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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

45. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/225 
21.06.2007.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.9/02,33/2004  и  135/2004),  члана  48. 
ст.3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.9 и 
87/02,61/2005,66/2005,101/2005),  члана  49.Статута 
општине Горњи Милановац, председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.Из  средстава  утврђених 
Решењем  о  привременом  финансирању 
општине  Горњи  Милановац  за  период 
јануарјун  2007.  године  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.5/2007.), члана 
3.Решења  о  измени  и  допуни  решења  о 
привременом  финансирању  општине 
Горњи  Милановац  за  период  јануарјун 
2007.године(“Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  9/2007.),  Раздео  1   
Скупштина  општине,  организациона 
шифра  09808,  глава  1.1,  функција  110, 
позиција  15,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  одобравају    се 
средства  у износу од: 

  25.000,00  динара  Андрић 
Александру  из  Бруснице  на  име 
трошкова  лечења  због  саобраћајног 

удеса  (Андрић  Александар,  ЈМБГ 
2201979783410,  је  Уговором  о  обављању 
привремених  и  повремених  послова 
ангажован  у  Општинској  управи 
Општине  Г.Милановац,  на  пословима 
физичког  и  противпожарног 
обезбеђења). 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се    у  оквиру  организационе 
шифре  09808  раздео  1Скупштина 
општине,  глава  1.1  функција  110 
Извршни и законодавни органи,  позиција 
10,  економска  класификација  472 
накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  биће  исплаћена  готовински, 
преко глагајне.. 

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

4.  Oво  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику Општине Горњи  Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

46. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/226 
22.06.2007.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.9/02,33/2004  и  135/2004),  члана  48.
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ст.3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.9 и 
87/02,61/2005,66/2005,101/2005),  члана  49.Статута 
општине Горњи Милановац, председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.Из  средстава  утврђених 
Решењем  о  привременом  финансирању 
општине  Горњи  Милановац  за  период 
јануарјун  2007.  године  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.5/2007.), члана 
3.Решења  о  измени  и  допуни  решења  о 
привременом  финансирању  општине 
Горњи  Милановац  за  период  јануарјун 
2007.године(“Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  9/2007.),  Раздео  1   
Скупштина  општине,  организациона 
шифра  09808,  глава  1.1,  функција  110, 
позиција  15,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  одобравају    се 
средства  у износу од 50.000,00 динара за 
потребе Накнада за социјалну заштиту из 
буџета,  Скупштини  општине 
Г.Милановац. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се    у  оквиру  организационе 
шифре  09808  раздео  1Скупштина 
општине,  глава  1.1  функција  110 
Извршни и законодавни органи,  позиција 
10,  економска  класификација  472 
накнада  за  социјалну  заштиту  из 
буџета. 

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

4.  Oво  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику Општине Горњи  Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

47. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020223/07. 
26.06.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  тачка  8.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.9/02) доносим 

О Д Л У К У 
о постављању саветника председника општине Горњи 

Милановац за локалну самоуправу 

Члан 1. 
Ради  пружања  стручне  помоћи  и  извршавања 

стручних  послова  за  потребе  председника  општине  у 
спровођењу  Закона  о  локалној  самоуправи,  а  имајући  у 
виду  да  је  председник  општине  предлагач  највећег  броја 
аката  или  их  сам  доноси,  уводи  се  место  саветника 
председника општине за локалну самоуправу. 

Члан 2. 
На  место  из  члана  1.  ове  Одлуке  поставља  се 

Милисав  Мирковић,  из  Горњег  Милановца,  радник 
Општинске  управе  општине Горњи Милаовац,  на  радном 
месту шефа Одсека за послове месних заједница и месних 
канцеларија  у  Одељењу  за  послове  месних  заједница, 
друштвених организација и 
удружења грађана (у даљем тексту саветник). 

Саветник  заснива  радни  однос  у  Општинској 
управи и биће  распоређен решењем које доноси начелник 
Општинске  управе  у  оквиру  Кабинета  председника 
општине. 

Члан 4. 
Саветник  помаже  председнику  општине  у 

извршавању  његових  надлежности  својим  стручним 
мишљењем и припрема прописе и акте које предлаже или 
доноси  председник  општине,  посебно  у  остваривању 
месне  самоуправе,  а  обавља  и  друге  послове  по  налогу 
председника општине, у складу са Законом. 

Члан 5. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац" 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

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

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

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


