средства из тачке 1.овог решења биће
исплаћена готовински,преко благајне.
3.О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
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4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије Општинске управе општине
Горњи Милановац.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац”.

4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине
Г.Милановац“.
Председник општине
Дражимир Марушић,ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

500.
499.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-553-1404-1
04.03.2010.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. став 3. и 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС”бр.129/2007.),
члана 70. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“
бр.54/09), члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр. 20/08) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2010.
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац” бр.26/09),
Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о коришћењу сталне буџетске резерве
1.Да се из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2010.годину (Сл.гласник
општине Г.Милановац бр.26/09), раздео 02- Председник
општине, глава 2.1, функција 110- извршни и
законодавни органи, позиција 18- стална буџетска
резерва, исплате средства у износу од =20.000,00
динара(двадесетхиљададинара) Џоковић Дејану, из
Г.Милановац, на име помоћи за штету, која је настала
услед пожара на стамбеном објекту у ул.Јованке
Радаковић бр.28, дана 28.03.2009.год. а на основу
Уверења МУП-а Републике Србије, Одсека за заштиту
и спасавање у Чачку, број 217-241/09 од
02.04.2009.године.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру организационе шифре 80198- Председник
општине, раздео 02, глава 2.1, функција 110- извршни и
законодавни органи, економска класификација 484Накнада штете услед елементарних непогода,
позиција 18/1.
3.Средства из тачке 1. Овог решења биће исплаћена
готовински преко благајне.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-401-354
04.03.2010.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),председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 26/09), раздео 02Председник општине, глава 2.1, функција 110-извршни
и законодавни органи, позиција 13,
економска
класификација
423-услуге
по
уговору-поклони,
одобравају се средства у износу од = 10.000,00 динара,
на име куповине пехара за свечану скупштину голубара
.
2.Средства из тачке 1.овог решења пренети на
жиро рачун „МИС Јовановић“доо Аранђеловац,бр.160251545-04 Банка Интеза,са позивом на бр.590410.
3.О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине
Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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на основу члана 4. и члана 26. Одлуке о Општинском
већу („Сл.гласник општине Г.М.“,бр.24/08) на седници
одржаној 19.02.2010.године, донело је

501.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1-553-1491/10
04.03.2010.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),председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2010. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 26/09), раздео 02Председник општине, глава 2.1, функција 110-извршни
и законодавни органи, позиција 16,
економска
класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из
буџета, одобравају се средства у износу од = 8.000,00
(осамхиљада) динара, Марији Радојичић ,из
Г.Милановца, ученици Спортске гимназије у Нишу и
врхунском спортисти ,на име помоћи за даље
школовање.
2.Средства из тачке 1.овог решења биће
исплаћена готовински,преко благајне-оцу Радојичић
Милољубу из Г.Милановца.
3.О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине
Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
27.
Општинско веће општине Горњи Милановац у поступку
упознавања са Записником (рефератом) са састанка
представника
општине
Горњи
Милановац
и
представника НЈД одржаном у Мушјену (Норвешка)
5.02.2010.године на тему: Економски и организациони
проблеми везани за рад Норвешке куће у Г.Милановцу,

РЕШЕЊЕ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за утврђивање
имовинско правног статуса куће Југословенсконорвешког пријатељства у Горњем Милановцу, као
полазне основе за вођење разговора са норвешком
делегацијом у Г.Милановцу.
У радну групу се именују:
1)
Срђан
Лукић,
општински
јавни
правобранилац,
2) Драган Томашевић, члан Општинског већа,
3) Славица Чолић, одговорно лице Одељења за
имовинско правне послове.
2. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за прикупљање
документације и вођење разговора са свим правним и
физичким лицима релевантним за изградњу куће
Југословенско-норвешког пријатељства у Г.Милановцу,
а која могу помоћи у обезбеђивању докуметнације о
изградњи (период 1985-1987.године) из приватних,
државних или архива правних лица.
У радну групу се именују:
- Милисав Мирковић, заменик Председника
општине
- Борисав Челиковић, директор Музеја
рудничко таковског краја.
У послове везане за тачку 2. овог Решења
ангажовати: Драгана Ђорђевића, Тодора Поповића,
Владимира
Малетковића,
Милорада
Весовића,
Милисава Чолића, породицу пок.Живорада Бате
Кнежевића и сва друга правна и физичка лица која могу
бити од помоћи ради обезбеђивања документације о
изградњи куће Југословенско-норвешког пријатељства.
3. Да се општина Горњи Милановац званично
обрати и писаним путем затражи од Министарства
финансија и Народне банке Србије информацију о томе
где се налази и начин коришћења архиве бивше Службе
друштвеног књиговодства - Филијале у Г.Милановцу,
ради обезбеђивања доказа о плаћању изградње куће
Југословенско-норвешког пријатељства.
4. Ово Решење објавити
гласнику општине Г.Милановац".

у

"Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-883/2010
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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28.
Општинско веће општине Горњи Милановац у
поступку разматрања Извештаја са предлогом мера о
поништавању приватизација ДП"Сувобор" Брезна и
"Ветеринарска
станица
Г.Милановац"а.д.
из
Г.Милановца,на основу члана 4. и члана 26. Одлуке о
Општинском
већу
(„Сл.гласник
општине
Г.М.“,бр.24/08) на седници одржаној 19.02.2010.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1.ОБРАЗУЈЕ СЕ радна група за проучавање и
изналажење правног основа за враћање статуса
задружне имовине у Брезни након поништавања
приватизације Предузећа "Сувобор" Брезна и
Ветеринарске станице "Горњи Милановац" од стране
Агенције за приватизацију Републике Србије.
2. У радну групу се именују:
1/ Драган Томашевић, члан Општинског већа,
2/ Драгољуб Михаиловић, члан Општинског
већа,

задуживању општине Горњи Милановац ради
финансирања капиталних инвестиција,на основу члана
4. и члана 26. Одлуке о Општинском већу („Сл.гласник
општине Г.М.“,бр.24/08) на седници одржаној
19.02.2010.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Општинска управа општине Горњи
Милановац преузима и обавља све стручне,
административне и финансијске послове, као и вршење
стручног надзора над извођењем радова на капиталном
одржавању црквених објеката у општини Горњи
Милановац.
2. У послове из тачке 1. овог Закључка
укључити савете месних заједница на чијој територији
се налази црквени објекат.
3. Овај Закључак објавити у Службеном
гласнику општине Горњи Милановац
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-883/2010.

3/ Александра Јаковљевић, члан Општинског

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

већа,
4/Мирослав
Миловановић,
помоћник
Председника општине за питања пољопривреде,
5/ Представник Општинске управе-Одељења за
привреду и финансије (пољопривредни инжењер).
3. По утврђеном правном основу за враћање
статута задружне имовине у Брезни радна група треба
са надлежним републичким и општинским органима да
размотри могућност организовања задруге са седиштем
у Брезни у коју би била укључена имовина
земљорадничке задруге у Прањанима као и
Ветеринарске станице у Г.Милановцу и са осмишљеним
програмом укључила велики број пољопривредних
произвођача (задругара) прањанског краја.
Радна група може ангажовати и друга стручна
лица из области имовинско правних послова,
пољопривреде, задругарства и приватизације предузећа
4. Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац".

"Службеном

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-883/2010.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

29.
Општинско веће општине Горњи Милановац у поступку
разматрања Нацрта и утврђивања Предлога одлуке о
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30.
Општинско веће општине Горњи Милановац у
поступку разматрања Извештаја о стању изведених,
делимично изведених и потребних радова око објеката
нове цркве у Прањанима са предлогом закључака, на
основу члана 4. и члана 26. Одлуке о Општинском већу
(„Сл.гласник општине Г.М.“,бр.24/08) на седници
одржаној 19.02.2010.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. У току 2010.године, на бази већ урађене
пројектне докуметнације од стране атељеа"Архитект" из
Горњег Милановца, а у циљу потпуног пуштања у
функцију нове цркве у Прањанима, извести предвиђене
радове на измештању старог звоника на нову локацију, с
тим што претходно извршити замену дотрајалих
дрвених делова и препокривање истог, изградити
објекат за паљење свећа на локацији која је предложена
и у свему према техничким цртежима и опису и извести
радове на електроинсталацијама у објекту нове цркве, у
свему према урађеној и одобреној пројектној
документацији;
2. За све предвиђене радове (уколико постоје
финансијске могућности), треба обезбедити износ од
око 1.100.000 динара, с тим што би инвеститор ових
радова била Општинска управа општине Г.Милановац,
у складу са Закључком Општинског већа од
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19.02.2010.године о преузимању и обаљању свих
стручних, административних и финансијских послова,
као и вршења стручног надзора над извођењем радова
на капиталном одржавању црквених објеката у општини
Горњи Милановац.
3. Налаже се стручним службама Одељења за
комунално стамбене послове и урбанизам Општинске
управе Горњи Милановац да на основу важећих
законских прописа, изврше преглед израђене
документације и на бази исте и евентуално на бази
прибављене сагласности од стране Завода за заштиту
споменика културе из Краљева, изјаду одобрење за
извођење предвиђених радова у тачки један овог
закључка;
4. Налаже се стручним службама Одељења за
привреду и финансије Општинске управе општине
Горњи Милановац да спроведу поступак јавне набавке
за извођење поменутих радова и са одабраним
извођачима уговоре извођење ових радова;
5. Налаже се стручним службама Одељења за
комунално стамбене послове и урбанизам Општинске
управе општине Горњи Миланвоац да уз ангажовање
Завода за заштиту споменика, сагледају и изнађу
решење за санирање влаге на зидовима нове цркве у
Прањанима и сокленим зидовима овог објекта.
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7. Обавезује се Општинска управа општине
Горњи Милановац да у сарадњи са Заводом за заштиту
споменика културе из Краљева и Музејом рудничко
таковског краја Горњи Милановац изврши увид и
стручни преглед објекта Цркве Светог Николе у
Шилопају са предлогом неопходних радова који треба
да се изведу на објекту.
8. Да Општинско веће општине Горњи
Милановац током 2010.године образује стручну
комисију са задатком да изврши увид и стручни преглед
свих верских објеката у општини Горњи Милановац и
да тим поводом стручна комисија изради програм
неопходних радова о сваком објекту везано за место
објекта, време и рок извођења радова, начин и обим
извођења радова, потребна средства, као и предлог који
верски објекти су у приоритету за извођење радова на
реконструкцији, санацији или адаптацији.
9. Овај Закључак објавити у Службеном
гласнику општине Горњи Милановац
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-883/2010.

6. Обавезује се Општинска управа општине
Горњи Милановац да путем видео и фото записа и
прикупљањем пројектно-техничке и финансијске
документације устроји евиденцију о свим изведеним
радовима на верским објектима у општини Горњи
Милановац, као и на верским објектима који су у плану
за изградњу или реконструкцију, санацију или
адаптацију.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

____________________________________________________
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