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На  основу  члана  18.  тачка  3.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.  гласник РС", бр. 9/02, 33/04  и 135/04) и 
члана 25. Закона  о буџетском систему  ("Сл.  гласник РС", 
бр.  9/02,  87/02,  61/05,  66/05  и  101/05)  и  члана  26.  и  97. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац",  бр.  4/02,  12/04,  3/05  и  3/06) 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 11.05. 2006. године, донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о буџету  општине 

Горњи Милановац за 2006. годину 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за 

2006.  годину  ("Сл.  гласник  општине  Горњи Милановац", 
бр.  10/05)  у  члану  1.  износ  470.400.000  замењује  се 
износом 487.634.800 динара. 

Члан 2. 
У  члану  2.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 

Милановац  за  2006.  годину  износ  1.050.000  се  замењује 
износом 10.050.000 динара. 

Члан 3. 
У члану 4. Одлуке, у делу "Приходи", врше се 

следеће измене и допуне: 

  економски  конто  711  110    Порез  на  зараде, 
износ  201.000.000  замењује  се  износом  205.000.000 
динара; 

 економски конто 711 120  Порез на  приходе од 
самосталних  делатности,  износ  13.500.000  замењује  се 
износом 15.000.000 динара; 

  економски  конто  711  190    Остали  порез  на 
доходак, износ 13.000.000 замењује се износом 16.000.000 
динара; 

  економски  конто  742  250   Накнада  за  уређење 
грађевинског  земљишта,  износ  26.000.000  замењује  се 
износом 27.500.000 динара. 

Додаје се нови економски конто: 
 733152  Остали текући трансфери од Републике 

у корист нивоа општина, износ  5.000.000 динара; 
  741 151  Приходи буџета од камата на средства 

укључена у депозит банака, износ 2.234.800 динара. 

Подзбирове  и  збирове  ускладити  са  извршеним 
изменама. 

Члан 4. 
У делу Одлуке II Посебан део  Расходи, у члану 

5. врше се следеће измене и допуне: 

У Разделу 1. глава 1.1  Скупштина општине: 

 економски конто 411   Плате, додаци и накнаде 
запослених, износ 5.430.000 замењује се износом 4.179.000 
динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  970.000  замењује  се  износом 
748.000 динара; 

 економски конто 416  Награде, бонуси и остали 
посебни  расходи,  износ  400.000  замењује  се  износом 
1.300.000 динара; 

 економски  конто  424   Специјализоване  услуге, 
износ 1.200.000 замењује се износом  2.000.000 динара; 

 економски  конто 483   Накнаде, казне и  пенали 
по  решењу  судова,  износ  300.000  замењује  се  износом 
374.000 динара; 

 економски конто 499  Стална буџетска резерва, 
износ 1.050.000 замењује се износом  10.050.000 динара; 

  економски  конто  511    Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  2.000.000  замењује  се  износом  0  (нула) 
динара. 

У  Разделу  1.  Скупштина  општине,  додаје  се 
глава 1.6, функционална класификација 130   Изборна 
комисија:
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 економски конто 416  Награде, бонуси и остали 
посебни расходи, износ 1.402.800 динара; 

 економски  конто  421   Стални  трошкови,  износ 
20.000 динара; 

  економски  конто  422    Трошкови  путовања, 
износ 147.000 динара; 

 економски конто 423  Услуге по уговору, износ 
575.000 динара; 

 економски  конто  426   Материјал,  износ  90.000 
динара. 

У  Разделу  3.  Општинска  управа,  глава  01   
Опште услуге: 

 економски конто 411   Плате,  додаци и накнаде 
запослених,  износ  54.000.000  замењује  се  износом 
54.475.000 динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  9.700.000  замењује  се  износом 
9.750.000 динара; 

  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање, износ 2.000.000 замењује се износом 4.000.000 
динара. 

У Разделу 3. Глава 02  Основно образовање: 

  економски  конто  463    Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  38.300.000  замењује  се  износом 
39.200.000  динара,  а  у  расподели  трансферних  средстава 
додаје се економски конто 416  Награде, бонуси и остали 
посебни расходи,  900.000  динара. 

У Разделу 3. глава 03  Средње образовање: 

  економски  конто  463    Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  14.210.000  замењује  се  износом 
14.560.000  динара,  а  у  расподели  трансферних  средстава 
додаје се економски конто 416  Награде, бонуси и остали 
посебни расходи,  350.000 динара. 

У Разделу 3, глава 05  Дечја установа: 

 економски конто 411   Плате,  додаци и накнаде 
запослених,  износ  33.500.000  замењује  се  износом 
33.750.000 динара; 

 економски  конто  421   Стални  трошкови,  износ 
1.600.000 замењује се износом  3.600.000 динара; 

 економски конто 512  Машине и опрема, износ 
600.000 замењује се износом 1.600.000 динара. 

У Разделу 3, глава 10  Културни центар: 

 економски конто 411   Плате,  додаци и накнаде 
запослених, износ 9.350.000 замењује се износом 9.317.000 
динaра. 

У Разделу 3, глава 11  Библиотека: 

 екононмски конто 411  Плате, додаци и накнаде 
запослених, износ 5.600.000 замењује се износом 5.320.000 
динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  1.000.000  замењује  се  износом 
950.000 динара. 

У Разделу 3, глава 12  Музеј: 

 економски конто 411   Плате, додаци и накнаде 
запослених, износ 5.900.000 замењује се износом 5.614.000 
динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  1.050.000  замењује  се  износом 
1.000.000 динара. 

У  Разделу  3,  глава  13    Установа  за  физичку 
културу: 

 економски конто 411   Плате, додаци и накнаде 
запослених, износ 3.700.000 замењује се износом 3.625.000 
динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  700.000  замењује  се  износом 
648.000 динара. 

У  Разделу  3,  глава  14    Туристичка 
организација: 

 економски конто 411   Плате, додаци и накнаде 
запослених, износ 1.900.000 замењује се износом 1.819.000 
динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  350.000  замењује  се  износом 
325.800 динара; 

  економски  конто  422    Трошкови  путовања, 
износ 80.000 замењује се износом 105.200 динара; 

 економски конто 423  Услуге по уговору, износ 
300.000 замењује се износом 380.000 динара. 

У  Разделу  3,  глава  16    ЈП  за  изградњу 
општине: 

 економски конто 411   Плате, додаци и накнаде 
запослених, износ 8.900.000 замењује се износом 7.106.400 
динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  1.600.000  замењује  се  износом 
1.272.100 динара; 

 економски конто 413   Накнаде  у натури, износ 
100.000 замењује се износом 50.000 динара; 

  економски  конто  414    Социјална  давања 
запосленима,  износ  300.000  замењује  се  износом    84.100 
динара; 

 економски конто 416  Накнаде, бонуси и остали 
посебни расходи, износ 50.000 замењује се износом 30.000 
динара; 

 економски  конто  421   Стални  трошкови,  износ 
20.000.000 замењује се износом 20.696.000 динара; 

  економски  конто  422    Трошкови  путовања, 
износ 100.000 замењује се износом 98.600 динара; 

 економски конто 423  Услуге по уговору, износ 
600.000 замењује се износом 939.000 динара; 

 економски  конто  424   Специјализоване  услуге, 
износ 1.600.000 замењује се износом 6.600.000 динара;
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  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  27.000.000  замењује  се  износом 
29.453.800 динара; 

 економски конто 426  Материјал, износ 450.000 
замењује се износом 530.000 динара; 

  економски  конто  434    Земљиште,  замењује  се 
економским  контом  541    Земљиште,  а  износ  12.000.000 
износом 7.000.000 динара; 

 економски конто 512  Машине и опрема, износ 
1.000.000 динара замењује се износом 1.340.000 динара. 

У Разделу 3, глава 17  ЈП за путеве: 

 економски конто 411   Плате,  додаци и накнаде 
запослених, износ 5.500.000 замењује се износом 5.225.000 
динара; 

 економски конто 412   Социјални доприноси на 
терет  послодавца,  износ  960.000  замењује  се  износом 
935.000 динара; 

 економски конто 413   Накнаде  у натури, износ 
90.000 замењује се износом 63.500 динара; 

  економски  конто  414    Социјална  давања 
запосленима,  износ  100.000  замењује  се  износом о  (нула) 
динара; 

  економски  конто  422    Трошкови  путовања, 
износ 20.000 замењује се износом 27.400 динара; 

 економски  конто  424   Специјализоване  услуге, 
износ 19.530.000 замењује се износом 19.810.000 динара; 

  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање, износ 2.000.000 замењује се износом 2.139.100 
динара. 

Подзбирове,  збирове  и  позиције  ускладити  са 
извршеним изменама. 

Члан 6. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења  и 

биће  објављена  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Бр. 40106671/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,с.р. 

260. 

На основу члана 53. став 1, 2 и 3 и члана 54. став 
3.  тачка  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  ("Сл.гл.РС",  бр.  62/03,  64/03,  58/04  и  62/04)  и 
члана  97.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.Милановац", бр. 4/02, 12/04, 3/05 

и 3/06), Скупштина општине  на седници одржаној 11. маја 
2006. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ТАКОВСКИ УСТАНАК" ТАКОВО 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Драган  Пашић,  пензионер, 
дужности  члана  Школског  одбора  испред  локалне 
самоуправе Основне школе "Таковски устанак" Таково. 

2.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Павле  Брковић,  приватни 
предузетник  из    Г.Милановца  за  члана Школског  одбора 
испред  локалне  самоуправе  Основне  школе  "Таковски 
устанак" Таково. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106671/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

37. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 13464/06. 
20. 04. 2006.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 49. став 1. тачке и 8.  13. Статута 
општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
ГМ",бр.4/02.,  12/04  и  3/05)  и  члана  2.  става  2.  Одлуке  о 
начину  регистрације  и  овере  реда  вожње  у  градском  и 
приградском  саобраћају  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац" 
бр. 6/06) а по указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање сагласности 
за оверу и регистрацију редова вожње у саставу и то:
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1.    Душко  Брковић,  просветни  инспектор,  за 
председника 

а за чланове: 
2. Ивана Адамовић, радник Одељења за привреду 

и финансије 
3.  Момчило  Вељковић,  радник  Одељења  за 

ком.стамбене послове и урбанизам. 

II  Задатак Комисије је да даје сагласност за оверу 
и  регистрацију  редова  вожње    у  градском  и  приградском 
саобраћају,  уколико  утврди  да  задовољавају  потребе 
привреде, школства и грађана. 

III  Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
IV    Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

________________________________________________ 

SADR@AJ 
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik Goran Markovi}, sekretar Skup{tine op{tine Gorwi Milanovac. 

@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


