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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

491. 

Република Србија 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број:146419/2014 и 146423/2014 
Датум:25.09.2014. године 
Горњи Милановац 

На основу члана 58. Став 1. Тачка 17. Статута општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац „ број 16/2013) и члана 6. Уредбе у условима 
прибављања  и  отуђења  непокретности  непосредном 
погодбом,  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и 
поступцима  јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда  („Сл.гласник  РС“,  бр.  24/2012),  Председник 
Општине Горњи Милановац доноси 

ЗАКЉУЧАК 
О ПРИСТУПАЊУ РАСПИСИВАЊА ОГЛАСА О 

ДАВАЊУ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

Члан 1. 
Приступа  се  расписивању  огласа  ,  путем  јавног 
надметања  ,  ради  давања  у  закуп  простора  површине 
145 м 2  у пословној  згради  у Бершићима  која  се  налази 
на  кп.бр.149/4  ,  упсана  у  Лн.бр.407  КО  Бершићи  и 
пословног  простора  у  згради  културе  у  Прањанима, 
површине 30 м 2  који се налази на кп.бр.1900, уписана у 
Лн.бр. 503 КО Прањани . 

Члан 2. 
Поступак  јавног  оглашавања  и  поступак  јавног 
надметања  спровешће    Комисија  за  давање  у  закуп 
комерцијалнх  непокретности  Општине  Горњи 
Милановац, образована решењем Председника општине 
бр.146413/2014. 

Члан 3. 
Саставни  део  овога  закључка  је  текст  огласа  за  јавно 
надметање непокретности из члана 1. Овог закључка. 

Члан 4. 
Закључак  објавити  у  у  Службеном  гласнику  општине 
Горњи Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

На  основу  члана  2.  Закључка  о  приступању 
расписивања огласа  о  давању  у  закуп непокретности  у 
Бершићима и Прањанима јавним надметањем, Комисија 
за  давање  у  закуп  непокретности    Општне  Горњи 
Милановац  образована решењем  председника општине 
Горњи Милановац, расписује 

ОГЛАС 
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

1.    Општина  Горњи  Милановац,  даје  у  закуп 
јавним  надметањем  простор  површине  145  м 2  у 
пословној  зргади  у  Бершићима  који  се  налази  на 
кп.бр.149/4,  уписана  у  Лн.бр.407 КО  Бершићи  погодан 
за  магацински  простор  и  за  обављање  занатских 
делатности  и  пословни  простор  у  згради  културе  у 
Прањанима  површине  30  м 2  који  се  налази  на 
кп.бр.1900,  уписана  у Лн.бр.  503 КО Прањани погодан 
за трговинске и угоститељске услуге 

2.    Непокретности  у  тачки  1.  огласа  дају  се  за 
период од 3 године. 

3.  Непокретности се дају у виђеном стању. 

4.Заинтресовани  могу  разгледати 
непокретности из тачке 1. у договору  са Председником 
Савета  МЗ  Бершићи  и  Председником  Савета  МЗ 
Прањани. 

5. Почетна цена јавног надметања је по 6.000,00 
(шестхиљададинара) појединачно за непокретности које 
се дају у закуп.
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6. Право  учешћа  у  поступку  јавног  надметања 
имају  сва  правна  и  физичка  лица  која  понесу  писане 
пријаве  за  јавно  надметање  и  положе  износ  кауције  у 
вредности  од  1.000,00  (хиљадудинара).  Кауција  се 
уплаћује  у  буџет Општине  ,  на  жиро  рачун  број  840 
74215284359  позив на број  72041. 

7. Писане пријаве за јавно надметање , подносе 
се Комисији у затвореним ковертима , са назнаком  „За 
Комисију  за  давање  у  закуп  непокретности  Општине 
Горњи   Милановац“  , на адресу  улица Таковска бр. 2  , 
Горњи Милановац. 

8.  Пријава  за  учешће  на  јавном  надметању 
физичког  лица  садржи  назнаку    непокретности 
пословног  простора,  име  и  презиме,  адресу,  матични 
број  и  потпис,  изјаву  о  прихватању  свих  услова  из 
огласа, доказ о уплаћеној кауцији . 

9.Пријава  правног  лица  за  учешће  на  јавном 
надметању  садржи  назнаку  непокретностипословног 
простора,  фирму  и  матични  број  (  копију  решења  о 
упису  у  одговарајући  регистар,  копију  потврде  о 
извршеној регистрацији ПИБ ) име и презиме директора 
и  његов  потпис,  оверену  фотокопију  овлашћења  за 
заступање  на  надметању  коју  доноси  надлежни  орган, 
оверену  изјаву  овлашћеног  лица  о  прихватању  свих 
услова из огласа, доказ о уплаћеној кауцији . 

10. Писане пријаве  ја  јавно надметање подносе 
се у периоду од 3.10.2014.године  до 3.11.2014. године. 

11.    Јавно  надметање  одржаће  се  и  у  случају 
достављања  једне исправне пријаве за  учешће којом се 
подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном 
надметању  и  проглашава  закупцем  ако  прихвата 
почетну  висину  закупнине  по  којој  се  непокретност 
може дати у закуп. 

12.  По  истеку  рока  за  подношење  писаних 
пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове 
пријаве  ,  нити мењати  и  допуњавати понуде послате  у 
року.  Пријаве  које  су  поднете  после  одређеног  рока, 
одбацују се као неблаговремене. 

13.  Јавно  надметање  ће  се  одржати  дана 
4.11.2014.  године,  пред    Комисијом  за  давање  у  закуп 
непкретности општине Горњи Милановац у  Малој сали 
Општине  Горњи Милановац,  улица  Таковска  бр.  2,  са 
почетком  у  10,00  часова  за  давање  у  закуп  пословног 
простора у Бершићима и 10,30 часова за давање у закуп 
пословног простора у Прањанима. 

14.Свака  наредна  понуда  на  јавном  надметању 
мора бити увећана за најмање 1.000,00 динара. 

15. Обавештење  о  резултату Огласа    се  истиче 
на огласној табли Општинске управе. 

16. Учесник  јавног  надметања  који  је  понудио 
да плати највећи износ закупнине, који закључи  Уговор 
о  закупу  у  року  од  пет  (5)  дана  од  дана  одржавања 
јавног  надметања  ,  износ  приложене  кауције  се 
урачунава у закупнину. 

17.Осталим учесницима кауција се враћа у року 
од 5 дана, од дана одржавања јавног надметања. 

18.  Уколико  учесник  Огласа  са  утврђеном 
најповољнијом  понудом  у  поступку  јавног  надметања 
одустане  од  закључења  Уговора  о  закупу,  уговор  о 
закупу  ће  се  закључити  са  другим    најповољнијим 
понуђачем. 

19.Уколико  учесницик  Огласа  са  утврђеном 
најповољнијом  првом    и  другом  понудом  одустану  од 
закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај 
положене кауције. 

20. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу 
за текући месец. 

21.  Закупац  не  може  закупљену  непокретност 
или његов део да даје  у подзакуп. 

22.  Закупац  је  у  обавези  да  закупљену 
непокретност,  користи  у  складу  са  прописима  и 
наменом . 

23.  Закупац,  за  време  трајања  закупа,  не  може 
да  врши  реконструкцију  и  адаптацију  закупљених 
непокретности. 

24. Закупац може вршити инвестициона и друга 
улагања  само  на  основу    Одлуке  надлежног  органа 
закуподавца. 

25.   Сва  ближа обавештења могу  се  добити на 
телефон 032/5150529. 

26.   Комисија за давање у закуп непокретности 
Општине  Горњи   Милановац  задржава  право  да  оглас 
поништи. 

27.  Оглас  ће  бити  објављен  на Огласној  табли 
Општинске управе и недељном листу  Таковске новине. 

КОМИСИЈА 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

436. 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010, 
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013 – испр.  и 
108/2013), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 13. Одлуке о буџету 
општине  Горњи    Милановац  за  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број
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25/2013,3/2014.) 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 
29.09.2014. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

промени апропријације 

1.  Средства  утврђена  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.  Милановац  за  2014.  годину  („Сл.гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  25/2013,3/2014.)  у 
оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  03, 
функционална  класификација  620,  Месне  заједнице   
МЗ  Лозањ,  у  износу    од  20.000,00  динара, 
преусмеравају  се  са  економске  класификације  425  – 
текуће поправке и одржавање на економски конто 421  
стални  трошкови,  како  би  се  обезбедила  средства  за 
комуналне услуге. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

437. 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010, 
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013 – испр.  и 
108/2013), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 13. Одлуке о буџету 
општине  Горњи    Милановац  за  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014.) 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 
29.09.2014. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

промени апропријације 

1.  Средства  утврђена  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.  Милановац  за  2014.  годину  („Сл.гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  25/2013,3/2014.)  у 
оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  03, 
функционална  класификација  620,  Месне  заједнице   
МЗ  Гојна  Гора,  у  износу    од  150.000,00  динара, 
преусмеравају  се  са  економске  класификације  511  – 
зграде и грађевински објекти на економски конто 424 – 
специјализоване услуге, како би се обезбедила средства 
за геодетске услуге. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

438. 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010, 
101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013 – испр.  и 
108/2013), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, број 129/2007), члана 13. Одлуке о буџету 
општине  Горњи    Милановац  за  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014.) 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 
29.09.2014. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

промени апропријације 

1.  Средства  утврђена  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.  Милановац  за  2014.  годину  („Сл.гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  25/2013,3/2014.)  у 
оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  03, 
функционална  класификација  620,  Месне  заједнице   
МЗ  Бољковци,  у  износу    од  90.000,00  динара, 
преусмеравају  се  са  економске  класификације  421  – 
стални  трошкови  на  економски  конто  425  –  текуће 
поправке и  одржавање, како би  се  обезбедила средства 
за санацију клизишта. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

439. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој
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самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014. 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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  275.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
израде  акустичне  студије  чујности  и  покривености 
системом  јавног  узбуњивања  на  територији  општине 
Г.Милановац. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  133    остале  опште  услуге,  економска 
класификација 423  услуге по уговору. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

440. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014. 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  2014.  годину  („Сл. 

гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  100.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
финансирања набавке материјала за службена возила. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  133    остале  опште  услуге,  економска 
класификација 426  материјал. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

441. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014. 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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  30.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
финансирања услуга прања службених возила. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  133    остале  опште  услуге,  економска 
класификација 423  услуге по уговору. 

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



B Br ro oj j 2 22 2/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 5 5 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

442. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  150.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
израде пројектне документације за уређење знаменитог 
места Таковски грм и порте цркве брвнаре у Такову. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  620развој  заједнице,  економска 
класификација  511Зграде  и  грађевински  објекти 
Остали  објектиПројектна  документација  Таковски 
грм,црква брвнара у Такову. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  30.000,00  динара, 
изворној групи „Црнућанка“ из Доње Црнуће за учешће 
на фестивалима изворних група у Книћу и Београду. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција  111    Извршни  и  законодавни  органи, 
економска  класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама – Изворна група „Црнућанка“ 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући рачун број : 

150 – 12730  69 код КБМ банке. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о



B Br ro oj j 2 22 2/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 6 6 

Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  15.000,00  динара, 
Бреберина Драгани, из Враћевшнице, као помоћ за упис 
Мастер студија на Филозофском факултету у Београду. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција  090  –  Социјална  заштита,  економска 
класификација  472  –  накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета ( једнократне помоћи). 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући рачун број : 

355000320014283653 код Војвођанске банке. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

445. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 

гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  15.000,00  динара, 
Радојевић  Милици    из  Г.Милановца,  као  помоћ  око 
организовања  самосталне  изложбе  заказане  за  октобар 
2014.године у Културном центру Горњи Милановац. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција  090  –  Социјална  заштита,  економска 
класификација  472  –  накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета ( једнократне помоћи). 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући рачун број : 

160570010037357267 код Банка Интеза. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

446. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  140.000,00  динара,
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Дому  здравља  Горњи  Милановац  из  Г.Милановца,  на 
име плаћања радова за замену улазних врата. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  04, 
функција 760 – Дом здравља, економска класификација 
463 – трансфери осталим нивоима власти. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

447. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  500.000,00  динара, 
Оделењу Месних заједница  Месној заједници Брђани, 
на  име  наставка  радова  у  другој  висинској  зони  и  за 
изградњу резервоара R2. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  03, 
функција  620  –  Месне  заједнице  –  МЗ  Брђани, 
економска  класификација  511  –  зграде  и  грађевински 
објекти. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

448. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  276.000,00  динара, 
Оделењу Месних заједница  Месној заједници Драгољ, 
на  име  санирања  последица  клизишта  у  засеоку 
РасловаДамљановићи, насталог у мају 2014.године. 

2.  Средства  из  тачке  1  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава 03, функција 620 – Месне заједнице – МЗ Драгољ, 
економска  класификација  425  –  текуће  поправке  и 
одржавање. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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449. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  175.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
финансирање  услуга  информисања  јавности  путем 
локалног штампаног медија. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  133    остале  опште  услуге,  економска 
класификација 423  услуге по уговору. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

450. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014. 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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  400.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
финансирања  опремања  адаптираног  простора  за  децу 
са посебним потребама. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  133    остале  опште  услуге,  економска 
класификација  512машине  и  опрема  (512/2опремање 
простора за децу са посебним потребама). 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

451. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 –
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Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  30.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
финансирање  набавке  Службеног  гласника  Републике 
Србије. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  133    остале  опште  услуге,  економска 
класификација 423  услуге по уговору. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

452. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  369.000,00  динара, 
Општинској управи општине Горњи Милановац, на име 
финансирања текућег одржавања школских котларница. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  01, 
функција  133  –  остале  опште  услуге,  економска 
класификација 425 – текуће поправке и одржавање. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

453. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  30.000,00  динара, 
Књижевном  клубу  „Момчило  Настасијевић“  из 
Г.Милановца, за разне активности клуба предвиђене до 
краја текуће године. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција  111    Извршни  и  законодавни  органи, 
економска  класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама  (Остало  Књижевни  клуб  „Момочило 
Настасијевић“ ). 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући рачун број : 

155615475 код Чачанске банке. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије.
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5.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

454. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  15.000,00  динара, 
Маринковић  Павлу,  из  Горње  Црнуће,  као  помоћ  за 
учешће  на  Сајму  зимнице  у  Коцељеви,  који  ће  се 
одржати 03. и 04.октобра 2014.године у Коцељеви. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 02 – Председник општине, глава 2.1, 
функција  090  –  Социјална  заштита,  економска 
класификација  472  –  накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета ( једнократне помоћи). 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући рачун број : 

160570080007931489. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

455. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.године, донело је 

Р ЕШ Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  35.000,00  динара, 
Црвеном  крсту  Горњи Милановац  из  Г.Милановца,  на 
име  плаћања  превоза  екипа  Црвеног  крста  Горњи 
Милановац  на  међурегионално  такмичење  Екипа  Прве 
помоћи у Врању . 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  10, 
функција 090 – Друштвене и хуманитарне организације, 
економска  класификација  481Дотације  невладиним 
организацијама  Црвени крстредовна делатност. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

456. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о
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Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  65.000,00  динара, 
Средњем образовању гимназији “Таковски устанак“ из 
Г.Милановца,  на  име  исплате  дневница  професорима 
који  учествују  у  програму  интеркултуралне  размене 
средњих школа. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  07, 
функција  920  –  Средње  образовање,  економска 
класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти 
( 4221трошкови путовања). 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

457. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2 
013,  и  108/2013.  ),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
25/2013,3/2014,13/2014.)  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 29.09.2014.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  2014.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
25/2013,3/2014,13/2014.),  раздео  2  –  Председник 

општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  50.000,00  динара, 
Оделењу  Месних  заједница    Месној  заједници 
Прањани, на име обележавања 70годишњице операције 
„Халијард“. 

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04  – Општинска  управа,  глава  03, 
функција  620  –  Месне  заједнице  –  МЗ  Прањани, 
економска класификација 423 – услуге по уговору. 

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

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

458. 

На  основу  члана  46.  став  1.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“,бр.129/07),  члана 
61.  Статута  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,број  16/2013  – 
пречишћен текст, члана 4. и 26. Одлуке  о Општинском 
већу  општине  Горњи  Милановац  („Службени  гласник 
општине  Г.Милановац“,бр.24/08)  и  члана  5.  и  1. 
Правилника  о  поступку  и  начину  решавања  захтева 
грађана  за  накнаду  штете  настале  услед  уједа  или 
напада  паса  луталица  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“,бр.10/11),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.09.2014.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

I – МЕЊА СЕ Решење  о образовању Комисије 
за  утврђивање  основа  и  висине  накнаде штете  настале 
услед уједа и напада паса луталица („Службени гласник 
општине Г.М“,бр.1/2013), тако што се у тачки I решења, 
подтачка  3.  мења  па  се  уместо  Биљане  Обрадовић, 
одборника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
именује  др  Сања  Ђуровић,  одборник  Скупштине 
општине  Горњи Милановац,  а  у  тачки  I  подтачка  6.  – 
уместо  Александре  Милошевић,  именује  се  Катарина 
Чуљковић, начелник Одељења за привреду и финансије. 

II    У  осталом  делу  Решење  остаје 
непромењено.
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II    Ово  Решење  објавити  у  Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:30698/2014 од 29.09.2014.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

22. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број : 4  110 18  /2014 
Дана: 25.09.2014. године 
Горњи Милановац 

На основу члана 5. Закона о радним односима у 
државним  органима  ("Сл.  гласник  РС",  бр. 
48/1991,66/91,  44/1998  др.закон*,  49/1999  др.закон**, 
34/2001  др.закон***,  39/2002,  49/2005  одлука 
УСРС,79/2005  др.закон,  81/2005  испр.др.  закона  и 
83/2005испр.др. Закона и 23/2013 одлука УС ), члана 43. 
Став  1.  тачка  2. Одлуке  о  општинској  управи општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац",  бр.  30/2012,  10/2013  и  7/2014),  Начелник 
Општинске управе општине Горњи Милановац, дана 25. 
септембра 2014. године, доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМАПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  Правилнику  о  унутрашњем  уређењу  и 

систематизацији  радних  места  у  општинској  управи 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине Гор. Милановац", бр. 4/2014, 10/2014, 16/2014 
и ) у члану 2. у поглављу 7. које гласи: 

7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ 
став 1. мења се и гласи: 
„Одељење  чини: 
а) Одсек за урбанизам и просторно планирање, 
б) Одсек за послове еколошке канцеларије и 
в) Група за послове зоохигијене.'' 

У  ставу    2.    истог  поглавља,  после  тачке  13. 
додају тачке 14., 15. и 16. које гласе: 

„14.  хватање  и  збрињавање  напуштених  животиња  у 
прихватилиште за животиње, 

15.  нешкодљиво  уклањање лешева животиња  са  јавних 
површина  и  објеката  за  узгој,  држање,  дресуру, 
излагање, одржавање такмичења или промет животиња, 
16.  транспорта  или  организовање  транспорта  лешева 
животиња  са  јавних  површина  и  објеката  за  узгој, 
држање,  дресуру,  излагање,  одржавање  такмичења  или 
промет  животиња,  до  објеката  за  сакупљање,  прераду 
или уништавање отпада животињског поракла на начин 
који не представља ризик по друге животиње, људе или 
животну средину“, 
Досадашња тачка 14. постаје тачка 17. 

Члан 2. 

Члан 3. мења се и гласи: 

“За обављање послова из делокруга Општинске 
управе систематизовано је  119 радних места. 

За  обављање послова из  делокруга Општинске 
управе утврђује се  178 извршилаца.'' 

Члан 3. 
У  члану  11.    после  тачке  78.  додаје  се  нови 

наслов  и радна места под редним бројевима  78.а и 78.б 
који гласе: 

в) Група за послове зоохигијене 

78. а. РАДНО МЕСТО: СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ 
ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗООГИГИЈЕНЕ 

ОПИС  ПОСЛОВА:  Прима  обавештења  о 
угинућу  животиња.  Ступа  у  контакт  са  власницима 
угинулих  животиња.  Обавештава  власнике  о  мерама 
које  треба  да  предузму  и  припреме  документацију. 
Врши обилазак локације и  утврђује оцену безбедности. 
Одређује  услове држања леша. Утврђује  оцену прилаза 
локацији  и  организовање  транспорта  животињских 
лешева до локације за привремени смештај. Обавештава 
о  томе перавно лице  које  врши  транспорт. Обавештава 
власнике  о  припреми  документације,  дезинфекцији 
места  угинућа.  Врши  преглед    документације  и 
извештаја  ветеринара.  Пружа  стручну  помоћ  при 
утовару  животиња.  Сарађује  са  ветеринарским 
инспектором.  Обавештава  предузеће  коме  је  поверено 
преузимање  животињских  лешева  и  организовање 
преузимања  лешева,  присуствовање  преузимању  и  др. 
Ветеринарском  инспектору  прослеђује  записник  и 
потвде  о  преузимању  лешева.    Доставља  потврде 
Одељењу за привреду и финансије ради плаћања. Води 
евиденције о спроведеним поступцима. 

Обавња  и  друге  послове  по  налогу  начелника 
Одељења. 

Услови:  VII  степен    Високо  образовање 
стечено на студијама другог  степена  (дипломске акаде 
мске  студије  –  мастер,  специјалистичке  академске 
студије,  специјалистичке  струковне  студије)  у 
образовном  пољу  Техничкотехнолошке  науке  и  пољу 
Природно  математичке  науке,  односно  на  основним 
студијама у трајању од најмање четири године завршен 
Биолошки  факултет  (заштита  животне  средине), 
Пољопривредни  факултет,  положен  испит  за  рад  у
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органима државне  управе,  познавање рада на  рачунару 
и 3 године радног искуства. 

Број извршилаца: 1 /један/. 

78.б. РАДНО МЕСТО: ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

ОПИС  ПОСЛОВА:  Учествује  у  активностима 
од пријаве  о  угинућу животиње, сачињава забелешку о 
пријави  угинућа  и  израђује  записник.Учествује  у 
организовању  преузимања  леша,  присуствовује 
преузимању леша ради транспорта, прикупља  потребну 
документацију.  Врши  потрбне  активности  на 
пословиима из области зоохигијене. 

Обавња  и  друге  послове  по  налогу  начелника 
Одељења. 

Услови:  IV  степен,  средња  стручна  спрема, 
економски,  друштвени,  природни  или  машински  смер, 
положен  стручни  испит  за  органе  управе  и  1  година 
радног искуства. 

Број извршилаца: 2 /два/. 

Члан 4. 
У осталом делу Правилник остаје непромењен. 

Члан 5. 
Овај  Правилник  ступа  на  снагу  по  добијању 

сагласности  од  Општинског  већа  општине  Горњи 
Милановац,  а  биће  објављен  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Горица Петровић,с.р. 

23. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 4400100/20147 
26.септембар 2014. године 
Горњи Милановац 

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС", број  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012,  62/2013,  63/2013испр.  и  108/2013)  и  члана  2.    Правилника  о  доношењу  финансијских  планова  директних  и 
индиректних корисника буџета, Начелник Општинске управе општине Горњи Милановац доноси 

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА   

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

Члан 1. 
У  Финансијском  плану  директног  буџетског  корисника  –  Општинске  управе  за  2014.  годину,  број  4400 

100/20141 године  од 25. августа 2014. године члан 1. мења се и гласи: 

„У  складу  са  Одлуком  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2014.  годину  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  25/2013,  3/2014  и  13/2014),  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 
535.760.990  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 
16.240.000 динара.“ 

Члан 2. 

Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин: 

Ра
зд
ео
 

Гл
ав
а 

Ф
ун
кц

. 
кл

ас
.  Економска 

класифи 
кација 

ОПИС  Износ 

4  ОПШТИНСКА УПРАВА 
01  133  ОПШТЕ УСЛУГЕ 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  92.000.000 
411 100  Плате, додаци и накнаде запослених  92.000.000 

412  Социјални доприноси на терет послодавца  16.000.000



B Br ro oj j 2 22 2/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 1 14 4 

412 100  Допринос за ПИО  9.830.000 
412 200  Допринос за здравствено осигурање  5.500.000 
412 300  Допринос за незапосленост  670.000 

414  Социјална давања запосленима  4.500.000 
414 100  Исплата накнада за време одс.с посла на терет фонд.  3.300.000 
414 300  Отпремнине и помоћи  1.000.000 
414 400  Помоћ у медиц. лечењу запосл. или члана уже пород.  200.000 

415  Накнаде трошкова за запослене  2.200.000 
415 100  Накнаде трошкова за запослене  2.200.000 

416  Награде запосленима и остали посебни расходи  500.000 
416 100  Награде запосленима и остали посебни расходи  500.000 

421  Стални трошкови  16.000.000 
421 100  Трошкови платног промета и банкарских услуга  2.300.000 
421 200  Енергетске услуге  6.900.000 
421 300  Комуналне услуге  800.000 
421 400  Услуге комуникације  4.100.000 
421 500  Трошкови осигурања  550.000 
421 600  Закуп имовине и опреме  1.300.000 
421 900  Остали трошкови  50.000 

422  Трошкови путовања  1.300.000 
422 100  Трошкови службених путовања у земљи  1.150.000 
422 200  Трошкови службених путовања у иностранство  150.000 

423  Услуге по уговору  23.719.800 
423 100  Административне услуге  1.700.000 
423 300  Услуге образовања и усавршавања запослених  200.000 
423 400  Услуге информисања  805.000 
423 500  Стручне услуге 

Учешће у пројектима 2.000.000 
16.810.000 

423 600  Услуге за домаћинство и угоститељство  380.000 
423 700  Репрезентација  300.000 
423 900  Остале опште услуге  3.524.800 

423  Услуге по уговору пројекат „Наша имовина 
подржава наш развој“ 

510.000 

423 500  Стручне услуге  510.000 
424  Специјализоване услуге  960.000 

424 600  Услуге очувања жив.средине, науке и геодет. услуге  430.000 
424 900  Остале специјализоване услуге  530.000 

425  Текуће поправке и одржавање  2.995.000 
425 100  Текуће поправке и одржавање зграда и објекта  1.494.000 
425 200  Текуће поправке и одржавање опреме  1.501.000 

426  Материјал  8.140.000 
426 100  Административни материјал  2.400.000 

426 300  Материјали за образовање и усавршавање 
запослених  700.000 

426 400  Материјали за саобраћај  2.400.000 
426 800  Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  800.000 
426 900  Материјали за посебне намене  1.840.000 

465  Остале дотације и трансфери  700.000 
465 112  Остале текуће дотације по закону  700.000 

482  Порези, обавезне таксе и казне  500.000 
482 100  Остали порези  200.000 
482 200  Обавезне таксе  300.000 

483  Новчане казне и пенали по решењу судова  3.000.000 
483 100  Новчане казне и пенали по решењу судова  3.000.000 

511  Зграде и грађевински објекти  2.775.000 
511 300  Капитално одржавање зграда и објеката  2.775.000 

512  Машине и опрема  8.752.000 
512 200  Административна опрема 

 Од тога за ЛЕД екран  3.200.000 
Опрем.прос.деце са пос.потр.                          400.000 

5.000.000 

512 800  Опрема за јавну безбедност  3.752.000
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 Од тога за видео надзор,сигнализацију  3.652.000 
515  Нематеријална имовина  400.000 

515 100  Нематеријална имовина  400.000 
Укупно за функцију 130:  183.572.800 

620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
511  Зграде и грађевински објекти  268.909.190 

511 100  Куповина зграда и објекта 
Стамб.простор за соц.групе 

329.190 

511 200  Изградња зграда и објекта 
– Изградња школе у Семедражи                  13.400.000 
– Дом културе  211.000.000 
–Уређење Брда мира                                        2.910.000 
–Уређење приступа Дому здравља                5.500.000 
–Изградња гасне мреже                                10.700.000 
–Индустријска зона                                         2.000.000 
– Остали објекти                                             2.784.000 
– Асф. пута ПрањаниДружетићи  310.000 

248.604.000 

511 300  Капитално одржавање зграда и објеката 
– Реконстр.санитарног чвора у Брђанима   4.850.000 
–  Партерно уређ.ОШ у Прањанима  1.246.000 
–Фискултурна сала при ОШ у Такову               400.000 
– Реконстр.санит. чворова у згради 
Општине у ул.Т.Матијевића                         1.400.000 
–Реконстр.санит.чвора у ОШ“М.Наст.“       700.000 

8.596.000 

511 400  Пројектно планирање  11.380.000 
541  Земљиште  16.700.000 

541 100  Земљиште  16.700.000 
Укупно за функцију 620:  285.459.190 

620  ОДРЖ. ЛОКАЛН. ПУТЕВА ИЗУЗЕТИХ  ИЗ 
МРЕЖЕ ДРЖ. ПУТЕВА  I И II РЕДА 

425  Текуће поправке и одржавање  10.700.000 
425 100  Текуће поправке и одржавање зграда и објекта  10.700.000 

511  Зграде и грађевински објекти  34.500.000 
511 300  Капитално одржавање зграда и објеката  34.500.000 

Укупно за функцију 620:  45.200.000 
421  ПОЉОПРИВРЕДА 

423  Услуге по уговору  1.750.000 
423 900  Остале опште услуге 

– Накнада противградним стрелцима 
1.750.000 

423  Услуге по уговору  100.000 
423 900  Остале опште услуге 

– Едукација пољопривредних произвођача 
100.000 

424  Специјализоване услуге 
– Калцификација земљишта 

1.000.000 

424 100  Пољопривредне услуге  100.000 
424 900  Остале специјализоване услуге  900.000 

424  Специјализоване услуге  1.000.000 
424 100  Пољопривредне услуге 

– Вештачко осемењавање крава 
1.000.000 

426  Материјал  2.000.000 
426 900  Остали материјали за посебне намене 

– Противградне ракете 
2.000.000 

454  Субвенције пољопривредним газдинствима  13.950.000 
454 100  Текуће субвенције пољопривредним газдинствима 

– Бесповратна подстицајна средства 
13.950.000 

481  Дотације невладиним организацијама  200.000 
481 900  Дотације осталим непрофитним институцијама  200.000 

Укупно за функцију 421:  20.000.000 
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01:  535.250.990 

02  560  ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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421  Стални трошкови  14.940.000 
421 300  Комуналне услуге 

– Одношење смећа из сеоских месних заједница 
7.000.000 

421 300  Комуналне услуге 
– Услуге чишћења улица 

7.940.000 

424  Специјализоване услуге  1.300.000 
424 300  Медицинске услуге 

– Контрола квалитета ваздуха, воде и буке 
600.000 

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

300.000 

424 900  Остале специјализоване услуге  400.000 
Укупно за функцију 560:  16.240.000 
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 02:  16.240.000 

Члан 3. 
Овај  финансијски  план  ступа  на  снагу  даном  добијања  сагласности  од  Општинског  већа  општине  Горњи 

Милановац. 

Члан 4. 
Овај финансијски план објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Начелник 
Одељења за привреду и финансије 

Катарина Чуљковић,с.р. 

НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Горица Петровић,с.р. 

ОСТАЛА АКТА 

19. 

Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац, на основу чланова 12. и 95. 
Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 –пречишћен текст) и 
члана 3. Одлуке о прихватању предлога за промену Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 21/2014), 

о р г а н и з у ј е 

Ј А В Н У    Р А С П Р А В У 

поводом Нацрта одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац. 

Позивају  се  сва  заинтересована правна и физичка  лица  у  општини  Горњи Милановац да  дају  своје  предлоге, 
примедбе и сугестије на напред наведени нацрт одлуке. 

Своје предлоге, примедбе и сугестије, сви заинтересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: 
Скупштина општине, Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац, непосредно преко писарнице Општинске управе општине 
Горњи Милановац или електронском поштом на адресу: jadranka.dostanic@gornjimilanovac.rs. 

Јавна расправа о Нацрту одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац биће одржана од 1. октобра до 
14. октобра 2014. године. 

Нацрт одлуке биће објављен на званичном сајту општине Горњи Милановац и „Службеном гласнику општине 
Горњи Милановац“. 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



B Br ro oj j 2 22 2/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 1 17 7 

Комисија  за  израду  Нацрта  одлуке  о  промени  Статута  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  30. 
септембра 2014. године, израдила је Нацрт одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац, у тексту који гласи: 

„На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије  („Службени гласник РС“,бр.98/2006), чланова 11. и 32. 
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“129/2007), чланова 42. став 1. тачка 1. и  128. став 
6. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 –пречишћен текст) 
и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 
17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној  __ 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
(нацрт) 

Члан 1. 
У  члану 13. Статута  општине Горњи Милановац  („Службени  гласник  општине Горњи Милановац“,  16/2013  – 

пречишћен текст), после става 4. додаје се нов став, који гласи: 
„Надлежност, поступак и начин давања у закуп станова којима располаже општина Горњи Милановац, лицима у 

стању социјалне потребе биће уређен посебном одлуком у складу са Законом о социјалном становању.“ 

Члан 2. 
У  члану 15. Статута  општине,  после  тачке  41)  додају  се  нове  тачке,  42),  43),  44),  45),  46),  47),  48)  и  49),  које 

гласе: 
„42) одговорна је за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштава, других правних 

лица  и  предузетника  преко  којих  грађани  непосредно  задовољавају  своје  потребе  или  се  реализују  задаци  из  Плана 
одбране Републике Србије; 

43) израђује своје планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије; 
44) предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности с 

Планом одбране Републике Србије; 
45) предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању; 
46)  спроводи  мере  приправности  и  предузима  друге  мере  потребне  за  прелазак  на  организацију  у  ратном  и 

ванредном стању; 
47) уводи радну обавезу у ратном и ванредном стању; 
48) финансира задатке одбране који су утврђени као њихова права и обавезе; 
49)  обезбеђује  просторне  и  техничке  услове  за  рад  територијалног  органа  у  складу  са  Законом  и  средствима 

обезбеђеним у буџету Општине за те намене;“ 

У члану 15. Статута општине, тачка 42) постаје тачка 50). 

Члан 3. 
У члану 42. Статута општине, после тачке 21), додаје се тачка 21а) која гласи: 
„21а)  Одређује орган за давање сагласности у смислу закона који уређује област планирања и изградње, као и 

легализације нелегалних објеката;“ 

Члан 4. 
У члану 61. Статута општине, после тачке 3), додаје се тачка 3а) која гласи: 
„3а) спроводи припрему за одбрану, као и израду, припрему и спровођење планова одбране;“ 

Члан 5. 
У осталом делу Статут општине Горњи Милановац остаје непромењен. 

Члан 6. 
Након ступања на снагу Одлуке о промени Статута општине Горњи Милановац, Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине општине Горњи Милановац, као надлежно радно тело утврдиће пречишћен 
текст Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 

Милановац“. 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik  Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09
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