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214. 

На  основу  члана  30.  тачка  2.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  9/02,  33/04,  135/04  и 
62/06    др.  закон),  члана  25.  Закона  о  буџетском  систему 
("Сл. гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05  др. закон, 66/05, 
101/05    др.  закон,  62/06    др.  закон,  63/06    испр.  др. 
закона и 85/06), Закључка Владе Републике Србије 05 број 
4014896/2007,  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 10. августа 2007.године, 
донела је 

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

Горњи Милановац за 2007. годину 

Члан 1. 
У  Одлуци  о  буџету  општине  Горњи  Милановац 

("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  14/07), 
члан 1. мења се и гласи: 

„Укупна  примања  буџета  општине  Горњи 
Милановац  за  2007.  годину  (у  даљем  тексту:  буџет) 
утврђују се у износу од 642.826.000 динара. 

Укупни  издаци  буџета  општине  Горњи 
Милановац  за  2007.  годину    утврђују  се  у  износу  од 
642.826.000 динара.“ 

Члан 2. 
У члану 4. Одлуке, у делу "Приходи", врше се 

следеће измене и допуне: 
  економски  конто  711  110    Порез  на  зараде, 

износ  162.665.000  замењује  се  износом  184.466.000 
динара; 

 економски конто 711 140  Порез на приходе од 
имовине, износ 10.000.000 замењује се износом 13.000.000 
динара; 

  економски  конто  711  190    Остали  порез  на 
доходак, износ 23.000.000 замењује се износом 25.000.000 
динара; 

  економски  конто  713  120    Порез  на  имовину, 
износ 40.000.000 замењује се износом 45.000.000 динара; 

  економски  конто  713  310    Порез  на  наслеђе  и 
поклон,  износ  1.500.000  замењује  се  износом  2.500.000 
динара; 

  економски  конто  713  420    Порез  на  капиталне 
трансакције,  износ  27.000.000  замењује  се  износом 
30.000.000 динара; 

  економски  конто  745  150  –  Остали  приходи  у 
корист  нивоа  општина,  износ  9.000.000  замењује  се 
износом 19.000.000 динара. 

Додаје се нови економски конто: 

  711  180  –  Самодоприноси,  износ  4.000.000 
динара. 

Члан 3. 
У делу Одлуке II Посебан део  Расходи, у члану 

5. врше се следеће измене и допуне: 

У Разделу 1. Скупштина општине: 

Глава  1.1  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
додаје се: 

  економски  конто  484  –  Накнаде  штете  услед 
елементарних  непогода  или  других  природних  узрока, 
износ 460.000 динара; 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти, износ 38.800.000 динара. 

Глава 1.3 – Месне заједнице, додаје се: 

  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање, износ 4.035.000 динара.
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Глава 1.6 – Невладине организације: 

  економски  конто  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама, 

КУД Шумадија, износ 50.000 замењује се износом 
100.000 динара; 

и додаје се: 

 УЛУПУ, износ 40.000 динара; 
 СУБНОР, износ 10.000 динара; 
 Остале организације, износ 50.000 динара. 

Додаје  се  глава  1.7  –  Дом  здравља, 
функционална класификација 760, економски конто 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти, износ 450.000 динара. 

У  Разделу  2.  Општинско  веће,  глава  2.1   
Извршни и законодавни органи: 

  економски  конто  416  –  Награде  запосленима  и 
остали  посебни  расходи,  износ  400.000  замењује  се 
износом 530.000 динара. 

У Разделу 3. Општинска управа, 

Глава 01  Опште услуге: 

  економски  конто  414  –  Социјална  давања 
запосленима,  износ  400.000  замењује  се  износом  631.000 
динара; 

 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ 
2.000.000 замењује се износом 3.506.000 динара; 

 економски конто 483 – Новчане казне и пенали 
по  решењу  судова,  износ  100.000  замењује  се  износом 
334.000 динара. 

Додаје се: 

  економски  конто  511  –  Зграде  и  грађевински 
објекти, износ 3.552.000 динара; 

 економски конто 541 – Грађевинско земљиште, 
износ 22.000 динара. 

Глава 05  Дечја установа, додаје се: 

 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне, износ 81.000 динара. 

Додаје  се  нова  глава  –  ЈИП  „Радио  Чачак“, 
економски конто 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, износ 150.000 динара. 

Подзбирове  и  збирове  ускладити  са  извршеним 
изменама. 

Члан 4. 
После  члана  20. Одлуке,  додаје  се  члан 20а,  који 

гласи: 
„У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком 

урачанута  су  и  средства  стављена  на  располагање 
директним  и  индиректним  корисницима  буџетских 
средстава  сагласно  Решењу  о  привременом финансирању 
општине  Горњи Милановац  за  период  јануар  –  јун  2007. 
године  („Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
5/07 и 9/07).“ 

Члан 5. 
Обавезује  се  Општинско  веће  општине  Горњи 

Милановац  да  за  наредну  седницу  Скупштине  општине 
припреми  Предлог  допунског  буџета,  којим  ће  се 
распоредити вишак прихода из ранијих година у износу од 
67.766.736  динара,  наменска  средства  буџета  Републике 
Србије  од игара на  срећу  у износу  од  3.500.000 динара и 
средства  самодоприноса  месне  заједнице  Горњи 
Милановац за изградњу  спортске хале  у износу 3.300.000 
динара. 

Члан 6. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења,  а 

примењиваће  се  наредног  дана  од  дана  објављивања  у 
"Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

Број: 40106835/2007 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,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. 
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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


