Службени гласник
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ГОДИНА X XIV

БРОЈ 2

11. ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ

Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
654.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1-400-254/2014-1
15.01. 2015. 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, 63/2013-испр. и 108/2013) и члана 2. Правилника о доношењу финансијских планова директних и
индиректних корисника буџета, Председник општине Горњи Милановац доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ
(прва измена)
Члан 1.
У Финансијском плану директног буџетског корисника – Председник општине за 2015. годину, број 1-400254/2014. члан 2. мења се и гласи:
У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, брoj 27/2014), овим Финансијским планом распоређују се средства за финансирање директног буџетског
корисника – Председник општине, раздео 2, глава 2.1, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни
органи, у износу од 56.730.000 динара, функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга, у износу од
18.000.000 динара, функционална класификација 220 – Цивилна одбрана у износу од 2.000.000 динара, функционална
класификација 412 – Подршка запошљавању у износу од 10.000.000 динара и функционална класификација 090 –
Социјална заштита, у износу од 23.000.000 динара.
Члан 2.
Члан 2. Финансијског плана мења се и гласи:
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Страна 2

Пројек.

Прогр.
активн.

Програм

Функ.
Клас.

Глава

Раздео

Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин:
Економска
класификација

2
2.1

111
0602
0001
411
411 100
412
412 100
412 200
412 300
421
421 400
422
422 100
422 200
423
423 400
423 500
423 600
423 700
423 900
423 900
423 900
424
424 300
424 900
464
464 100
465
465 112
481
481 900
484
484 200
499
499 111
499
499 121
0602

1
425
425 100
512
512 600

ОПИС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ
ОРГАНИ
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА 0001 – Функционисање локалне
самоуправе
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Стални трошкови
Услуге комуникације
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у
иностранство
Услуге по уговору
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Остале опште услуге
- Историјски архив
Остале опште услуге
- Регионална агенција за прост. и
економски развој
Специјализоване услуге
Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге
Дотације организ.обав.соц.осигур.
Текуће дотације организ.обав.соц. осиг
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по закону
Дотације невладиним организацијама
Дотације ост. непрофитним институц.
-од тога за верске заједнице 1.500.000
Накнада штете услед елементарних
непогода и других природних узрока
Накнада штете од дивљачи
Средства резерве
Стална буџетска резерва
Средства резерве
Текућа буџетска резерва
Укупно за ПА 0602-0001
Пројекат 1: Обележавање 200 године
од II српског устанка
Текуће поправке и одржавање
Текуће попр. и одрж. зграда и објеката
Машине и опрема
Опрема за образовање, науку, културу и

Износ

2.750.000
2.750.000
495.000
310.000
165.000
20.000
300.000
300.000
300.000
200.000
100.000
19.000.000
4.500.000
700.000
2.300.000
1.050.000
1.450.000
8.200.000
800.000
850.000
800.000
50.000
150.000
150.000
355.000
355.000
6.300.000
6.300.000
3.000.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
12.780.000
12.780.000
51.230.000
3.500.000
3.500.000
2.000.000
2.000.000
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170
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0602

0003
441
441 400
444
444 100
611
611 400

220

0602

0001
423
423 500
426
426 900
512
512 800

412
1501
0001
464
464 100
090
0901

0001
472
472 300
472 900

Страна 3

спорт
Укупно за 0602-П1:
Укупно за функцију 111:
ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА
Отплата домаћих камата
Отплата камата домаћим пословним
банкама
Пратећи трошкови задуживања
Негативне курсне разлике
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Отплата главнице домаћим пословним
банкама
Укупно за функцију 170:
ЦИВИЛНА ОДБРАНА
Услуге по уговору
Стручне услуге
Материјал
Материјал за посебне намене
Машине и опрема
Опреме за јавну безбедност
Укупно за функцију 220:
ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ
ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМ.
РАЗВОЈ
ПА 0001 - Подршка постојећој привр.
Дотације организ. обав. соц.осигур.
Текуће дотац орг. обав. соц.осиг - НСЗ
Укупно за функцију 412:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Накнаде из буџета за децу и породицу
Остале накнаде из буџета
Укупно за функцију 090:
УКУПНО:

5.500.000
56.730.000
500.000
500.000
4.500.000
4.500.000
13.000.000
13.000.000
18.000.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.400.000
1.400.000
2.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000

23.000.000
19.000.000
4.000.000
23.000.000
109.730.000

Члан 3.
Овај финансијски план ступа на снагу даном давања сагласности од Општинског већа и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

655.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1-400-254/2014-2
30. јануар 2015. 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, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 2. Правилника о доношењу финансијских планова
директних и индиректних корисника буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), Председник
општине Горњи Милановац доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
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Страна 4

ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ
(друга измена)
Члан 1.
У Финансијском плану директног буџетског корисника – Председник општине за 2015. годину, број 1-400254/2014-1. члан 1. мења се и гласи:
У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, брoj 27/2014), овим Финансијским планом распоређују се средства за финансирање директног буџетског
корисника – Председник општине, раздео 2, глава 2.1, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни
органи, у износу од 51.946.000 динара, функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга, у износу од
18.000.000 динара, функционална класификација 220 – Цивилна одбрана у износу од 2.000.000 динара, функционална
класификација 412 – Подршка запошљавању у износу од 10.000.000 динара и функционална класификација 090 –
Социјална заштита, у износу од 23.050.000 динара.
Члан 2.
Члан 2. Финансијског плана мења се и гласи:

Пројек.

111

Прогр.
активн.

Функ.
Клас.

2.1

Програм

Глава

Раздео

Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин:
Економска
класификација

2
0602
0001
411
411 100
412
412 100
412 200
412 300
421
421 400
422
422 100
422 200
423
423 400
423 500
423 600
423 700
423 900
423 900
423 900
424
424 300
424 900
464
464 100
465
465 112

ОПИС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА 0001 – Функционисање локалне
самоуправе
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Стални трошкови
Услуге комуникације
Трошкови путовања
Трошкови служб. путовања у земљи
Трошкови службених путовања у
иностранство
Услуге по уговору
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељ.
Репрезентација
Остале опште услуге
Остале опште услуге
- Историјски архив
Остале опште услуге
- Рег агенц за прост. и екон. развој
Специјализоване услуге
Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге
Дотације организ.обав.соц.осигур.
Текуће дотације организ.обав.соц. осиг
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по закону

Износ

2.750.000
2.750.000
495.000
310.000
165.000
20.000
300.000
300.000
300.000
200.000
100.000
19.260.000
4.500.000
700.000
2.300.000
1.310.000
1.450.000
8.200.000
800.000
850.000
800.000
50.000
150.000
150.000
355.000
355.000
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481
481 900
484
484 100
484 200
499
499 111
499
499 121
0602

1
425
425 100
512
512 600

170

0602

0003
441
441 400
444
444 100
611
611 400

220

0602

0001
423
423 500
426
426 900
512
512 800

412
1501
0001
464
464 100
090
0901

0001
472
472 300
472 900

Страна 5

Дотације невладиним организацијама
Дотације ост. непрофитним институц.
-од тога за верске заједнице 1.500.000
Накнада штете услед елементарних
непогода и других природних узрока
Накнада штете услед елем. непогода поплава
Накнада штете од дивљачи
Средства резерве
Стална буџетска резерва
Средства резерве
Текућа буџетска резерва
Укупно за ПА 0602-0001
Пројекат 1: Обележавање 200 године од
II српског устанка
Текуће поправке и одржавање
Текуће попр. и одрж. зграда и објеката
Машине и опрема
Опрема за обр, науку, културу и спорт
Укупно за 0602-П1:
Укупно за функцију 111:
ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА
Отплата домаћих камата
Отплата камата домаћим пословним
банкама
Пратећи трошкови задуживања
Негативне курсне разлике
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Отплата главнице домаћим посл банк.
Укупно за функцију 170:
ЦИВИЛНА ОДБРАНА
Услуге по уговору
Стручне услуге
Материјал
Материјал за посебне намене
Машине и опрема
Опреме за јавну безбедност
Укупно за функцију 220:
ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ
ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМ.
РАЗВОЈ
ПА 0001 - Подршка постојећој привр.
Дотације организ. обав. соц.осигур.
Текуће дотац орг. обав. соц.осиг - НСЗ
Укупно за функцију 412:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Накнаде из буџета за децу и породицу
Остале накнаде из буџета
Укупно за функцију 090:
УКУПНО:

6.300.000
6.300.000
3.482.800
482.800
3.000.000
4.517.200
4.517.200
7.686.000
7.686.000
46.446.000
3.500.000
3.500.000
2.000.000
2.000.000
5.500.000
51.946.000
500.000
500.000
4.500.000
4.500.000
13.000.000
13.000.000
18.000.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.400.000
1.400.000
2.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000

23.050.000
19.000.000
4.050.000
23.050.000
104.996.000

Члан 3.
Овај финансијски план ступа на снагу даном давања сагласности од Општинског већа и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
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Страна 6

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

656.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-1/2015
14.01.2015. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 50. став 2. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Сл.
гласник РС“; број 18/2010), члана 159. став 2. тачка
1. Закона о основама система образовања
иваспитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011
и 55/2013), члана 1. Правилника о мерилима за
утврђивање економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама („Сл.
гласник РС“, број 146/2014) и члана 58. став 1.тачка
22.
Статута
општине
Горњи
Милановац
("Сл.гл.општине Горњи Милановац", број 28/2014пречишћен текст) доносим:
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ јединствена економска
цена програма васпитања и образовања по детету за
2015. годину у Предшколској установи „Сунце“
Горњи Милановац и то:
- 22.394,50 динара за јаслене и васпитне
групе, што значи да је учешће родитеља по овом
основу 4.500,00 динара и
18.247,00
динара
за
припремни
предшколски програм, што значи да је учешће
родитеља по овом основу 3.600,00 динара.
II Утврђене цене из става I овог решења
примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

Поступајући по одредбама наведеног
Правилника, уз сву неопходну документацију која је
достављена од стране Предшколске установе
„Сунце“ Г. Милановац, стручне службе Општинске
управе општине Г. Милановац, утврдиле су
економску цену програма васпитања и образовања
за 2015. годину.
Сходно наведеном, одлучено је као у
диспозитиву решења.
ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је коначно и
против њега није допуштена жалба већ се може
покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, Одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана
од дана достављања решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

657.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-401- 44/2015
14. јануар 2015. год.
Горњи Милановац
На основу члана 53. 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 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 16/2013 – пречишћен текст)
и члана 10. Упутства о раду трезора општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 18/2012) Председник општине
доноси
РЕШЕЊЕ
О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА
БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД
01.01.- 31.03.2015. ГОДИНЕ

III Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Министар просвете, науке и технолошког
развоја РС донео је Правилник о мерилима за
утврђивање економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама. Исти је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије,
број 146/2014“, а примењује се од 1. јануара 2015.
године.
Овим Правилником утврђена су мерила на
основу којих је надлежни орган локалне самоуправе
дужан да
утврди
економску цену програма
васпитања и образовања по детету у Предшколској
установи чији је оснивач.

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 период 01.01. – 31.03.2015. године
утврђен је у следећим износима:
Р.б
.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК

Расходи
финансира
ни из
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буџетских
прихода

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Скупштина општине - извршни
и законодавни органи
Председник општине - извршни
и законодавни органи
Председник општине –цивилна
заштита
Трансакције јавног дуга
Подршка запошљавању
Социјална заштита
Општинско веће
Општинска управа – Опште
услуге
Општинска управа – Развој
заједнице
-Од вишка из претходних
година 150.000.000 дин
Општинска управа Пољопривреда
Општинска управа -Фонд за
заштиту животне средине
Месне заједнице – Из општих
прихода буџета
Дом здравља
Основно образовање
Инклузивно образовање
Средње образовање
Стипендије студената
Дечја установа „Сунце“
Центар за социјални рад
Црвени крст
Друштвене и хуманитарне
организације
Културни центар
Библиотека „Браћа
Настасијевић“
Музеј рудничко-таковског краја
Спортски савез
Туристичка организација
ЈКП „Горњи Милановац“
ЈП за водоснабдевање „Рзав“
ЈП за изградњу општине Горњи
Милановац
ЈП за путеве општине Горњи
Милановац
ЈП Спортско-рекреативни
центар
Укупно:

3.650.000
14.500.000
300.000
15.000.000
5.000.000
5.800.000
825.000
45.480.000
210.000.000

31. јануар
28. фебруар
31. март

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
Милисав Мирковић,с.р.

658.

8.000.000
4.000.000
20.500.000
1.340.000
7.500.000
2.450.000
27.000.000
2.600.000
1.100.000
1.000.000
6.400.000
3.250.000
4.200.000
5.000.000
1.250.000
4.000.000
500.000
25.000.000
18.000.000
3.700.000
450.845.000

Члан 2.
У оквиру квоте утврђене за период 1. јануар
– 31. март 2015. године, планирана динамика расхода
по месецима је следећа:
−
−
−

Члан 3.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршаваће се сразмерно оствареним
примањима буџета. Уколико се у периду 01.01. –
31.03.2015. 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.

500.000
3.000.000
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30%
64%
100%.

Расходи који се финансирају из вишка
прихода из претходних година могу се извршавати
без ограничења.

Република Србија
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број:1-464-1/2015
Датум:20.01.2015. 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 ради давања у закуп
комерцијалне
непокретности,
путем
јавног
надметања, и то простора површине 160 м2 у сеоском
дому Неваде и земљишта испред дома површине 14
ари који се налази на кп.бр.30691/4 КО Горњи
Милановац, а који би се давали у закуп као једна
целина.
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.1-464-13/2014.
Члан 3.
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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
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 НДМЕТАЊЕМ
1. Општина Горњи Милановац, даје у закуп
путем јавног надметања простор површине 160 м2 у
сеоском дому Неваде и земљиште испред дома
површине 14 ари који се налази на кп.бр.30691/4 КО
Горњи Милановац, који се дају у закуп као једна
целина. Наведене непокретности погодне су за
вршење
услужних,
продајних
и
занатских
делатности.
2. Непокретност у тачки 1. огласа даје се за
период од две године.
3. Непокретности се дају у виђеном стању.
4.Заинтресовани
могу
непокретности из тачке 1. у
Председником Савета МЗ Неваде .

разгледати
договору са

5. Почетна цена јавног надметања за простор
површине 160 м2 и за земљиште испред дома
површине 14 ари је 37.000.00 динара.
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 10.000,00 (десет
хиљада динара). Кауција се уплаћује у буџет
Општине , на жиро рачун број 840-742152-843-59
позив на број 72-041.
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
непокретностипословног простора, име и презиме, адресу, матични
број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из
огласа, доказ о уплаћеној кауцији .
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9.Пријава правног лица за учешће на јавном
надметању садржи назнаку непокретности-пословног
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, 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 22.01.2015.године до
30.01.2015. 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
02.02.2015. 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.
14.Свака наредна понуда на јавном
надметању мора бити увећана за најмање 1.000,00
динара.
15. Учеснику 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.
16.Осталим учесницима кауција се враћа у
року од 5 дана, од дана одржавања јавног надметања.
17. 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.
18.Уколико
учесницици
Огласа
са
утврђеном најповољнијом првом и другом понудом
одустану од закључења Уговора о закупу, немају
право на повраћај положене кауције.
19. Закупнина се плаћа до петнаестог у
месецу за текући месец.
20.
Закупац
не
може
закупљену
непокретност или његов део да даје у подзакуп.
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21. Закупац је у обавези да закупљену
непокретност, користи у складу са прописима и
наменом .
22. Закупац, за време трајања закупа, не
може да врши реконструкцију и адаптацију
закупљених непокретности.
23. Закупац може вршити инвестициона и
друга улагања само на основу Одлуке надлежног
органа закуподавца.
24. Сва ближа обавештења могу се добити
на телефон 032/515-0529
25.
Комисија за давање у закуп
непокретности Општине Горњи
Милановац
задржава право да оглас поништи.
26. Оглас ће бити објављен на Огласној
табли Општинске управе и недељном листу
Таковске новине.
КОМИСИЈА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

659.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број1-401-99/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Аџић Зорици из Церове,
ЈМБГ 2609961789518 у износу од 25.000,00 динара,
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на име накнаде нематеријалне штете проузроковане
нападом паса луталица на физичка лица.
2.Средства у износу од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155-4110780254780-11
код Чачанске
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

660.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/1/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Биорац Милољубу из
Леушића, ЈМБГ 0209950783431 у износу од 7.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
160-5700102006200-04 код Банка Интеза.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

Број 2/2015

Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 10

4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

661.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/2/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Благојевић Драгану из
Такова, ЈМБГ 0903938783438 у износу од 7.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
275001047185027349 код Сосијете генерале
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

662.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/3/2015.

09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Борисављевић Слободану
из Г.Милановца ул.Железничка бр.20/41, ЈМБГ
0209950783466 у износу од 17.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 17.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-33876483-92
штедионице.

код

Поштанске

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

663.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/4/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
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Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Дмитровић Славиши из
Сврачковаца, ЈМБГ 2104960783414 у износу од
24.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.

извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Ерић Раномиру из Леушића,
ЈМБГ 1003968783419 у износу од 7.000,00 динара, на
име накнаде материјалне штете проузроковане
нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155-4110780253120-44 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

2.Средства у износу од 24.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-58708178-37
штедионице.

код

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

Поштанске

665.

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

664.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/5
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 -

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/6/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Филиповић Предрагу из
Г.Милановца, ул.Кеј Косовских божура бр.1, ЈМБГ
0810961783412 у износу од 25.000,00 динара, на име
накнаде
нематеријалне
штете
проузроковане
нападом паса луталица на физичка лица.
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2.Средства у износу од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
165-1001523370452-83
Адриа банке.

4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

код Хипо Алпе

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

666.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/7/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Филиповић Томиславу из
Сврачковаца, ЈМБГ 0805939783413 у износу од
8.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.

667.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/8/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Глишовић Зорици из
Рудника, ЈМБГ 2708952788418 у износу од 6.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 6.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
105-0000403301017-94 код АИК банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

2.Средства у износу од 8.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
150-9001000398119-48 код КБМ банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

668.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
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Број: 1-401-99/9/2015.
09.фебруар 2015.година
Горњи Милановац

Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси

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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Игрутиновић Драгану из
Мајдана, ЈМБГ 0311951783418 у износу од 25.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Јаковљевић Зорану из
Мутња, ЈМБГ 0306958783436 у износу од 25.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
205-9001010113309-18 код Комерцијалне
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

2.Средства у износу од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

250-4070007661500-61 код Еуро банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

669.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/10/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и

670.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/11/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 -

Број 2/2015

Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 14

извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Лукић Мири из
Г.Милановца, ул.Кнеза Александра бр.106/21, ЈМБГ
2412957788428 у износу од 6.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овцу.

штете проузроковане нападом паса
физичка лица.

2.Средства у износу од 6.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

2.Средства у износу од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155-4110780252337-65

4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

671.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/12/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Марковић Станици из
Семедражи, ЈМБГ 0703936788425 у износу од
25.000,00 динара, на име накнаде нематеријалне

код

Чачанске

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

160-5700102019255-27 код Банке Интезе.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

луталица на

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

672.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/13/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Марушић Љиљани из
Прањана, ЈМБГ 2009972788419 у износу од 12.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 12.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155-4100180283217-16 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
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4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

673.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/14/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Матијевић Рајку из
Синошевића, ЈМБГ 2411973783421 у износу од
22.500,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 22.500,00 динара
уплатити на текући рачун број:
205-900100685076559 код Комерцијалне
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

674.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине

Број: 1-401-99/15/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Милојевић Милану из
Г.Милановца
ул.Обилићева
бр.6,
ЈМБГ
1604946783451 у износу од 7.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-61317724-75
штедионице.

код

Поштанске

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

675.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/16/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
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бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Милосављевић Мири из
Г.Милановца, ул.Јакова Обреновића бр.3, ЈМБГ
2709954788411 у износу од 8.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овцу.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Милосављевић Станоју из
Лочеваца, ЈМБГ 0708937783410 у износу од
12.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 12.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155-4111080002506-86 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

2.Средства у износу од 8.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

155-4100180153615-46 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

676.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/17/2015
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ

677.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/18/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Милошевић Радовину из
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Мутња, ЈМБГ 0710938783435 у износу од 21.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.

4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

2.Средства у износу од 21.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
205900101863871096

код

Комерцијалне

банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

678.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/19/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Минић Милољубу из
Велеречи, ЈМБГ 1107965783418 у износу од
12.500,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

679.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/20/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Николић Драгану из
Луњевице, ЈМБГ 0802963783417 у износу од
27.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 27.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
165-1001524813561-60 код Хипо Алпе
Адриа банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

2.Средства у износу од 12.500,00 динара
уплатити на текући рачун број:
160-1400100117225-58 код Банке Интезе.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

680.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
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Председник општине
Број: 1-401-99/21/2015.
09.фебруар 2015.година
Горњи Милановац

РЕШЕЊЕ

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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Николић Милораду из
Такова, ЈМБГ 2803977783413 у износу од 11.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 11.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
160- 1400100094586-75 код Банке Интеѕе.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

681.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/22/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Пантелић Милошу из
Г.Милановца, ул.Браће Лукић бр.15, ЈМБГ
3011940783413 у износу од 29.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 29.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
250-4070004041530-45 код Еуробанке ЕФГ.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

682.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/23/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
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самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Рајчевић Ратомиру из
Леушића, ЈМБГ 2710940783415 у износу од 6.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 6.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

170001023410300064

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

155-3411080063327-88 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

683.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/24/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Перовић Николи из
Г.Милановца, Хајдук Вељкова 24/6, ЈМБГ
2304993783419 у износу од 50.000,00 динара, на име
накнаде
нематеријалне
штете
проузроковане
нападом паса луталица на физичка лица.
2.Средства у износу од 50.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

код Уникредит

банке.

684.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/25/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Савић Надежди из Брђана,
ЈМБГ 1104953788431 у износу од 7.000,00 динара, на
име накнаде материјалне штете проузроковане
нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-58621625-27
штедионице.

код

Поштанске

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
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Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

685.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/26/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Стјепановић Раду из Гојне
Горе, ЈМБГ 2210960783419 у износу од 6.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 6.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-68585350-81
код
Поштанске
штедионице.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

686.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/27/2015.

09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Стефановић Љупчету из
Г.Милановца,
ул.Рајићева
бр.29/8,
ЈМБГ
0704955783430 у износу од 10.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 10.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
355-5526297-89 код Војвођанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

687.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/28/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
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број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Томашевић Драгиши из
Лочеваца, ЈМБГ 1710937783427 у износу од
16.000,00 динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.

активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Весковић Адаму из Љеваје,
ЈМБГ 2811955783439 у износу од 7.000,00 динара, на
име накнаде материјалне штете проузроковане
нападом паса луталица на овцу.
2.Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
155-4111080009764-40 код Чачанске банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

2.Средства у износу од 16.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-58677850-35
штедионице.

код

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

Поштанске

689.

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

688.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/29/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/30/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Вукосављевић Радовану из
Г.Милановца, ул.Ђенерала Љубомира Милића бр.25,
ЈМБГ 1611948783420 у износу од 15.000,00 динара,
на име накнаде материјалне штете проузроковане
нападом паса луталица на овце.
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2.Средства у износу од 15.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:

4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

180-5181010218032-81 код Алфа банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

690.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/31/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Живковић Милосаву из
Г.Милановца,
ул.Нушићева
бр.14,
ЈМБГ
2411958783415 у износу од 6.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овцу.

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

691.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1-401-99/32/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Недељковић Милораду из
Г.Милановца,
ул.Курсулина
бр.11,
ЈМБГ
2210942783436 у износу од 9.000,00 динара, на име
накнаде материјалне штете проузроковане нападом
паса луталица на овце.
2.Средства у износу од 9.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
355000000533060021
код
Војвођанске
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.

2.Средства у износу од 6.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
200-63570117-13
штедионице.

код

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

Поштанске

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

692.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
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Председник општине
Број: 1-401-99/33/2015.
09.фебруар 2015.година
Горњи Милановац

Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ

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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и
Закључка Општинског већа општине Г.Милановац
број : 3-06-6/2015.год од 02.02.2015.год, Председник
Општине доноси
РЕШЕЊЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Старчевић Милији из
Прањана, ЈМБГ 1406965783415 у износу од 25.000,00
динара, на име накнаде нематеријалне штете
проузроковане нападом паса луталица на физичка
лица.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 27/2014), раздео 02Председник општине,
глава 2.1, функција 111 извршни и законодавни органи , програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
-функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других узрока,
одобравају се средства, Живановић Миодрагу из
Трудеља, ЈМБГ 0103948783413 у износу од 7.000,00
динара, на име накнаде материјалне штете
проузроковане нападом паса луталица на овце.

2.Средства у износу од 25.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
170001027981400038

4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Г.Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

693.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број1-401-99/34/2015.
09.фебруар 2015.година
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 22
Статута општине
Г.Милановац („Сл. гласник општине Г.Милановац“
бр. 16/2013 - пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац, за 2015. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 27/2014.), и

Уникредит

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

2.Средства у износу од 7.000,00 динара
уплатити на текући рачун број:
275001047223962470 код Сосијете генерал
банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

код

банке.

Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

694.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-401-46/2015
16.јануар 2015. године
Горњи Милановац
На основу члана 16. и 17. Закона о
финансирању
политичких активности ( „ Сл.
гласник РС“ број 43/2011 и 123/2014), члана 44.
Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 24.
Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину ( „ Сл. гласник општине Горњи
Милановац“,број 27/2014), Председник општине
доноси:
РЕШЕЊЕ
о распореду средстава за финансирање редовног
рада политичких субјеката
у 2015. години
Члан 1.
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У члану 7. Одлуке о буџету општине
Горњи Милановац за 2014.годину ( „Сл. гласник
општине Горњи милановац“, број
27/2014), у
разделу 1 - Скупштина општине,
глава
1.1,
економска класификација 481- Дотације невладиним
организацијама, утврђена су средства у износу од
780.000 динара намењена за финансирање редовног
рада политичких субјеката.
У складу са чланом
17. Закона о
финансирању политичких активности, средства из
става 1. овог члана распоређују се политичким
субјектима
који
су
освојили
мандате
у
представничким телима, сразмерно броју гласова
обрачунатих на следећи начин:
Број гласова политичког субјекта који се
узима као основица за расподелу средстава
обрачунава се тако што се број гласова до 5%
важећих гласова свих бирача који су гласали множи
коефицијентом
1,5, а број гласова преко 5%
важећих гласова свих бирача који су гласали множи
коефицијентом 1.
Члан 2.
Распоред
средстава
по
политичким
субјектима утврђује се у следећим месечним
износима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ивица Дачић - СПС, ПУПС, Покрет за
Општину Горњи Милановац
24.895 дин
Демократска странка - Милета Вуловић
9.035 дин
Уједињени региони Србије, Млади
Милановац - др Миро Лазаревић
6.500 дин
Демократска странка Србије - Драган
Петровић
6.500 дин
Покренимо Горњи Милановац - Томислав
Николић
12.415 дин
Нова Србија – мр Велимир Илић
5.655 дин

Члан 3.
Пренос средстава из члана 2. овог решења
извршиће Одељење за
привреду и финансије
Општинске управе општине Горњи Милановац.
Члан 4.
Ово Решење биће објављено у „ Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Чланом
17. Закона о финансирању
политичких активности ( „ Сл. гласник РС“ број
43/2011 и 123/2014), предвиђено је да се „ Број
гласова политичког субјекта који се узима као
основица за расподелу средстава обрачунава се тако
што се број гласова до 5% важећих гласова свих
бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а
број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача
који су гласали множи коефицијентом 1“.

Средства у износу од
780.000 динара
распоређена су на шест политичких субјеката према
следећем обрачуну, с тим што је број од 5%
важећих гласова 1.042 и на њега се примењује
коефицијент 1,5, док се за све гласове преко тога
користи коефицијент 1.

Број
освојени
х
гласова
Процена
т
освојени
х
гласова
Број
гласова
као
основиц
а за
расподе
лу

Процен
ат
гласова
као
основиц
а за
расподе
лу
Средств
а која
добија
субјект
за 12
мес.
Месечн
и износ
сред
по
полит.
субјекту

Листа 1

Листа 2

Листа 3

Листа 4

Листа 5

Листа
6

8.578

2.774

1.950

1.957

4.018

1.558

41,17

13,31

9,36

9,38

19,28

7,48

1.042x1,5
+
7.536x1=
9.099

1.042x1,5
+
1.732x1=
3.295

1.042x1,5
+
808x1=
2.371

1.042x1,5
+
815x1=
2.378

1.042x1,5
+
2.976x1=
4.539

1.042x
1,5
+
516x1
=
2.074

38,30

13,90

10,00

10,00

19,10

8,70

298.740

108.420

78.000

78.000

148.980

67.860

24.895

9.035

6.500

6.500

12.415

5.655

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
623.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 300.000,00
динара, ЈКП „ Горњи Милановац“ из Горњег
Милановца, на име израде пројектне документације
за реконструкцију водовода у Теочину.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 18, функција 630 – ЈКП Горњи
Милановац, програм 0601 – програм 2 – комунална
делатност,
програмска
активност
0001
водоснабдевање,
економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - пројектна документација.
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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

624.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска

класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 60.000,00 динара,
Општинској управи општине Горњи Милановац, на
име услуга по уговору.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 0.1, функција 133 – опште услуге,
програм 0602 - Локална самоуправа, програмска
активност
0001
функционисање
локалне
самоуправе, 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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

625.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе, економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 65.000,00 динара,
Основном образовању – ОШ „Таковски устанак
„Таково, на име солидарне помоћи запосленој Тањи
Бановић, по основу боловања дужег од три месеца.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
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управа, глава 05, функција 912 – основно
образовање, програм 2002 – програм 9-основно
образовање,
програмска
активност
0001
функционисање
основних
школа,
економска
класификација 463- трансфер осталим нивоима
власти ( 414-социјална давања запосленима)
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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

626.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 1.100.000,00
динара, Општинској управи општине Горњи
Милановац, на име реконструкције мокрог чвора у
Музеју у Такову.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 0.1, функција 133 – остале опште
услуге, програм 0602 - Локална самоуправа,
програмска активност 0001 - функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 425текуће 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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

627.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 170.000,00
динара, КУД “Шумадија“ из Горњег Милановца, за
обезбеђивање концертне бине, поводом одржавања
годишњег концерта.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функција 111 – извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе, економска
класификација 481 - дотације осталим непрофитним
институцијама – КУД „Шумадија“.
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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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628.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 150.000,00
динара, Општој болници из Горњег Милановца, за
набавку нове телефонске централе коју ће користити
и Дом здравља Горњи Милановац.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функција 111 – извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе, економска
класификација 464 – текуће дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања.
3.Средства из тачке 1 овог решења пренети
на рачун број : 840-790667-68.
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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

629.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе, економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 15.000,00 динара,
Општинској управи општине Горњи Милановац, на
име осталих општих услуга.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 0.1, функција 133 – опште услуге,
програм 0602 - Локална самоуправа, програмска
активност
0001
функционисање
локалне
самоуправе, 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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

630.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
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2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе, економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 270.000,00
динара, Општинској управи општине Горњи
Милановац, на име набавке опреме за заштиту
животне средине.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 0.1, функција 133 – опште услуге,
програм 0602 - Локална самоуправа, програмска
активност
0001
функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 512 – машине
и опрема.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 1.000.000,00
динара, Општинској управи општине Горњи
Милановац, на име партерног уређења цркве брвнаре
у Такову.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 0.1, функција 620 – развој заједнице,
програм 0602 - Локална самоуправа, програмска
активност
0001
функционисање
локалне
самоуправe, 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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

631.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

632.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
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раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 80.000,00 динара,
Друштву
учитеља
Горњег
Милановца,
за
организовање Светосавске забаве.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функција 111 – извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 481 - дотације осталим непрофитним
институцијама (Остало- Друштво учитеља Горњег
Милановца).
3. Средства из тачке 1 овог решења пренети
на рачун : 840-9236763-23.
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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

633.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 19. јануара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска

класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара,
Ловачком удружењу “Војвода Милан Обреновић“,
ловачко друштво „Фазан“ Прањани, за довођење
електричне енергије у ловачку кућу “Тиња“ у селу
Богданица.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функција 111 – извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 481 - дотације осталим непрофитним
институцијама (Остало- Ловачко удружење “Војвода
Милан Обреновић“, ловачко друштво „Фазан“
Прањани).
3. Средства из тачке 1 овог решења пренети
на рачун : 155-26358-88 код Чачанске 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: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

634.
Општинско веће општине Горњи Милановац
на основу члана 5. Одлуке о финансирању спорта и
физичке културе из буџета општине Г.Милановац
(„Сл.гласник општине Г.М.“,бр.30/2012) и чланова 4.
и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи
Милановац („Сл.гласник општине Г.М.“, бр.24/08),
на седници одржаној 19. јануара 2015.године, донело
је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност Спортском савезу
општине Горњи Милановац на Правилник о допуни
Правилника
о
категоризацији
спортских
организација (клубова и удружења) општине Горњи
Милановац, кога је донео Управни одбор Спортског
савеза на седници од 27.08.2014.године, под бројем
311-1/2014.
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-3/2015 од 19. јануара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.
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о употреби средстава сталне буџетске резерве

635.
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 2015. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
27/2014.) 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
2.фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
промени апропријације
1. Средства утврђена Одлуком о буџету
општине Г. Милановац за 2015. годину („Сл.гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2014.) у оквиру
раздела 4 – Општинска управа, глава 03,
функционална класификација 620, Месне заједнице МЗ Грабовица, програм 0602 – програм 15 - локална
самоуправа, програмска активност 0002 - месне
заједнице, у износу
од
27.000,00 динара,
преусмеравају се са економске класификације 511зграде и грађевински објекти 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: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

636.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015.годину(„Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - програм 15 локална самоуправа, програмска активност 0001 функционисање локалне самоуправе, економска
класификација 499 – Стална буџетска резерва,
одобравају се средства, у укупном износу од
482.800,00 динара, за помоћ у вези накнаде
материјалне
штете
проузроковане
поплавом,
следећим лицима :
РЕДНИ
БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ИЗНОС

1

БАРАЛИЋ РАДОЈИЦА,
ЈМБГ:1607956783416
ЖИВАНОВИЋ РАДОШ,
ЈМБГ:0204955783411
АНДРИЋ МИЛАН,
ЈМБГ:2608955783412
ДМИТРОВИЋ ПРЕДРАГ,
ЈМБГ:2525951783422
МАТОВИЋ ИВАН,
ЈМБГ:2923953783433
ДАКИЋ ВЕЛИБОР,
ЈМБГ:2606935783421
ВАСОВИЋ ДРАГАН,
ЈМБГ:2002970783415
ТРБОЈЕВИЋ ЉИЉАНА,
ЈМБГ:1011950715710
СТАНИЋ МИЛУТИН,
ЈМБГ:3004939783411
БАРАЛИЋ ПРЕВИСЛАВ,
ЈМБГ:0403932783417
ДОСТАНИЋ МИЛОМИР,
ЈМБГ:1401935783435
ПЕТРОВИЋ ДРАГОМИР,
ЈМБГ:1710955783426
ТРНИНИЋ ЛЕЛА,
ЈМБГ:1702956788410
СРЕТЕНОВИЋ РАДИВОЈЕ,
ЈМБГ:2310954783428
РАЈОВИЋ ВЛАДАНКА,
ЈМБГ:1309941788410
КРСТАНОВИЋ ДРАГАН,
ЈМБГ:3107969783444
ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР,
ЈМБГ:1905953783416
РАДОЈИЧИЋ РАДОЈКО,
ЈМБГ:2001939783419
РАДОЈЕВИЋ ГОРАН,
ЈМБГ:2208971783416
ПОПОВИЋ ЈАСМИНА,
ЈМБГ:0608877788410
СТЕВАНОВИЋ ГРУЈИЦА
ЈМБГ 1512932783414
РАДОЈЕВИЋ НАДА,
ЈМБГ:1012952788428
НЕДИЋ МИЛОМИР,
ЈМБГ:1407937783414

24.000,00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

На основу члана 70. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
,101/2010 и 101/2011,93/2012. 62/2013,63/2013, и
108/2013 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 4. Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2015. годину
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број
27/2014.) 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
2.фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23

16.000,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
39.000,00
16.000,00
9.000,00
32.000,00
22.000,00
16.000,00
8.000,00
4.000,00
9.000,00
34.000,00
12.000,00
5.000,00
6.400,00
12.000,00
8.000,00
10.000,00
16.800,00
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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МЕЛЕТИЋ МИЛУН,
ЈМБГ:2204937783428
РАШИЋ ЈОВАН,
ЈМБГ:2001950783412
СИМЕУНОВИЋ
РАДОСЛАВ,
ЈМБГ:2612963783410
СТАНОШЕВИЋ
МИЛАДИН,
ЈМБГ:0512955783418
ЂОКОВИЋ ЉИЉАНА,
ЈМБГ:2507951788427
МИЛОШЕВИИЋ МИЛАН,
ЈМБ:0706947783416
РАШИЋ МИЛИЋ,
ЈМБ:1510960783427
ЈЕРЕМИЋ ЉУБИВОЈЕ,
ЈМБ:1802951783423
ХАЏИЋ МИРКО,
ЈМБГ:1106966783415
НОВАКОВИЋ БОРО,ЈМБГ:
0808988783428
РАДОВАНОВИЋ
ЉУБИША
ЈМБГ:2608957783428
УКУПНО :

8.000,00
10.000,00
8.000,00

Милановац“, број 27/2014.) 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 2.фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ

14.000,00
20.000,00
25.000,00
14.000,00
4.000,00
30.000,00
7.200,00
8.400,00
482.800,00

2. Средства из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација
111-извршни и законодавни органи, програм 0602 програм 15 - локална самоуправа, програмска
активност
0001
функционисање
локалне
самоуправе, економска класификација 484 - накнада
штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода.
3. Средства из тачке 1. oвог решења пренети
на текуће рачуне физичких лица.
4. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара,
Др.Миодрагу Ристовићу из Горњег Милановца за
штампање два романа „Како је полудео Петар
Н.Петровић“ и „Дивљи човек“.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 02 – Председник
општине, глава 2.1, функција 090 – социјална
заштита, програм 0901-програм 11- социјална и дечја
заштита, програмска активност 0001-социјална
заштита економска класификација 472 - накнаде за
социјалну заштиту из буџета – остале накнаде из
буџета.
3.Средства из тачке 1. овог решења пренети
на текући рачун број:
160-5700102011580-63 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: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

638.

637.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.) 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 2.фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 400.000,00
динара, Општинској управи општине Горњи
Милановац, на име набавке и постављања инфо
табли на територији општине Горњи Милановац.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 01, функција 133 - остале опште услуге,
програм 0602-програм 15-локална самоуправа,
програмска активност 0001-функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 423 - услуге
по уговору.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 160.000,00
динара, Музеју рудничко-таковског краја из
Г.Милановца, за штампу зборника- „Митолошки
зборник бр.34.“
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 15, функција 820 – Музеј рудничко
таковског краја, програм 1201 – програм 13 – развој
културе,
програмска
активност
0001
–
функционисање
локалних
установа
културе,
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: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић

4. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

639.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 2.фебруара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

640.

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.г.) 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 2.фебруара 2015.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
-
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функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 400.000,00
динара, Музеју рудничко-таковског краја из
Г.Милановца, за штампу књиге проф.др.Недељка
Трнавца Обреновићи: Детињство и образовање,
просвета и школство рудничко таковског краја (
1815-1903-2015).
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 15, функција 820 – Музеј рудничко
таковског краја, програм 1201 – програм 13 – развој
културе,
програмска
активност
0001
–
функционисање
локалних
установа
културе,
економска класификација 423 – услуге по уговору.
3. О реализацији овог решења стaраће се
Одељење за привреду и финансије.

Настасијевића (1893-1966),“Кућа кнеза Милоша у
Горњој Црнући“, уље на платну.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација
111 - Извршни и законодавни органи, програм 0602 –
програм 15 - Локална самоуправа, програмска
активност
0001
функционисање
локалне
самоуправе, 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: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

641.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.) 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 2.фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 260.000,00
динара, разделу Председник општине, на име
набавке слике знаменитог српског сликара Живорада

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

642.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.) 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 2.фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 474.000,00
динара, Општинској управи општине Горњи
Милановац, на име уређења зелених површина на
територији општине Горњи Милановац, поводом
прославе Дана општине и јубилеја 200 година од
Другог српског устанка.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 01, функција 133 - остале опште услуге,
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програм 0602-програм 15-локална самоуправа,
програмска активност 0001-функционисање локалне
самоуправе, 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: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

643.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,6
3/2013, и 108/2013. ), члана 46. Закона о локаланој
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана
3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014.) 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 2.фебруара 2015. године, донело је

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл.
гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2014.),
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1,
функционална класификација 111 – Извршни и
законодавни органи, програм 0602 - Локална
самоуправа,
програмска
активност
0001
функционисање локалне самоуправе,
економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 40.000,00 динара,
Центру за социјални рад, за помоћ око збрињавања
домаћих животиња Вујовић Зорана и Божовић Наде
из Брђана.
2. Средства из тачке 1 овог решења
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска
управа, глава 10 - социјална заштита, функција 090 –
Центар за социјални рад, програм 0901-програм 11социјална и дечја заштита, програмска активност
0001-социјалне помоћи, програм 01 - пројекат 1:
једнократне помоћи, 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: 3-06-6/2015 од 2.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

АКТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
28.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 4-400-257/2014-1
16. јануар 2015. 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, 63/2013-испр. и 108/2013) и члана 2. Правилника о доношењу финансијских планова
директних и индиректних корисника буџета, Начелник Општинске управе општине Горњи Милановац доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ
(прва измена)
Члан 1.
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У Финансијском плану директног буџетског корисника – Општинске управе за 2015. годину, број 4-400257/2014 од 9. децембра 2014. године члан 1. мења се и гласи:
У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014), 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
519.675.000 динара, као и средства за финансирање индиректног буџетског корисника – Фонд за заштиту животне
средине, функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, у износу
од 12.000.000 динара.

Пројекат

133

Програм
активн.

Функц.
клас.

01

Програм

Глава

Раздео

Члан 2.
Члан 2. Финансијског плана мења се и гласи:
„Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин:
Економска
класификација

4

ОПИС

Износ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТЕ УСЛУГЕ
0602

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0001
411
411 100
412
412 100
412 200
412 300
414
414 100
414 300
414 400
415
415 100
416
416 100
421
421 100
421 200
421 300
421 400
421 500
421 600
421 900
422
422 100
422 200
423
423 100
423 300
423 400
423 500
423 600
423 700
423 900
424
424 600
424 900
425
425 100

ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе
Плате, додаци и накнаде запослен.
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одс.с посла на терет
фонд.
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медиц. лечењу запосл. или члана уже
пород.
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Награде запосленима и ост пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иност
Услуге по уговору
Административне услуге
Услуге образовања и усавршавања зап.
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге очувања жив.средине, науке и геодет.
услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одрж зграда и објек.
- Од тога за текуће поправке у

81.050.000
81.050.000
14.550.000
9.100.000
4.830.000
620.000
7.100.000
3.000.000
3.900.000
200.000
2.200.000
2.200.000
600.000
600.000
24.150.000
1.800.000
6.800.000
9.400.000
4.200.000
600.000
1.300.000
50.000
1.200.000
1.050.000
150.000
22.175.000
200.000
200.000
660.000
18.000.000
400.000
200.000
2.515.000
1.000.000
300.000
700.000
3.000.000
1.500.000
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425 200
426
426 100
426 300
426 400
426 800
426 900
465
465 112
465
465 112
482
482 100
482 200
483
483 100
512
512 200
512 400
512 800
515
515 100

620

0602

0001
511
511 100
511 200

Музеју у Такову
1.100.000
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по законуФонд за запошљавање инвалида
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по закону
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новч казне и пенали по решењу суда
Новч. казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Опрема за јавну безбедност
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 133:
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Зграде и грађевински објекти
Куповина зграда и објекта- Тешића кућа

1.500.000
7.900.000
2.000.000
800.000
2.000.000
800.000
2.000.000
700.000
700.000
10.200.000
10.200.000
470.000
150.000
320.000
2.000.000
2.000.000
4.770.000
1.500.000
270.000
3.000.000
300.000
300.000
183.365.000
304.310.000
20.000.000
267.000.000

Изградња зграда и објекта
– Изгр. школе у Семедражи 10.000.000
– Дом културе
236.300.000
–Уређење Брда мира
8.000.000
–Изградња гасне мреже
10.700.000
–Индустријска зона
2.000.000
511 300

511 400
541
541 100

Капитално одржавање зграда и објеката
–Реконстр.у згради Општине
ул.Т.Матијевића и Таковској 3.610.000
– Реконстр. одмаралишта у
Буљарицама
10.000.000
– Партерно уређење око
Цркве брвнаре у Такову
1.000.000
Пројектно планирање
- Надзор за Дом културе
Земљиште
Земљиште
Укупно за функцију 620:

421

14.610.000

2.700.000
12.000.000
12.000.000
316.310.000

ПОЉОПРИВРЕДА
0101
0001
423
423 900
424
424 100
424 900
426
426 900

0002

ПРОГРАМ 5 –РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР.
ПА 0001 – Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Услуге по уговору
Остале опште услуге
– Накнада противградним стрелцима
Специјализоване услуге
– Калцификација земљишта
Пољопривредне услуге
Остале специјализоване услуге
Материјал
Остали материјали за посебне намене
- пољопривредни сајам
Укупно за ПА-0001
ПА 0002 –Подстицаји пољопривредној
производњи

1.750.000
1.750.000
2.000.000
2.000.000
100.000
100.000
5.850.000
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454
454 100
481
481 900

02

560

Субвенције пољопр. газдинствима
Текуће субвенције пољоп. газдинствима
Дотације невладиним организацијама
Дотације осталим непрофитним инстит.
Укупно за ПА-0002
Укупно за функцију 421:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01:

13.950.000
13.950.000
200.000
200.000
14.150.000
20.000.000
519.675.000

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0002
421
421 300
424
424 900
424 600

0003
424
424 300

ПА 0002 - Управљање комуналним отпадом
Стални трошкови
Комуналне услуге
– Одношење смећа из сеоских месн зајед
Специјализоване услуге
Остале специјализоване услуге - ЛЕАП
Услуге очувања животне средине
– Чишћење и санација тзв. „дивљих депонија“
Укупно за ПА 0401 - 0002
ПА 0003 - Праћење квалитета елемената
животне средине
Специјализоване услуге
Медицинске услуге
– Контрола квалит ваздуха, воде и буке
Укупно за ПА 0401 - 0003
Укупно за функцију 560:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 02:

9.000.000
9.000.000
2.400.000
900.000
1.500.000
11.400.000
600.000
600.000
600.000
12.000.000
12.000.000

Члан 3.
Овај финансијски план ступа на снагу даном давања сагласности од Општинског већа и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић,с.р.

29.
На основу члана 2. Закона о радним односима у државним органима („Сл, гласник РС“, бр. 48/91,39/02 ), члана
3.Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014) , члана 43 став 1. тачка 3. Одлуке о општинској
управи (Сл. гласник општине Горњи Милановац, бр. 30/2012,10/2013,7/2014 и 21/2014 ), начелник Општинске управе
општине Горњи Милановац доноси
ПРАВИЛНИК O РАДУ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Права, обавезе и одговорности из радног односа у Општинској управи општине Горњи Милановац (у даљем
тексту: Општинска управа), остварују се у складу са Законом и овим Правилником.
Члан 2.
Начелник Општинске управе одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених лица.
Члан 3.
Стицањем својства запосленог у Општинској управи запослено лице стиче права по основу рада и друга права која
му припадају у Општинској управи под условима и на начин утврђен овим Правилником и Законом.
Члан 4.
Стицањем својства запосленог у Општинској управи запослено лице преузима обавезе, тј. дужности из радног
односа у Општинској управи и то:
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oбавеза савесног и непристрасног обављања послова,
oбавеза поступања у складу са Законом,
oбавеза стручног усавршавања у току радног односа,
oбавеза прихватања распоређивања на друго радно место,
oбавеза накнаде штете проузроковане Општинској управи ,
oбавеза обавештавања о привременој спречености за рад,
oбавеза уредног доласка на посао,
обавеза чувања државне, војне или службене тајне. (у складу са чланом 57. Одлуке о општинској управи)
и чланом 23. Закона о радним односима у државним органима. Под службеном тајном се сматрају
информације и подаци које служе запосленима за обављање послова,
обавеза чувања угледа Општинске управе,
обавеза поступања по одредбама Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.

Члан 5.
Стицањем својства запосленог у Општинској управи запослено лице одговара лично за повреде радне дужности
као и за штету коју проузрокује намерно или из крајње непажње .
II ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Члан 6.
Пријем у радни однос у Општинској управи врши се у складу са Законом, Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Горњи Милановац и овим Правилником.
Члан 7.
Лице се прима у радни однос на основу:
1.Koначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених кандидата,
2.Споразума о преузимању из другог државног органа.
Радни однос се заснива даном ступања на рад.
Члан 8.
Ради пријема у радни однос на неодређено и одређено време у Општинску управу врши се оглашавање код
надлежне службе.
Оглас, поред основних услова, садржи и опште и посебне услове предвиђене Правилником о систематизацији
радних места у Општинској управи општине Горњи Милановац и остале услове.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси начелник Општинске управе у року од 15 дана од дана
истека рока за оглашавање.
Лице које се пријавило на оглас може поднети приговор на одлуку о избору у року од 8
дана од дана пријема одлуке о избору. Приговор се подноси начелнику Општинске управе, у складу са одредбама Закона
и овог Правилника које се односе на заштиту права запослених.
После доношења коначне одлуке о избору, начелник Општинске управе доноси решење о пријему у радни однос.
Члан 9.
Радни однос на одређено време се заснива на период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од
24 месеца. Период краћи од 30 дана не сматра се прекидом периода.
Изузетно од става 1. овог члана радни однос на одређено време може се засновати у случајевима предвиђеним
Законом.
Радни однос на одређено време не може прерасти у радни однос на неодређено време, осим ако то Законом није
другачије одређено.
Члан 10.
На услове и на начин заснивања радног односа у својству приправника у Општинској управи примењују се
одредбе Закона.
III РАСПОРЕЂИВАЊЕ
Члан 11.
Распоређивање запослених у Општинској управи врши начелник у складу са Законом и Правилником о
унутрашњем уређењуи систематизацији радних места у Општинској управи.
Члан 12.
Запослени је дужан да поред послова на које је распоређен, обавља и друге послове које одреди начелник
Општинске управе, а који одговарају његовој стручној спреми.
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IV ОДМОРИ И ОДСУСТВА
ГОДИШЊИ ОДМОР

Члан 13.
Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години после месец дана непрекидног
рада од дана заснивања радног односа.
Запослени има право на годишњи одмор за сваку календарску годину у трајању од најмање 20 , а највише 25
радних дана.
Ако у календарској години нема годину дана рада, а у радном односу је најмање месец дана рада стиче право на
годишњи одмор сразмерно времену проведеном на раду.
Годишњи одмор се може коритити у два дела. Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део
користи у трајању од најмање две радне недеље у току календарске године,а други део најкасније до 30. јуна наредне
године.
Члан 14.
Запослени са навршених 30 година пензијског стажа има право на годишњи одмор у трајању од 30 радних дана.
Члан 15.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава:
1.Према сложености послова:
- старешине осн. орг. јединицe ....................................................................... 4 радна дана,
- звање у оквиру високе стручне .................................................................... 3 радна дана,
- звање у оквиру више стручне спреме.......................................................... 2 радна дана,
- звање у оквиру средње стручне спреме ...................................................... 1 радни дан.
2.Према радном искуству:
- до 10 година радног стажа .......................................................................... 1 радни дан,
- до 20 година радног стажа ........................................................................... 2 радна дана,
- до 30 година радног стажа ........................................................................... 3 радна дана.
3.По основу услова рада:
- запосленима који обављају послове
претежно на терену,возачима,
достава поште,одржавање
електроинсталација, копирање.......................................................................... 2 радна дана,
- остали запослени ............................................................................................... 1 радни дан.
Члан 16.
Према социјалним условима и здравственом стању годишњи одмор износи:
1.Инвалиду рада и војном инвалиду .................................................................... 3 радна дана
2.Самохраном родитељу са дететом
до 14 година живота ............................................................................................ 2 радна дана
3.Родитељу који има више од
троје деце до 14 година ......................................................................................... 2 радна дана
Члан 17.
Дужину годишњег одмора по свим критеријумима утврђује начелник Општинске управе.
О плану и начину коришћења годишњег одмора примењују се одредбе Закона .
Члан 18.
Решење о времену коришћења годишњег одмора доноси начелник Општинске управе на захтев запосленог и
уручује се запосленом 15 дана пре дана почетка коришћења годишњег одмора.
Запослени се не може одрећи права на годишњи одмор нити му се може то право ускратити.
Члан 19.
Запосленом се не може ускратити право на одмор у току дневног рада, дневни одмор и недељни одмор.
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ПЛАЋЕНА ОДСУСТВА

Члан 20.
Запослени има право на плаћено одсуство у једној календарској години у следећим случајевима:
1.Приликом ступања у брак ...................................................................................... 5 радних дана,
2.Због рођења или усвојења детета .......................................................................... 7 радних дана,
3.Због смрти члана уже породице (брачни друг, деца и
родитељи) .................................................................................................................. 7 радних дана,
4.Због смрти брата или сестре запосленог .............................................................. 5 радних дана,
5.Због смрти родитеља, брата или сестре радниковог
брачног друга ............................................................................................................. 5 радних дана,
6.Због теже болести члана уже породице ............................................................. 5 радних дана,
7.Борац по повратку са обављања војне обавезе ..................................................... 7 радних дана,
8.Ради заштите и отклањање последица у домаћинству
проузрокованих елементарним непогодама........................................................... 3 радна дана,
9.Ради полагања стручног испита ............................................................................ 3 радна дана,
10.Ради полагања правосудног, одбране дипломског,
магистарског испита или дикторске дисертације .................................................... 7 радних дана
11.У случају несреће или другог узрока угрожавања живота и
здравља члана уже породице или имовине запосленог ......................................... 5 радних дана,
12.Ради селидбе у други стан .................................................................................... 3 радна дана,
13.У случајевима давања крви ( уз потврду) ........................................................... 2 радна дана,
14.Ради испраћаја сина у војску ................................................................................ 1 радни дан
15.Због поласка детета у први разред основне школе ......................................... 2 радна дана.
У случајевима смрти члана уже породице, запослени има право поред одсуствовања из става1.тачка 3.овог члана
на плаћено одсуство у трајању још 7 радних дана.
НЕПЛАЋЕНА ОДСУСТВА
Члан 21.
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство:
- у трајању до 12 месеци - ради обављања неодложних послова,
- у трајању од 30 дана - ради бањског лечења или климатског опоравка о сопственом трошку,
- ради специјализације у земљи или иностранству - до 90 радних дана,
- ради неге болесног члана породице и у случају смрти сродника који нису наведени у претходном члану овог
Правилника.
Начелник Општинске управе одобрава коришћење и дужину неплаћеног одсуства.
V БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 22.
Запослени има право на безбедност и здравље на раду у складу за Законом и овим Правилником.
Члан 23.
Радна места са посебним условима рада су предвиђена Правилником о безбедности и здрављу на раду.
Члан 24.
Запослени са здравственим сметњама не може да буде распоређен на радно место на коме би обављање послова
изазвало погоршање његовог здравственог стања.
Члан 25.
О правима на заштиту на раду утврђеним Законом и Правилником о безбедности и здрављу на раду решава
начелник Општинске управе.
VI ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 26.
Ступањем на рад у Општинску управу запослена лица преузимају обавезе и одговорности на раду и у вези са
радом.
За свој рад запослена лица одговарају материјално и дисциплински.
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Кривична односно прекршајна одговорност не искључује дисциплинско кажњавање за исто дело, без обзира да ли
је запослени ослобођен кривичне односно прекршајне одговорности.

Члан 27.
Запослена лица у Општинској управи одговорна су за штету коју на раду или у вези са радом намерно или из
крајње непажње проузрокуjу Општинској управи, правном лицу или грађанину.
Постојање штете, њену висисну и околности под којима је настала, ко је штету проузроковао, утврђује посебна
комисија коју образује начелник Општинске управе.
Ако штету проузрокује више запослених, сваки од њих је одговоран за део штете коју је проузроковао, а ако се
не може утврдити део штете сваког појединачно, штету надокнађују у једнаким деловима.
Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.
Уколико би исплатом наднаде за штету Општинској управи била угрожена егзистенција запосленог и његове
породице може се деслимично ослободити плаћања накнаде штете под условима које утврди посебна комисија
образована од начелника Општинске управе.
Члан 28.
Ако запослено лице претрпи штету на раду или у вези са радом, Општинска управа је дужна да му штету
надокнади по начелима одговорности за штету.
Ако се у року од 30 дана Општинска управа и запослени не споразумеју о накнади штете, запослени има право
да надокнаду тражи пред надлежним судом.
Члан 29.
Запослени и постављена лица у Општинској управи дисциплински одговарају за повреде радних обавеза и
дужности.
Повреде радних обавеза могу бити лакше и теже.
Члан 30.
Лакше повреде радних обавеза јесу:
1. Неблаговремен долазак на посао и одлазак са посла пре истека радног времена или неоправдано одсуствовање
са посла за време кад је обавезна присутност;
2. Несавесно чување службених списа или података;
3. Неоправдан изостанак с посла 1 радни дан;
4. Необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду.
За повреду из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у висини до 20 % једномесечног износа плате
исплаћене за месец у коме је одлука донета.
Члан 31.
Теже повреде радних обавеза и дужности су:
1. Неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно вршење радних и других обавеза (непридржавање
одредаба члана 4. став 1. тачка 8. овог Правилника);
2. Изражавање и заступање политичких опредељења у обављању послова у државном органу;
3. Недостојно, увредљиво или на други начин непримерено понашање према грађанима, правним лицима,
запосленима и другим странкама;
4. Одбијање давања података или давање нетачних података државним органима, организацијама или грађанима,
ако је давање података прописано Законом или другим прописима;
5. Злоупотреба службеног положаја са прекорачењем овлашћења;
6. Незаконито располагање материјалним средствима;
7. Радње које ометају грађане, правна лица и друге странке у остваривању њихових права и интереса у
Општинској управи;
8. Одбијање послова радног места на које је запослени распоређен или одбијање налога начелника Општинске
управе, односно непосредног руководиоца, без оправданих разлога;
9. Неоправдан изостанак с посла најмање два узастопна дана;
10. Злоупотреба права одсуствовања у случају болести;
11. Одбијање стручног усавршавања на које се запослени упућује;
12. Долазак на рад у пијаном стању или уживање алкохола или других опојних средстава које смањују радну
способност у току радног времена;
13. Одбијање прописаног лекарског прегледа;
14. Понављање лакших повреда радних обавеза;
15. Повреда права и обавеза везаних за статус запосленог у Општинској управи;
16. Неизвршавање радне и друге обавезе у смислу прописа о штрајку.
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За повреде из става 1. овог члана може се изрећи дисциплинска казна новчаног кажњавања у висисни 20% до
35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању од 3 - 6 месеци или дисциплинска мера престанак
радног односа.
Члан 32.
Дисциплински поступак против запосленог води и дисциплинску меру изриче начелник Општинске управе.
Овлашћење за вођење дисциплинског поступка може се пренети на другог функционера Општинске управе.
Члан 33.
Дисциплински поступак се покреће писменим захтевом који садржи податке о запосленом, опис повреде радне
дужности, време извршења и доказе који указују на извршење повреде.
Члан 34.
Свако запослено лице у Општинској управи има право на иницијативу за покретање дисциплинског поступка
која мора бити образложена.
Члан 35.
Дисциплински поступак је јаван, с тим што се јавност може искључити ако то захтева потреба чувања државне
или друге прописане тајне.
Запослено лице чија се дисциплинска одговорност утврђује мора бити саслушано у дисциплинском поступку и
мора му се омогућити одбрана.
О саслушању запосленог лица и спровођењу других доказа у поступку води се записник.
У дисциплинском поступку сходно се примењују правила управног поступка о усменој расправи, доказивању,
записнику и достављању.
Члан 36.
По спроведеном дисциплинском поступку доноси се решење којим се запослени, односно постављено лице
оглашава кривим и изриче му се дисциплинска мера ,ослобађа се од одговорности или се поступак обуставља.
Решење мора бири образложено.
Члан 37.
Запослено лице може поднети приговор на решење дисциплинског органа у року од 8 дана од дана уручења
решења начелнику Општинске управе у складу са одредбама Закона и овог Правилника који се односе на заштиту права
запосленог.
Члан 38.
Покретање и вођење дисциплинског поступка застарева у року од 6 месеци од дана извршења повреде.
Рок из става 1. овог члана не тече за време одсуствовања са рада због боловања или годишњег одмора.
Члан 39.
Запослено лице против кога је покренут дисциплински поступак за тежу повреду радне обавезе и дужности
може да буде удаљен са рада до окончања дисциплинског поступка, ако би његово остајање на раду могло да штети
интересима Општинске управе.
Члан 40.
Решење о удаљењу доноси начелник Општинске управе на предлог непосредног руководиоца запосленог.
Члан 41.
За време привременог удаљења запосленог лица из Општинске управе, припада му накнада плате у висисни од
једне половине просечне зараде за последња три месеца пре удаљења.
VII НАКНАДА ЗАРАДЕ, ДРУГА ПРИМАЊА И НАКНАДА ТРОШКОВА
НАКНАДА ЗАРАДЕ
Члан 42.
Запослени има право на накнаду зараде у висисни зараде у претходних 12 месеци за време одсуствовања
са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на
позив државног органа.
Члан 43.

Број 2/2015

Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 43

Запослени има право на накнаду зараде
спречености за рад до 30 дана, и то:

(плате)

за време одсуствовања са рада због привремене

1. У висисни од 65% од просечне зараде ( плате) у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила
привремена спречености за рад, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада,
2. У висини 100% од просечне зараде ( плате) у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила
привремена спречености за рад ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу
.
ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 44.
Запослена лица у Општинској управи имају право на исплату отпремнине због престанка радног односа ради
одласка у пензију у висисни од три просечне зараде (плате) у Републици Србији према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике.
Члан 45.
Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне нето зараде по запосленом у привреди
републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим што се новчана
награда увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права.
Јубиларном годином рада сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада проведених у
радном односу код послодавца, без обзира на то у ком органу јединице локалне самоуправе је запослени остварио права
из радног односа.
Изузетно, ако запосленом престаје рад у органу јединице локалне самоуправе, а остварио би право на јубиларну
награду, награда ће се исплатити запосленом након престанка рада или његовом наследнику.
Члан 46.
Запослени има право на солидарну помоћ за случај:
1) дуже или теше болести запосленог или члана његове уже породице;
2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или чллана његове уже породице;
3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
6) помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитељa.
Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1-6 овог члана признаје се на основу
уредне документације у складу са средствима обезбеђеним у буџету, а највише до три просечне нето зараде по
запосленом у привреди РС према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.
НАКНАДА ТРОШКОВА
Члан 47.
Запослена лица у Општинској управи имају право на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са
рада на начин и у висисни утврђеној актима послодавца.
Члан 48.
Члановима уже породице запосленог се исплаћује трошкова погребних услуга накнада у случалу смрти
запосленог до висисне трошкова погребних услуга.
Запосленом се исплаћује накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице (брачни
друг, деца и родитељи) у висини просечне месечне зараде у Општинској управи у претходних 12 месеци..
VIII ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 49.
Запосленом прстаје радни односи уз његову сагласност или без његове сагласности у случајевима предвиђеним
Законом.
Члан 50.
Запосленом престаје радни однос без његове сагласности када наврши 65 година живота и најмање 15 година
стажа осигурања, ако начелник Општиске управе не одлучи да запослени остане дуже у радном осносу у складу са
Законом.
Члан 51.
Радни однос престаје на основу писменог о отказа запосленог лица који се доставља начелнику Општинске
управе најмање 15 дана пре дана означеног као дан престанка радног односа.
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Члан 52.
Запосленом се отказује радни однос у следећим случајевима:
1. Ако се у року од годину дана од заснивања радног односа утврди да је радни однос заснован супротно Закону;
2. Ако не покаже одговарајуће резултате на пробном;
3. Ако одбије да ради на радном месту на које је распоређен или упућен;
4. Ако изгуби звање а нема одговарајућег радног места на које се може распоредити у новом звању;
5. Ако се по истеку мировања радног односа не врати нарад у року од 15 дана;
6. Када услед промена у организацији у Општинској управи стекне статус нераспоређеног а не може му се
обезбедити радно место у истом или другом државном органу.
Члан 53.
Запосленом коме је изречена дисциплинска мера престанак радног односа, радни однос престаје даном
коначности решења о изрицању мере.
Члан 54.
Одлуку о престанку радног односа доноси начелник Општинске управе и доставља запосленом.
Члан 55.
Ако у Општинској управи дође до смањења броја запослених, услед промена у организацији и методу рада,
запослени се распоређују на радно место у истој или другој организационој јединици које одговара његовој стручној
спреми.
Одлуку о распоређивању у другу организациону јединицу доноси начелник Општинске управе, а ако запослени
не прихвати радно место на које је распоређен престаје му радни однос.
Уколико се запослени не може распоредити у складу са ставом 1. и 2. овог члана, начелник Општинске управе
доноси решење којим се утврђује да је запослени остао нераспоређен.
Члан 56.
Запослени у Општинској управи који су остали нераспоређени, у смислу претходног члана овог Правилника,
своја права и бавезе остварују у складу са Законом.
IX ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 57.
Ради остваривања својих права, запослена лица у Општинској управи писмено се обраћају начелнику
Општинске управе.
Против сваког решења или другог акта којим је одлучено о правима и обавезама запослених лица, иста имају
право да поднесу приговор начелнику Општинске управе у року од 8 дана од дана уручења решења или другог акта.
Начелник Општинске управе је дужан да о њему одлучује у року од 15 дана од дана подношења приговора.
Разматрајући приговор, начелник Општинске управе преиспитује своју одлуку - решење и може га изменити или
допунити.
Запослено лице има право да поднесе приговор и у случају када начелник Општинске управе у року од 15 дана
од дана подношења захтева не одлучи о праву на које се захтев односи.
Ако начелник Општинске управе у утврђеном року не одлучи о поднетом приговору или ако запослено лице
није задовољно одлуком поводом поднетог приговора, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана.
Члан 58.
Ради заштите својих права запослено лице у Општинској управи може се обратити управној инспекцији, у
складу са Законом.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења , а примењиваће се од 29. јануара 2015. године.
Овај Правилник ће бити објављен у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.

Члан 60.
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Ступањем на снагу Овог Правилника престају да важе:
1. Правилник о остваривању права из радног односа и о звањима запослених у Општинској управи број 4110-78/2008,
2. Правилник о допунама Правилника о остваривању права из радног односа и о звањима запослених у
Општинској управи број 4-110-95/2010,

3. Правилник о допунама Правилника о остваривању права из радног односа и о звањима запослених у
Општинској управи број 4-110-102/2011.
Број: 4-110-6/2015
26. јануар 2015. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић,с.р.

30.
РепубликаСрбија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број : 4-110- 7 / 15
Дана: 26 .01.2015.године
Горњи Милановац
На основу члана 1. Закона о допунама закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник
РС бр.99/2014), чл. 54. став 2. Одлуке о општинској управи
(„Сл. гл. општине Горњи Милановац“, бр.
30/12,10/2013,7/2014), начелник Општинске управе општине Горњи Милановац, уз сагласност Председника општине ,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о платама запослених у Општинској управиопштине Горњи Милановац број 4-110- 109 / 12, члан
5. мења се и гласи:“
„ Додатак на плату припада запосленом за:
1) време проведено у радном односу (минули рад) - у висини од 0,4 % од основице, за сваку пуну годину рада остварену
у радном односу код послодавца;
2) дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене прописима (прековремени рад);
3) рад на дан државног и верског празника;
4) дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски додатак);
5) рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана), ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Све установе у истој делатности обухваћене истим планом мреже, односно основане од истог нивоа власти сматрају се
истим послодавцем у смислу става 1. овог члана.
Додатак на плату из става 1. тач. 2) - 5) овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној прописима о раду.“

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу након добијања сагласности од надлежног органа и биће објављен у „
Службеном гласнику општине Горњи Милановац,.

Сагласан :

НАЧЕЛНИК
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Милисав Мирковић,с.р.

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић,с.р.

31.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 4-400-257/2014-2
30. јануар 2015. 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, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 2. Правилника о доношењу финансијских планова
директних и индиректних корисника буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), Начелник
Општинске управе општине Горњи Милановац доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ
(друга измена)
Члан 1.
У Финансијском плану директног буџетског корисника – Општинске управе за 2015. годину, број 4-400257/2014-1 од 16.јануара 2015. године члан 1. мења се и гласи:
У складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2015. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2014), 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 520.549.000 динара, као и
средства за финансирање индиректног буџетског корисника – Фонд за заштиту животне средине, функционална
класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, у износу од 12.000.000 динара.
Члан 2.

Пројекат

Програм
активн.

Програм

Функц.
клас.

Глава

Раздео

Члан 2. Финансијског плана мења се и гласи:
„Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин:
Економска
класификација

4
01

133
0602
0001
411
411 100
412
412 100
412 200
412 300
414
414 100

ОПИС
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТЕ УСЛУГЕ
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА 0001 – Функционисање локалне
самоуправе
Плате, додаци и накнаде запослен.
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одс.с посла на

Износ

81.050.000
81.050.000
14.550.000
9.100.000
4.830.000
620.000
7.100.000
3.000.000
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414 300
414 400
415
415 100
416
416 100
421
421 100
421 200
421 300
421 400
421 500
421 600
421 900
422
422 100
422 200
423
423 100
423 300
423 400
423 500
423 600
423 700
423 900
424
424 600
424 900
425
425 100
425 200
426
426 100
426 300
426 400
426 800
426 900
465
465 112
465
465 112
482
482 100
482 200
483
483 100
512
512 200
512 400
512 800
515

терет фонд.
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медиц. лечењу запосл. или члана
уже пород.
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Награде запосленима и ост пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских
услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иност
Услуге по уговору
Административне услуге
Услуге образовања и усавршавања зап.
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге очувања жив.средине, науке и
геодет. услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одрж зграда и објек.
- Од тога за текуће поправке у
Музеју у Такову
1.100.000
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство
Материјали за посебне намене
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по законуФонд за запошљавање инвалида
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по закону
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новч казне и пенали по решењу суда
Новч. казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Опрема за јавну безбедност
Нематеријална имовина

3.900.000
200.000
2.200.000
2.200.000
600.000
600.000
24.150.000
1.800.000
6.800.000
9.400.000
4.200.000
600.000
1.300.000
50.000
1.200.000
1.050.000
150.000
23.049.000
200.000
200.000
660.000
18.000.000
400.000
200.000
3.389.000
1.000.000
300.000
700.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
7.900.000
2.000.000
800.000
2.000.000
800.000
2.000.000
700.000
700.000
10.200.000
10.200.000
470.000
150.000
320.000
2.000.000
2.000.000
4.770.000
1.500.000
270.000
3.000.000
300.000
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515 100

620

0602

0001
511
511 100
511 200

Нематеријална имовина
Укупно за функцију 133:
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Зграде и грађевински објекти
Куповина зграда и објекта- Тешића кућа

300.000
184.239.000
304.310.000
20.000.000
267.000.000

Изградња зграда и објекта
– Изгр. школе у Семедражи 10.000.000
– Дом културе
236.300.000
–Уређење Брда мира
8.000.000
10.700.000
–Изградња гасне мреже
–Индустријска зона
2.000.000
511 300

511 400
541
541 100
421
0101
0001
423
423 900
424
424 100
426
426 900

0002
454
454 100
481
481 900

02

560
0401
0002
421
421 300
424
424 900
424 600

Капитално одржавање зграда и објеката
–Реконстр.у згради Општине
ул.Т.Матијевића и Таковској 3.610.000
– Реконстр. одмаралишта у
Буљарицама
10.000.000
– Партерно уређење око
Цркве брвнаре у Такову
1.000.000
Пројектно планирање
- Надзор за Дом културе
Земљиште
Земљиште
Укупно за функцију 620:
ПОЉОПРИВРЕДА
ПРОГРАМ 5 –РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР.
ПА 0001 – Унапређење услова за
пољопривредну делатност
Услуге по уговору
Остале опште услуге
– Накнада противградним стрелцима
Специјализоване услуге
– Калцификација земљишта
Пољопривредне услуге
Материјал
Остали материјали за посебне намене
- пољопривредни сајам
100.000
- противградне ракете
2.000.000
Укупно за ПА-0001
ПА 0002 –Подстицаји пољопривредној
производњи
Субвенције пољопр. газдинствима
Текуће субвенције пољоп. газдинствима
Дотације невладиним организацијама
Дотације осталим непрофитним инстит.
Укупно за ПА-0002
Укупно за функцију 421:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 01:
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПА 0002 - Управљање комуналним
отпадом
Стални трошкови
Комуналне услуге
– Одношење смећа из сеоских месн зајед
Специјализоване услуге
Остале специјализоване услуге - ЛЕАП
Услуге очувања животне средине

14.610.000

2.700.000
12.000.000
12.000.000
316.310.000

1.750.000
1.750.000
2.000.000
2.000.000
2.100.000
2.100.000
5.850.000
13.950.000
13.950.000
200.000
200.000
14.150.000
20.000.000
520.549.000

9.000.000
9.000.000
2.400.000
900.000
1.500.000
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0003
424
424 300

– Чишћење и санација тзв. „дивљих
депонија“
Укупно за ПА 0401 - 0002
ПА 0003 - Праћење квалитета
елемената животне средине
Специјализоване услуге
Медицинске услуге
– Контрола квалит ваздуха, воде и буке
Укупно за ПА 0401 - 0003
Укупно за функцију 560:
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 02:

11.400.000
600.000
600.000
600.000
12.000.000
12.000.000

Члан 3.
Овај финансијски план ступа на снагу даном давања сагласности од Општинског већа и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић,с.р.

ОСТАЛА АКТА
23.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Скупштина општине
Број:2-400-255/2014-1
15. јануар 2015. 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, 63/2013-испр. и 108/2013) и члана 2. Правилника о доношењу финансијских планова директних и
индиректних корисника буџета, Председник Скупштине општине Горњи Милановац доноси
ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Финансијском плану директног буџетског корисника – Скупштина општине за 2015. годину, број 2-400255/2014 члан 2. мења се и гласи:

Пројек.

111

Прогр.
активн.

Функ.
Клас.

1.1

Програм

Глава

Раздео

Средства из члана 1. распоређују се на следећи начин:
Економска
класификација

1
0602
0001
411
411 100
412
412 100
412 200

ОПИС
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА 0001 – Функционисање локалне
самоуправе
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање

Износ

2.210.000
2.210.000
410.000
254.000
140.000
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412 300
421
421 400
422
422 100
422 200
423
423 400
423 500
423 600
423 700
423 900
423 900
465
465 112
481
481 900

Допринос за незапосленост
Стални трошкови
Услуге комуникације
Трошкови путовања
Трошкови служб. путовања у земљи
Трошкови служб.путовања у иностран.
Услуге по уговору
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељст.
Репрезентација
Остале опште услуге
Остале опште услуге -одборн. додатак
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације по закону
Дотације невладиним организациј.
Дотације ост. непрофитним институц.
- Редован рад политичких субјеката
УКУПНО:

16.000
200.000
200.000
300.000
250.000
50.000
10.510.000
1.000.000
1.510.000
550.000
150.000
50.000
7.250.000
280.000
280.000
780.000
780.000
14.690.000

Члан 2.
Овај финансијски план ступа на снагу даном добијања сагласности од Општинског већа општине Горњи
Милановац.
Овај финансијски план биће објављен у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

___________________________________________
____
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