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Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1401175/096
10. децембар 2009. године
Горњи Милановац

7.
8.

На основу члана 53. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009), члана 58. став
1. тачка 3. и 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
20/2008), председник општине доноси

9.
10.
11.

РЕШЕЊЕ
О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ
КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.12.31.12.2009.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Законом о буџетском систему дефинисано је да
буџетски корисници врше плаћања до висине расхода
који су одређени за тромесечни или неки други период,
при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду
средства планирана у буџету, план извршења буџета и
ликвидне могућности буџета.
Обим потрошње по буџетским корисницима и
наменама за месец децембар 2009. године утврђен је у
следећим износима:

Р.б.
1.
2.

БУЏЕТСКИ
КОРИСНИК
Скупштина
општине
Председник
општине

Текући
расходи

Расходи
из
кредита

Укупно

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

730.000



730.000

4.800.000



4.800.000
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Општинско
веће
Општинска
управа –
опште услуге
Општинска
управа –
развој
заједнице
Општинска
управа –
заштита
животне
средине
Општинска
управа –
пољопривреда
Месне
заједнице
Фонд
противпожарне
заштите
Основно
образовање
Средње
образовање
Стипендије
студената
Дечја установа
Центар за
социјални рад
Друштвене и
хуманитарне
организације
Културни
центар
Библиотека
Музеј
рудничко
таковског краја
Установа у
области
физичке
културе
Туристичка
организација
ЈКП „Горњи
Милановац“
ЈП за изградњу
општине
ЈП за путеве

665.000



665.000

12.000.000



12.000.000

3.550.000

6.000.000

9.550.000

750.000



750.000

100.000



100.000

3.000.000



3.000.000

30.000



30.000

6.000.000



6.000.000

2.600.000



2.600.000

6.000.000



6.000.000

500.000



500.000

840.000



840.000

1.900.000



1.900.000

900.000



900.000

900.000



900.000

1.750.000



1.750.000

260.000



260.000

2.000.000



2.000.000

14.000.000



14.000.000

1.800.000



1.800.000

550.000

550.000
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24.

25.

26.

ЈП „Спортско
рекреативни
центар“
МЗ Горњи
Милановац –
средства
самодоприноса
Остале месне
заједнице –
средства
самодоприноса
УКУПНО:
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800.000



800.000

3.200.000



3.200.000

2.000.000



2.000.000

71.625.000

6.000.000

77.625.000

Члан 2.
У оквиру расхода под редним бројем 5. –
Општинска управа, Развој заједнице, распоређена су
средства у износу од 1.550.000 динара која су наменски
добијена од Министарства за државну управу и локалну
самоуправу за извођење радова централног грејања у
ОШ "Арсеније Лома"  Рудник, истурено одељење у
Угриновцима, као и 700.000 динара из средстава
самодоприноса месне заједнице Горњи Милановац за
адаптацију објекта Гимназије.
Члан 3.
Обавезе
према
корисницима
буџетских
средстава извршаваће се сразмерно оствареним
примањима буџета. Уколико се у периду 01.12. –
31.12.2009. године смање примања буџета, издаци
буџета ће се извршавати према приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима, на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови непходни за
функционисање буџетских корисника.
Члан 4.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
Члан 5.
Ово решење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

351.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:1352195/09.
24.11.2009.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник
општине Г.М", бр.20/08), а по указаној потреби,
доносим
Р Е ШЕ Њ Е
1. НАЛАЖЕ СЕ Јавном предузећу за изградњу
општине Горњи Милановац, Месној заједници Горњи
Милановац, Општинској управи  Одељењу за
комунално стамбене послове и урбанизам и Одељењу за
привреду и финансије, Дому здравља Горњи Милановац
и Општој болници Горњи Милановац, да предузму све
неопходне радње на уређењу простора испред Дома
здравља  Амбуланте у улицама Тихомира Матијевића
и Војводе Милана у Г.Милановцу, амбуланти на
Руднику и у Прањанима и круга Опште болнице у
Г.Милановцу (уређење зелених површина,
са
пропратним
мобилијаром
и
грађевинско
архитектонским елементима).
2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ напред наведене службе да
за извођење радова из тачке 1. овог Решења сачине
пројекат уређења а неопходна средства планирати
финансијским плановима односно буџетом општине за
2010.годину.
3. За реализацију послова из тачке 1. решења
задужују се:
 испред Општинског већа, Александра
Јаковљевић, члан Општинског већа,
 испред ЈП за изградњу општине Горњи
Милановац, Снежана Смиљанић, директор,
 испред МЗ Г.Милановац, Радојица Савић,
секретар МЗ Г.Милановац,
 испред Дома здравља Г.Милановац, Добросав
Лазаревић, в.д. директор,
 испред Опште болнице Г.Милановац, др
Мирјана ВасићСтанојчић, в.д. директор.
Обавезују се све службе општинских и
републичких органа (Електродистрибуција, Служба за
катастар непокретности, "Телеком", "Србијагас") да им
ставе на увид сву потребну документацију и пруже
стручну помоћ и то без накнаде.
4. За координатора на организацији и
реализацији посла, укључујући и овлашћења за
стављање потписа на одговарајућу документацију,
одређује се Љиљана Челиковић, члан Општинског већа,
а за сукоординаторе, одређују се Снежана Смиљанић,
дирекор ЈП за изградњу и Радојица Савић, секретар МЗ
Г.Милановац.
5. Рок за завршетак свих послова на уређењу
наведеног простора је 21.април 2010.године.
НАПОМЕНА: свим радовима, који се морају
завршити у овом годишњем периоду и који не трпе
одлагање, приступити одмах.
6. Стручне и административне послове
обављаће Сандра Чаировић, Група за послове већа.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07) и члана 58.
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7. Ово Решење објавити у „Сл.гласнику
општине Горњи Милановац“.

тачке 3. и 16. Статута општине Г. Милановац ( "Сл.
гласник Општине Г. Милановац" бр. 20/08.), доносим

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

352.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1401438
03.11.2009.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 2009.
годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац“бр,29/08,8/09,15/09.20/09),председник
Општине доноси
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РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe
1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г.
Милановац за 2009. годину („Сл.гласник општине Г.
Милановац“ бр. 29/08, 8/09,15/09,20/09), раздео 04
Општинска управа, глава 06, функција 912основно
образовање, позиција 62, економска класификација
463трансфери осталим нивоима власти(конто 512
машине и опрема ), у износу од = 40.000,00 динара,што
представља мање од 5% вредности апропријације,
преноси се на раздео 04Општинска управа, глава 06,
функција 912основно образовање, позиција 62,
економска класификација 463трансфери осталим
нивоима
власти(конто 425текуће поправке и
одржавање).
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
3.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.

„Службеном

гласнику

РЕШЕЊЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Г.Милановац за 2009. годину („Сл.гласник општине
Г.Милановац“ бр. 29/08,8/09,15/09,20/09), раздео 02
Председник општине, глава 2.1, функција
110
извршни и законодавни органи,
позиција 12,
економска
класификација 421стални трошкови,
одобравају се средства у износу од = 4.521,13 динара,на
основу члана 2.Уговора о дугорочној професионалној
сарадњи између општине Г.Милановац и Удружења
пољопривредника „Моба“ из Љига..
2.Средства из тачке 1. овог решења уплатити на
Агенција „Јелена ПР“ Јелена Петровић из
Г.Милановца,рачун број :
250407000018504034
ЕФГ –банка.
3.О реализацији овог решења стараће се одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине
Г.Милановац“.

На основу Захтева Одељења за друштвене
делатности од 04.11.2009.године,ОШ“Свети Сава“из
Г.Милановца неопходно је извршити ремонт котлова за
грејање,па
је
неопходно
извршити
промену
апропријације.
На основу члана 61. став 1 и 7. Закона о
буџетском систему, може се извршити преусмеравање
одобрених апропријација на име одређеног расхода у
износу до 5% вредности апропријације.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

353.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1401444
04.11..2009.год.
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.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

354.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401454
12.11.2009.године
Горњи Милановац

На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине Г.Милановац за
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2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
828,50 динара, Центру за социјални рад.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 Општинска управа, глава 10,
функција 090центар за социјални рад, позиција 79 (
79/21помоћ у кући старим лицима), економска
класификација 463трансфери осталим нивоима
власти.
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економска класификација 472накнаде за социјалну
заштиту из буџета, одобравају се средства у износу од =
10.000,00 динара ( десетхиљададинара) , Царевић
Милици из Г.Милановца,Хајдук Вељкова 43,на име
финансијске помоћи за одлазак на стручну праксу у
Аргентину.
2.Средства из тачке 1. овог решења
готовински,преко благајне.

исплатиће се

3.О реализацији овог решења стараће се одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Г.Милановац“.

у „Сл.гласнику општине

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

356.

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.

355.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 155324494
13.11.2009.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 2009.
годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац“бр,29/08,8/09,15/09.20/09),председник
Општине доноси

РЕШЕЊЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Г.Милановац за 2009. годину („Сл.гласник општине
Г.Милановац“ бр. 29/08,8/09,15/09,20/09), раздео 02
Председник општине, глава 2.1, функција
110
извршни и законодавни органи,
позиција 18,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401459
17.11.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине
Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
9.984,71 динара, на име трошкова набавке опреме.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 Општинска управа, глава 01,
функција 130опште услуге, позиција 42 , економска
класификација 512машине и опрема.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
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4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.
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358.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 15532525/1
17.11.2009.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

357.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401458
17.11.2009.године
Горњи Милановац

На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
10.031,00 динара, на име трошкова превоза за месец
новембар.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 Општинска управа, глава 01,
функција 130опште услуге, позиција 29 , економска
класификација 413накнаде у натури.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

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 5. и 7.
Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2009.
годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац” бр.29/08,
08/09,15/09,20/09), Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о коришћењу сталне буџетске резерве
1.Да се из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2009.годину (Сл.гласник
општине Г.Милановац бр.29/08, 08/09,15/09,20/09),
раздео 02 Председник општине, глава 2.1, функција
110 извршни и законодавни органи, позиција 20 стална
буџетска резерва, исплате средства у износу од
=30.000,00
динара(тридесетхиљададинара)
Стругаревић Драгану из Г.Милановца, ул.Радничка
бр. 19, на име помоћи за штету, која је настала услед
пожара на помоћном објекту ( штала )у Брусници ,
дана 03.11.2009.год. а на основу Уверења МУПа
Републике Србије, Одељења за ванредне ситуације у
Чачку, број 217812/09 од 06.11.2009.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 484
Накнада штете услед елементарних непогода,
позиција 21.
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.

Председник општине
Дражимир Марушић,ср.
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став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине
Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси

359.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401460
18.11.2009.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 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
5.227,52 динара, на име реконструкције и адаптације
простора бивше здравствене станице у Прањанима за
потребе ДУ „ Сунце “ .
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04 Општинска управа, глава 09
функција 911дечија установа, позиција 77 , економска
класификација 511зграде и грађевински објекти.
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

360.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401461
18.11.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
230.989,57 динара, на име трошкова путовања.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02 Председник општине, глава 2.1
функција 110извршни и законодавни органи,
позиција 13 , економска класификација 422трошкови
путовања.
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.

361.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401462
18.11.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине
Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
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Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
2.091,38 динара, на име трошкова путовања.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 01Скупштина општине, глава 1.1,
функција 110извршни и законодавни органи,
позиција 6 , економска класификација 422трошкови
путовања.
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3.

О реализацији овог решења стараће се одељење
за привреду и финансије.

4.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

363.

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.

362.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401464
24.11.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44.став 3 и 5.Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр129/2007.), члана 58.
Статута општине Горњи Милановац (”Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) и члана
7.и чл.19. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2009.годину
(”Службени
гласник
општине
Г.Милановац” бр.29/08,8/09,15/09,20/09) доносим

РЕШЕЊЕ
1.

2.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине
Г.Милановац
за
2009.годину("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 02председник општине, глава 2.1,
функција
110извршни
и
законодавни
органи,позиција 18, економска класификација
472накнаде за социјалну заштиту из буџета,
одобрава се исплата средства у износу од
12.300,00 на име рефундације трошкова сахране
за чланове породица преминулих , прогнаних и
избеглих лица и то:
Предрагу Босиочићу са станом у Брусници,
Г.Милановац,
ЈМБГ
1004958783417,
ЛК.бр.83128 ,за пок. Персу Радмиловић.
Исплата средстава из тачке 1. Овог решења
вршиће се преко благајне.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401465
24.11.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине
Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
58.401,00 динара, на име трошкова превоза на посао за
10/09.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04Општинска управа, глава 0.1,
функција 130опште услуге, позиција 31 , економска
класификација 415накнаде трошкова за запослене.
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.
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став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине
Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси

364.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401468
24.11.2009.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 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
53.000,00 динара,на име специјализованих услуга.

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04Општинска управа, глава 0.1
функција 560заштита животне средине, позиција 45,
економска класификација 424специјализоване услуге.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
11.188,00 динара,ош“Краљ Александар I, на име
трошкова регистрације Ладе Ниве,која служи за превоз
деце у Брђанима.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04Општинска управа, глава 0.6,
функција 912основно образовање, позиција 62,
економска класификација 463трансфери осталим
нивоима власти(482порези,обавезне таксе и казне).
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.

365.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401469
24.11.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.

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.

366.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401470
24.11.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине
Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
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класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
2.429,00 динара,на име трошкова превоза.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04Општинска управа, глава 0.1
функција 130опште услуге, позиција 31, економска
класификација 415накнаде трошкова за запослене.

4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.
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„Службеном

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

368.

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.

367.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401473
26.11.2009.године
Горњи Милановац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1401475
27.11.2009.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 2009.
годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац“бр,29/08,8/09,15/09.20/09),председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ

На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Г.Милановац за 2009. годину („Сл.гласник општине
Г.Милановац“ бр. 29/08,8/09,15/09,20/09), раздео 02
Председник општине, глава 2.1, функција
110
извршни и законодавни органи,
позиција 12,
економска
класификација 421стални трошкови,
одобравају се средства у износу од = 2.407,09 динара, на
основу члана 2.Уговора о дугорочној професионалној
сарадњи између општине Г.Милановац и Удружења
пољопривредника „Моба“ из Љига.

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

2.Средства из тачке 1. овог решења , у износу од
=751,55 динара, уплатити на Агенцију „Јелена ПР „
Јелена Петровић из Г.Милановца , рачун бр. 250
407000018504034 ЕФГ банка, а износ од = 1.655,54
динара пренети Телеком Србија,жиро рачун 355
150000443.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
195.380,00 динара,ОШ „Таковски устанак“ Таково.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04Општинска управа, глава 0.6
функција 912основно образовање, позиција 62,
економска класификација 463трансфери осталим
нивоима власти(511 зграде и грађевински објекти).
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

3.О реализацији овог решења стараће се одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Г.Милановац“.

у „Сл.гласнику општине

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401477
30.11.2009.године
Горњи Милановац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1401481
02.12..2009.год.
Горњи Милановац

На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси

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 коришћењу текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
88.559,75 динара,ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи
Милановац, на име сталних трошкова.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04Општинска управа, глава 0.6
функција 912основно образовање, позиција 62,
економска класификација 463трансфери осталим
нивоима власти,и то :
421111провизија
421211 ел.енерг.
421411 телефон

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

у

„Службеном

1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г.
Милановац за 2009. годину („Сл.гласник општине Г.
Милановац“ бр. 29/08, 8/09,15/09,20/09), раздео 04
Општинска управа, глава 06, функција 912основно
образовање, позиција 62, економска класификација
463трансфери осталим нивоима власти(конто 423
услуге по уговору ), у износу од = 32.800,00 динара,што
представља мање од 5% вредности апропријације,
преноси се на раздео 04Општинска управа, глава 06,
функција 912основно образовање, позиција 62,
економска класификација 463трансфери осталим
нивоима власти (конто 421стални трошковиосигурање
возила).
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
3.Ово решење објавити у
општине Горњи Милановац.

„Службеном

гласнику

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

= 10.000,00 дин.
= 73.000,00 дин.
= 5.559,75 дин.

4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe

гласнику

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

На основу захтева ОШ А.Лома са Рудника од
01.12.2009.године,за регистрацију возила, потребно је
извршити промену апропријације,са услуга по уговору
пренети средства на сталне трошкове.
На основу члана 61. став 1 и 7. Закона о
буџетском систему, може се извршити преусмеравање
одобрених апропријација на име одређеног расхода у
износу до 5% вредности апропријације.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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371.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1401483
03.12. 2009.година
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ
О распореду средстава од игара на срећу
1.На основу члана 5. став 5.Закона о буџетском
систему („Сл.гл.РС 54/09), и на основу Решења
Министарства за државну управу и локалну самоуправу
Републике Србије бр.13040100759/200915/24 од
09.11.2009. године, опредељена средства општини
Горњи Милановац у износу од 1.550.000,00 динара, из
средстава која се остварују приређивањем игара на
срећу, распоређују се Општинској управи општине
Г.Милановац,раздео 04,глава 01,функција 620развој
заједнице,позиција 43/8,економска класификација 511
зграде и грађевински објектиОШ у Угриновцима –
грејање.
2. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

372.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15532626
03.12.2009.године
Горњи Милановац
На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
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општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
6.000,00 динара,Друштву пчелара „Рудник“ Рудник.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 02председник општине, глава 2.1
функција 110извршни и законодавни органи,
позиција 19/19, економска класификација 481донације
невладиним организацијама
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.

373.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401484
04.12.2009.године
Горњи Милановац

На основу члана 44. тачка 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.), члана 69.
став 2,3 и 4. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС", бр.54/09.) и члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац (”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4.
Одлуке
о буџету општине
Г.Милановац за
2009.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,
бр.29/08,8/09,15/09,20/09) председник Oпштине доноси

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2009. годину ("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.29/08,8/09,15/09,20/09),
Раздео 2  Председник општине, организациона шифра
80198, глава 2.1, функција 110, позиција 22, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у укупном износу од
34.746,00 динарана име трошкова службеног пута у
Бугарску.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се:
износ од 19.794,00 динара, у оквиру раздела 01
Скупштина општине, глава 1.1 функција 110извршни
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и законодавни органи, позиција 6, економска
класификација 422трошкови путовања,
износ од 14.952,00 динара, у оквиру раздела 02
Председник општине, глава 2.1 функција 110извршни
и законодавни органи, позиција 13, економска
класификација 422трошкови путовања.
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.

374.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1671893
30.11.2009.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 15. став 1. Одлуке о
стипендирању ученика и студената са територије
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", број 21/09) доносим
РЕШЕЊЕ
I.УТВРЂУЈУ СЕ износи
категоријама корисника за школску
2009/10 годину и то:

1.

2.

За ученике основних и средњих
школа који су
остварили право на стипендију
сходно члану 3. наведене Одлуке
За студенте који су остварили
право на стипендију сходно
члану 4.наведене Одлуке
 друга година студија и
апсолвенти
 трећа година студија и
апсолвенти
 четврта година студија и
апсолвенти
 пета и шеста година студија и
апсолвенти
 постдипломске студије

стипендија

по

1.870,00
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АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
19.
На основу члана 100. Закона о заштити животне
средине (''Сл. гл. РС'', бр. 135/04), члана 73. Закона о
изменама и допунама Закона о заштити животне
средине (''Сл.гл. РС'', бр. 36/09), чланова 64., 65., 66. и
67. Закона о буџетском систему (''Сл. гл. РС'', бр. 54/09),
члана 15. тачка 12. и члана 61. тачка 9. Статута општине
Горњи Милановац (''Сл. гл.општине Горњи Милановац'',
бр. 20/08) и члана 4. тачка 16. Одлуке о Општинском
већу општине Горњи Милановац (''Сл. гл. општине
Горњи Милановац'', бр. 24/08) Општинско веће општине
Горњи Милановац на седници одржаној дана
1.децембра 2009. године донело је :

ОДЛУКУ
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Оснивање Фонда
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се буџетски фонд за
заштиту животне средине општине Горњи Милановац
(у даљем тексту : Фонд), као евиденциони рачун у
оквиру главне књиге трезора и то као индиректан
корисник Општинске
управе
општине
Горњи
Милановац.
Буџетски фонд отвара Председник Општине
Горњи Милановац.
Фонд послује у складу са законом којим се
уређује буџетски систем.

3.600,00
3.960,00

Члан 2.
Овом Одлуком дефинишу се :

4.320,00
4.680,00
5.580,00

1) сврха буџетског фонда;
2) време за које се буџетски фонд оснива;
3) надлежни локални орган управе одговоран
за управљање фондом;
4) извори финансирања буџетског фонда.

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
III. Ово решење објавити у "Службеном
гласнику општине Горњи Милановац."
ПРЕДСЕДНИК
Дражимир Марушић,ср.

Сврха буџетског фонда
Члан 3.
Сврха оснивања буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Горњи Милановац је
финансирање програма, пројеката и других активности
у области очувања, одрживог коришћења, заштите и
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унапређења животне средине на територији општине
Горњи Милановац.
Средства буџетског фонда користе се и за
финансирање локалних акционих и санационих
планова, у складу са стратешким документима које
доноси Општина Горњи Милановац.
Члан 4.
Фонд се образује како би се поједина буџетска
примања и издаци водили одвојено, ради остварења
циља који је предвиђен посебним републичким, односно
општинским прописом.

6)
7)
8)
9)
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прихода и примања од управљања слободним
новчаним средствима Фонда;
прилога, донација, поклона и помоћи;
средстава остварених на конкурсима (домаћим
и иностраним) за програме и пројекте и
других извора у складу са законом.

Висина средстава остварених по основу промене
власништва предузећа у поступку приватизације из
става 1. тачка 2. овог члана одређује се у складу са
законом којим се уређује приватизација.

Коришћење средстава буџетског фонда
Време за које се буџетски фонд оснива
Члан 5.
Фонд се оснива на неодређено време.

Надлежност за управљање фондом

Члан 6.
Општинска управа општине Горњи Милановац
је одговорна за управљање буџетским фондом за
заштиту животне средине, и то :
 Одељење за инспекцијске послове – Одсек за
послове еколошке канцеларије одговорно је за законито
и наменско коришћење средстава Фонда;
 Одељење за привреду и финансије одговорно
је за контролу и управљање средствима буџетског
фонда.

Извори финансирања и средства за пословање
буџетским фондом
Члан 7.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из :
1)

2)

3)
4)

5)

наменских средстава буџета Републике
остварених по основу накнада прописаних у
члану 27. и 45. и одређених накнада из чланова
84. , 85. и 85.а. Закона о заштити животне
средине (''Сл. гл. РС'', бр. 135/04);
накнада остварених по основу чланова 85. ,
85.а. и 87. Закона о заштити животне средине
(''Сл. гл. РС'', бр. 135/04), а на основу члана 57.
Закона о изменама и допунама Закона о
заштити животне средине (''Сл. гл. РС'',
бр.36/09);
апропријација обезбеђених у оквиру буџета
општине Горњи Милановац за текућу годину;
средстава остварених по основу промене
власништва предузећа остварених у поступку
приватизације;
прихода остварених на основу међународне
билатералне и мултилатералне сарадње,
регионалне и локалне сарадње и сарадње са
републичким органима на
програмима,
пројектима и другим активностима у области
заштите животне средине;

Члан 8.
Средства Фонда користе се наменски, за
финансирање акционих и санационих планова у складу
са Националним програмом, односно за финансирање
програма и планова општине Горњи Милановац из
области заштите животне средине.
Средства Фонда користе се на основу утврђеног
програма коришћења средстава Фонда, који доноси
Општинско веће за текућу годину.
Програме предлаже надлежни орган за заштиту
животне средине ( Одсек за послове еколошке
канцеларије Одељења за инспекцијске послове )
Општинске управе општине Горњи Милановац уз
сагласност Председника општине.
Општинско веће је дужно да прибави
сагласност
Министарства
животне
средине
и
просторног планирања на предлог програма коришћења
средстава Фонда.
Извештај о коришћењу средстава остварених по
основу накнаде за загађивање животне средине
Општинско веће доставља Министарству животне
средине и просторног планирања најкасније до 31.
марта текуће године за предходну годину, односно на
захтев Министарства.
Члан 9.
Фондом управља начелник Општинске управе,
односно лице на кога он може пренети посебно
овлашћење за управљање, и овлашћен је за располагање
средствима са евиденционог рачуна фонда и одговоран
је за њихово законито и наменско коришћење.
Члан 10.
Стручне, техничке, административне и друге
послове за Фонд обављају Одељење за инспекцијске
послове – Одсек за послове еколошке канцеларије и
Одељење за привреду и финансије Општинске управе
општине Горњи Милановац.
Члан 11.
По укидању Фонда, права и обавезе Фонда
преузима
Општинска
управа
општине
Горњи
Милановац.
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Члан 12.
Плаћања на терет Фонда врше се до нивоа
средстава расположивих у оквиру апропријације Фонда,
а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних
примања Фонда.
Члан 13.
На крају текуће године, неискоришћена
средства Фонда, преносе се у наредну годину.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Горњи
Милановац''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3061034/09.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

20.
Општинско веће општине Горњи Милановац на
основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима ("Сл.гласник РС",бр.41/09), чланова 4., 25.
и 26. Одлуке о Општинском већу („Сл.гласник општине
Г.М.“,бр.24/08) на седници одржаној 1.12.2009.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за безбедност саобраћаја на
путевима на територије општине Горњи Милановац

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за безбедност
саобраћаја на путевима на територије општине Горњи
Милановац.
II. У Комисију се именују:
1. Драган Томашевић из Г.Милановца, члан
Општинског већа, за председника Комисије,
2. Радослав Топаловић из Г.Милановца, члан
Општинског већа, за заменика председника Комисије,
а за чланове:
3. Срђан Богдановић из Г.Милановца ,
представник МУП, ППУ Чачак, ПС Г.Милановац,
4. Момчило Вељковић из Г.Милановца,
представник Општинске управе,
5. Јовица Царевић из Велеречи, представник
ЈП за путеве,
6. Снежана Смиљанић
из Г.Милановца,
представник ЈП за изградњу општине,
7. Славица Ликић из Г.Милановца,
представник школа,
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8.Славољуб Пајевић из Г.Милановца,
представник Предузећа "Аутопревоз",
9. Радојица Савић из Г.Милановца,
представник МЗ Г.Милановац,
10. Владимир Малетковић из Г.Милановца,
11.Милош Мијаиловић из Г.Милановца,
представник Општинске управе.
III  Задатак Комисије је:
 да иницира и предлаже мере за
унапређење безбедности саобраћаја на путевима у
општини Горњи Милановац;
 да организује и подстиче активности
на саобраћајном васпитању и образовању деце и
грађана;
 да даје мишљење о предлозима
одлука и других аката којим се унапређују питања од
интереса за безбедност саобраћаја;
 да најмање два пута годишње
разматра извештај надлежних органа о стању
безбедности саобраћаја на територији општине Горњи
Милановац и такав извештај доставља Општинском
већу и Скупштини општине на разамтрање и усвајање;
 да предлаже Општинском већу
програм коришења средстава из члана 17. и члана 18.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима (30% од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје учињене на
територији општине Горњи Милановац);
 да предлаже надлежном органу
општинске управе да утврди режим саобраћаја на
општинским путевима и улицама ради израде пројеката
техничког регулисања саобраћаја;
 да разматра пројекте техничког
регулисања саобраћаја на општинским путевима и да
даје предлог за давање сагласности надлежном органу
Општинске управе.
IV  Стручне и административнотехничке
послове за потребе комисије обављаће Општинска
управе  Одељење за урбанизам и комунално стамбене
послове.
V  Ово Решење објавити у "Службеном
гласнику општине Горњи Милановац."

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3061034/09.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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