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На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 25.
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 9/02,
87/02, 61/05  др. закон, 66/05, 101/05  др. закон, 62/06 
др. закон, 63/06  испр. др. закона, 85/06, 86/06 – исправка),
члана 26. и 97. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.
гласник општине Горњи Милановац", број 4/02, 12/04, 3/05
и 3/06) Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 24.04.2008. донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Горњи Милановац за 2008. годину
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за
2008. годину ("Сл. гласник општине Горњи Милановац",
број 35/07 и 6/08), члан 1. мења се и гласи:
„Буџет општине Горњи Милановац за 2008.
годину састоји се од:
1) прихода и примања у износу од 771.863.400
динара;
2) расхода и издатака у износу од 782.093.400
динара;
3) буџетског дефицита у износу од 10.230.000
динара.
Потребна средстава за финансирање буџетског
дефицита у износу од 10.230.000 динара обезбедиће се из
пренетих неутрошених средстава из ранијих година за
солидарну стамбену изградњу.“
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Члан 2.
У члану 3. Одлуке, у делу „Приходи и
примања", врше се следеће измене и допуне:
 економски конто 711 110 – Порез на зараде,
износ „211.205.000“ замењује се износом „224.105.000“;
 економски конто 711 120 – Порез на приходе од
самосталних делатности, износ „20.000.000“ замењује се
износом „21.300.000“;
 економски конто 711 190 – Порез на друге
приходе, износ „30.000.000“ замењује се износом
„32.000.000“;
 еконмски конто 713 120 – Порез на имовину,
износ „57.000.000“ замењује се износом „58.700.000“;
 економски конто 745 151 – Остали приходи у
корист нивоа општина, износ „27.000.000“ замењује се
износом „32.000.000“.
Додаје се:
„ економски конто 733 152 – Други текући
трансфери од Републике у корист нивоа општина, износ
11.000.000“.
Члан 3.
У делу Одлуке II Посебан део  Расходи, у члану
4. врше се следеће измене и допуне:
У Разделу 2. Председник општине:
Глава 2.1, функционална класификација 110 –
Извршни и законодавни органи:
 економски конто 499 – Стална буџетска резерва,
износ „2.000.000“ замењује се износом „3.000.000“.
У Разделу 4. Општинска управа:
Глава 01, функционална класификација 130 –
Опште услуге:
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „320.000“ замењује се
износом „1.805.000“;
Глава 01, функционална класификација 620 –
Развој заједнице:
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 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ „83.000.000“ замењује се износом
„107.700.000“, а у оквиру тога:
-

-

алинеја „Спортска хала“, износ „46.000.000“
замењује се износом „46.500.000“;
алинеја „Неуропсихијатрија“, износ „13.500.000“
замењује се износом „22.000.000“,
алинеја „Адаптација простора за ликовну
галерију“, износ „1.400.000“ замењује се износом
„2.100.000“ и
додаје се нова алинеја „Спортски центар –
пословноспортски анекс“, износ „15.000.000“;

 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
„1.500.000“ замењује се износом „4.000.000“, а у оквиру
овог конта додаје се нова алинеја
„
Неуропсихијатрија“, износ „2.500.000“.
 економски конто 541 – Земљиште, износ
„4.200.000“ замењује се износом „5.200.000“.

Глава 09, функционална класификација 911 –
Дечја установа, додаје се:
„ економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ 970.000“.

 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „150.000“ замењује се
износом „285.000“.
Глава 18, функционална класификација 620 –
ЈП за путеве, додаје се:
„ економски конто 416 – Награде и запосленима и
остали посебни расходи, износ „95.000“.
У разделу 4 – Општинска управа, додаје се:
„Глава 19, функционална класификација 810 –
ЈП Спортскорекреативни центар:
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ 150.000;
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
1.250.000 динара.“
Подзбирове и збирове ускладити са извршеним
изменама.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику општине Горњи
Милановац".
Број: 40106902/2008
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Глава 11, функционална класификација 820 –
Културни центар:
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „30.000“ замењује се
износом „260.000“.
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Драган Ђорђевић,ср.

300.

Глава 12, функционална класификација 820 –
Библиотека:
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „90.000“ замењује се
износом „220.000“.
Глава 13, функционална класификација 820 –
Музеј рудничкотаковског краја:
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ „20.000“ замењује се
износом „175.000“.

На основу члана 7. Одлуке о оснивању Установе
за културу, уметност и ваншколско образовање Културни
центар са п.о. Горњи Милановац("Сл. гл. општине Горњи
Милановац", број 15/91,5/97,6/97,5/2001 и 12/2004), члана
26. тачка 8. и члана 97.
Статута општине Горњи
Милановац ("Сл. гл. општине Горњи Милановац", број
4/02, 12/04, 3/05,3/06 и 12/06) Скупштина општине Горњи
Милановац на седници одржаној 18. априла 2008 године,
донела је

Глава 14, функционална класификација 810 –
Установа у области физичке културе, додаје се:

З А К Љ У Ч А К

„ економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ 70.000“.

1. НЕ ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду за 2007
годину Установе за културу, уметност и ваншколско
образовање "Културни центар "Горњи Милановац, који је
усвојен на седници Управног одбора Установе, одржаној
27.фебруара 2008. године.

Глава 15, функционална класификација 470 –
Туристичка организација, додаје се:
„ економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ 30.000“.
Глава 17, функционална класификација 620 –
ЈП за изградњу општине Горњи Милановац:

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
извештај за 2007. годину Установе за културу, уметност и
ваншколско образовање "Културни центар "Горњи
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Милановац, који је усвојен на седници Управног одбора
Установе, одржаној 27. фебруара 2008. године.
Број: 40106895/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Ђуровић,ср.

301.
На основу члана 7. Одлуке о оснивању Установе
за културу, уметност и ваншколско образовање Културни
центар са п.о. Горњи Милановац("Сл. гл. општине Горњи
Милановац", број 15/91,5/97,6/97,5/2001 и 12/2004), члана
26. тачка 8. и члана 97.
Статута општине Горњи
Милановац ("Сл. гл. општине Горњи Милановац", број
4/02, 12/04, 3/05,3/06 и 12/06) Скупштина општине Горњи
Милановац на седници одржаној 24. априла 2008. године,
донела је
З А К Љ У Ч А К
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду за 2007. годину
Установе за културу, уметност и ваншколско образовање
"Културни центар "Горњи Милановац, који је усвојен на
седници Управног одбора Установе, одржаној 27.фебруара
2008. године.
Број: 40106902/08
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06
и 86/06испр.) и члана 49. Статута општине Горњи
Милановац(”Службени
гласник
општине
Горњи
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр.
35/07,6/08) председник Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.35/2007,6/08), Раздео 2 
Председник општине, организациона шифра 80198, глава
2.1, функција 110, позиција 24, економска класификација
499

Средства
резерве

Текућа
буџетска
резерва,oдобравају се средства у укупном износу од =
200.000.00 динара, Општинској управи општине
Г.Милановац на име накнаде за преузето неизграђено
грађевинско земљиште ( кп.бр.40306/3 и 40306/6 ),по
Споразуму бр.1463118/07.од ранијег власника Хаџић
Винке из Г.Милановца,а ради привођења земљишта
намени
одређеној
ДУПом
„Ибарски
путрека
Деспотовица“ у Г.Милановцу.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 04Општинска управа, глава 01 ,
функција 620Развој заједнице, позиција 43/5, економска
класификација 541земљиште.
3.Средства из тачке 1. Овог решења,уплатити
Хаџић Винки,из Г.Милановца,Милутина Тодоровића
Жице 1, на жиро рачун код Банке Интеза број; 16025781
са позивом на број : 571020000902/4.
4.О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
5.Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Драган Ђорђевић,ср.

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
81.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401174
22.04.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС" бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06др.
закони), члана 48. ст. 3. Закона о буџетском систему
("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05др.закон, 66/05,
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82.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401175
23.04.2008.године
Горњи Милановац
На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС" бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06др.
закони), члана 48. ст. 3. Закона о буџетском систему
("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05др.закон, 66/05,
101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06
и 86/06испр.) и члана 49. Статута општине Горњи
Милановац(”Службени
гласник
општине
Горњи
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) ,члана 5 и
члана 7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
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2008.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац,
35/07,6/08) председник Oпштине доноси
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бр.

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2008. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр.35/2007,6/08), Раздео 2 
Председник општине, организациона шифра 80198, глава
2.1, функција 110, позиција 24, економска класификација
499

Средства
резерве

Текућа
буџетска
резерва,oдобравају се средства у укупном износу од =
10.000.00 динара, Гимназији „Таковски устанак“
Г.Милановац, на име финансијске помоћи
за
организовање премијере филма „Rock”n“roll stihija“.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру раздела 04Општинска управа, глава 07 ,
функција 920Средње образовање, позиција 65, економска
класификација 463трансфери осталим нивоима власти(
423услуге по уговору).

Спортска дворана са пословноспортским анексом
у Г.Милановцу, лоцирана на к.п. број 40309 КО Горњи
Милановац, објекат великог градског базена са малим
градским базеном и пратећим објектом хлорске станице,
лоциран на к.п.број 40308/2 КО Г.Милановац, Базен на
Руднику са припадајућим земљиштем на к.п. број 1496/2
КО Рудник, објекат вештачког терена за мали фудбал и
мини одбојку који су лоцирани на деловима к.п. број
40308/2 и к.п. број 40309, обе парцеле у КО Г.Милановац,
објекти тениских терена са пратећим садржајем за тенис,
лоцирани на к.п.број 40306/1 КО Г.Милановац, објекти за
мале спортове на локацији улица војводе Милана број 4,
код зграде Дома културе у Г.Милановцу и рекреативни
објекат „Излетиште Ждребан“ које се налази на к.п.број
40255 КО Г.Милановац.
2. Ово решење представља допунско решење уз
издато решење број 1361352084 од 10.04.2008. године,
и оно се објављује у „Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

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.

ИСПРАВКА
Након сравњивања са изворним текстом Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Спортскорекреативни
центар“ Горњи Милановац („Сл.гласник општине
Г.Милановац“, бр. 11/08) утврђено је да се поткрала
грешка па се даје
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

83.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:1361352/086
24.04.2008. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 26.а у вези са чланом 8. став 2.
Закона о средствима у својини Републике Србије, члана
41. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС“,бр.9/2002) и члана 49. став 1. тачка 8. Статута
општине Горњи Милановац, доносим
РЕШЕЊЕ
1.ДОДЕЉУЈЕ СЕ на употребу и коришћење
Јавном предузећу „Спортскорекреативни центар“ Горњи
Милановац, у статусу фактичког корисника, следећи
спортскирекреативни објекти:

У
члану
4.
последње
алинеје
уместо
„КП.бр.1396/2 КО Рудник, потез „ЈабучарЗлатарице“
треба да стоји „КП.бр.1496/2 КО Рудник, потез „Јабучар
Златарице“.
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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

