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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

188. 

АНЕКС број.1 
Уговора –зидарски и разни зидарски радови на 

објекту „Млечна пијаца“ у Горњем Милановцу бр.4 
04404349/07 од 17.10.2007 год. 

Закључен 24.12.2007 године : 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

1.ОПШТИНА  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ,  Горњи 
Милановац,  Таковска  2,  као  инвеститора  (  у  даљем 
тексту:Инвеститор),  кога  заступа  председник  општине 
Дражимир Марушић 

2.Друштво  за  изградњу,  производњу  и  промет 
„ИНТЕРПЛЕТ  ГРАДЊА“  д.о.о  Велереч,  Горњи 
Милановац,  кога  заступа  директор Живко  Танасковић, 
као извођача радова ( у даљем тексту:Извођач), матични 
број 07825838,пиб 101151575. 

Члан 1 
Уговорне  стране  констатују  да  су  закључиле  Уговор 
бр.404404349/07,  од  17.10.2007.године,  који  за 
предмет  има  извођење  зидарских  и  разних  зидарских 
радова  на  објекту  „Млечна  пијаца“  у  Горњем 
Милановцу (у даљем трексту: Основни уговор). 

Члан 2. 

Овим  Анексом  уз  Основни  уговор,  Наручилац  је 
сагласан да Извођач изведе накнадне радове наведене у 
извештају Надзорног органа. 

Члан 3. 

Додатни радови обухватају следеће радове: 
 бетонски и армирачко бетонски радови 
армирачки радови 
Додатни  радови  морају  бити  уписани  у  грађевинску 
књугу и грађевински дневник. 

Члан 4 

Овим Анексом уговорне стране врше допуну Основног 
уговора у погледу додатних радова. Извођач је дужан да 
изведе додатне радове су писмену сагласнст  надзорног 
органа, а који су наведени у Извештају истог. 

Члан 5 

Цена  за  наведене  радове  износи  242.939,38  динара  без 
пдв, односно 286.668,47 динара са пдвом 

Члан 6 
Остале одредбе основног Уговора остају непромењене и 
обавезне су за уговорне стране 

Члан 7 
Анекс  је  саставни  део  уговора  404404349/07  од 
17.10.2007 године. 

Члан 8. 

Анекс  је  сачињен  у  четири  истоветна  примерка  ,  од 
којих по два задржава свака уговорна страна. 

ИНВЕСТИТОР 
ОПШТИНА 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
председник 

ДражимирМарушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ 
ИНТЕРПЛЕТ ГРАДЊА 
Живко Танасковић,ср.



B Br ro oj j  3 37 7/ /0 07 7. .  S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 2 2 

189. 

АНЕКС број.1 
Уговора   браварски радови на објекту „Градска 

тржница“ у Горњи Милановац бр.404404361/07 од 
3.12.2007 год. 

Закључен 24.12.2007 године : 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

1.ОПШТИНА  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ,  Горњи 
Милановац,  Таковска  2,  као  инвеститора  (  у  даљем 
тексту:Инвеститор),  кога  заступа  председник  општине 
Дражимир Марушић 

2.  Самостална  занатска  радња  „АЛКМОНТАЖА, 
Горњи Милановац, Војводе Петра Бојовића  бр.15,  коју 
заступа  директор  Иван Лазић,  као  извођача  радова  (  у 
даљем  тексту:Извођач),  матични  број  56818278,  ПИБ 
103727894. 

Члан 1. 

Уговорне  стране  констатују  да  су  закључиле  Уговор 
бр.404404361/07, од 3.12.2007.године, који за предмет 
има  извођење  браварских  радова  на  објекту  „Градска 
тржница“  у  Горњем  Милановцу  (у  даљем  трексту: 
Основни уговор). 

Члан 2. 

Овим  Анексом  уз  Основни  уговор,  Наручилац  је 
сагласан да Извођач изведе накнадне радове наведене у 
извештају Надзорног органа. 

Члан 3. 
У  накнадне  радове  улазе  следећи  радови:  израда  ал 
портала  преградног  без  термо  моста  на  истом  објекту 
270/560 – 1 ком.. 

Члан 4. 

Цена  за  изведене  радове  из  чл.3.  овог Уговора  износи 
180.000,00  динара,  без  ПДВ  и  212.400,00  динара,  са 
ПДВ. 

Члан 5. 
Остале одредбе Основног уговора остају непромењене и 
обавезне су за уговорне стране. 

Члан 6. 
Анекс  је  саставни  део  Уговора  404404361/07,  од 
3.12.2007.године. 

Члан 7. 

Анекс  је  сачињен  у  четири  истоветна    примерка,  од 
којих по два задржава свака уговорна страна. 

ИНВЕСТИТОР:ОПШТИНА 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

председник 
Дражимир Марушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ: 
„АЛКМОНТАЖА“ 
Иван Лазић,ср. 

190. 

АНЕКС број.1 
Уговора   адаптација Месне канцеларије у 

Прањанима,  бр.404404380/07 од  11.12.2007 године 

Закључен 24.12.2007 године : 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

1.ОПШТИНА  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ,  Горњи 
Милановац,  Таковска  2,  као  инвеститора  (  у  даљем 
тексту:Инвеститор),  кога  заступа  председник  општине 
Дражимир Марушић 

2.  Самостална  занатска  радња  „АЛКМОНТАЖА, 
Горњи Милановац, Војводе Петра Бојовића  бр.15,  коју 
заступа  директор  Иван Лазић,  као  извођача  радова  (  у 
даљем  тексту:Извођач),  матични  број  56818278,  ПИБ 
103727894. 

Члан 1. 
Уговорне  стране  констатују  да  су  закључиле  Уговор 
бр.404404380/07,  од  11.12.2007.године,  који  за 
предмет има грађевинске и грађевинско занатске радове 
потребне за адаптацију просторија Месне канцеларије у 
Прањанима (у даљем тексту: Основни уговор). 

Члан 2. 
Овим  Анексом  уз  Основни  уговор,  Наручилац  је 
сагласан да Извођач изведе накнадне радове наведене у 
извештају Надзорног органа. 

Члан 3. 
У накнадне радове улазе следећи радови: санација зида 
на Полицијској станици; санација месне канцеларије на 
спрату,  постављање  настрешнице  над  улазом  у  месну 
канцеларију. 

Члан 4. 
Цена  за  изведене  радове  из  чл.3.  овог Уговора  износи 
36.190,00 динара, без ПДВ и  42.704,20 динара, са ПДВ. 

Члан 5. 
Остале одредбе Основног уговора остају непромењене и 
обавезне су за уговорне стране. 

Члан 6. 

Анекс  је  саставни  део  Уговора  404404380/07,  од 
11.12.2007.године. 

Члан 7. 

Анекс  је  сачињен  у  четири  истоветна    примерка,  од 
којих по два задржава свака уговорна страна. 

ИНВЕСТИТОР:ОПШТИНА 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

председник 
Дражимир Марушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ: 
„АЛКМОНТАЖА“ 
Иван Лазић,ср.
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191. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председнк 
Број:101395/07. 
26.12.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02)  и  дописа 
Министарства  за  финансије  Управе  за  трезор  бр.401 
274/07101. од 24.12.2007.године доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ОВЛАШЋУЈЕ  СЕ  Драган  Вучићевић, 
начелник  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац  из  Горњег  Милановца,  улица  Железничка 
бр.37/31.  да  може  располагати  средствима  за 
спровођење избора за председника Републике Србије  у 
општини  Горњи  Милановац,  депонованим  на  рачуну 
бр.840163472191    Републичка  изборна  комисија   
избор  председника  Републике,  намењених  за 
спровођење  изборних  радњи  за  изборе  заказане  за 
20.01.2008.године. 

2.  Именовани  ће  потпис  депоновати  на  депо 
картону код Управне за трезор. 

3.  Повлачи  се  стари  депо  картон  са  потписом 
Драгана Вучићевића и исти се поништава. 

4.  Ово  решење  ступа  на  снагу  од  дана 
доношења  и  биће  објављено  у  "Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац". 

О б р а з л о ж е њ е 

Председник  Народне  скупштине  Републике 
Србије  донео    је  Одлуку  о  спровођењу  избора  за 
председника Републике  за 20.01.2008.године. 

Дописом  број  бр.401274/07101.  од 
24.12.2007.године,  обратила  ми  се  Управа  за  трезор 
тражећи  доношење  одлуке  о  овлашћеном  лицу  за 
располагање  средствима  опредељеним  за    изборе  за 
председника  Републике  Србије  на  територији  општине 
Горњи Милановац и  о  потреби повлачења  старих депо 
картона  лица  које  је  било  овлашћено  за  располагање 
средствима  на  истом  рачуну  за  одржавање 
парламентарних избора. 

Из изложеног решено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није 
допуштена жалба већ  се може покренути управни спор 
у року од 30 дана пред Окружним судом у Чачку. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

192. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 140219/07 
26. децембар 2007. године 
Горњи Милановац 

На основу члана 6. и члана 16 Одлуке о буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2007.  годину  („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 14/07, 16/07, 
24/07 и 30/07), доносим

Р Е Ш Е Њ Е 

1)  Директни  и  индиректни  корисници 
буџетских  средстава  који  су  остварили  уштеде  у 
торшењу средстава буџета могу остварени износ уштеда 
користити за исплату награда за посебне резултате рада 
запослених.  Остварена  средства  уштеда  могу  се 
исплатити највише до висине аконтације плате за месец 
децембар  2007.  године,  односно  до  висине  нето 
основице  од  1.125,00  динара  за  запослене,  до  висине 
нето основице од 3.993,95 динара за изабрана лица и до 
висине нето основице од 1.031,43 динара за постављена 
лица. 

2) Средства остварена од уштеда усмеравају се 
у корист апропријације економски конто 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи до 5% вредности 
апропријације која се умањује. 

3)  Промена  апропријација  утврдиће  се 
посебним решењем председника општине. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о  буџету  општине Горњи Милановац 
за 2007. годину у члану 16. предвиђено је да директни и 
индиректни  корисници  буџетских  средстава  који 
остваре  уштеде  у  трошењу  буџетских  средстава,  могу 
остварени  износ  уштеда  користити  за  исплату  награда 
за посебне резултате рада запослених. 

Напред наведена средства могу се исплатити до 
висине  аконтације  плате  за  месец  децембар  2007. 
године.  Сагледавањем  уштеда  код  свих  буџетских 
корисника, донето је Решење као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср
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193. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1401244/1 
26.12.2007.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.тачка  7.и  8.Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“,бр  9/02,33/04  и 
135/04),члана  48.ст.3.  Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.гласникРС“,бр.9,87/02,61/05,66/05,101/05,62/06,63/ 
06,85/06,86/06.),члана  49.Статута  општине  Горњи 
Милановац(„Сл.гл.општине  Г.Милановац 
бр.4/02,12/04,3/06  и  12/06),а  по  указаној  потреби. 
доносим 

РЕШЕЊЕ 

Ставља  се  ван  снаге  решење  о  повраћају 
средстава МЗ  Г.Милановац,број  1401244,донето  дана 
23.07.2007.године. 

Образложење 
МЗ Г.Милановац  је поднела захтев за повраћај 

средстава(због  проблема  око  функционисања  буџета) 
,уплаћених  на  рачун  буџета  општине  Г.Милановац,у 
укупном  износу  од  3.382.116,00  динара(  од 
самодоприноса  грађана  за  спортску  халу).Како    је  у 
међувремену  донета  Одлука  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2007.годину,  решење  број  1401244 
није реализовано. 

Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Доставити:  архиви 
 Месној заједници 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

194. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
БРОЈ: 1553/1695/1 
26.12.2007.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  41.тачка  7.Закона  о  локалној 
самоуправи(„Сл.гл.РС“бр.9/02,33/04,135/04  и  62/06 
др.закон),  члана  49.  Статута  општине 
Г.Милановац(„Сл.гл.општинеГ.М.“,бр.4/02,12/04,3/05, 

3/06  и  12/06)  и  члана  6.Одлуке    о 
буџету  општинеГ.Милановац  за  2007.годину  (  „  Сл.гл. 
општине  Г.Милановац“бр.14/07,16/07,24/07  и  30/07) 
ДАЈЕМ 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ 

Решења о помоћи за извођење радова на цркви у 
Прањанима број 15531695 од 19.11.2007.године 

У  Решењу  о  помоћи  за  извођење  радова  ( 
застакливање и подизање звона)на цркви у Прањанима 
број  1553/1695  од  19.11.2007.године,у  тачки  2.уместо 
речи:месне  заједнице  Прањани  број:  8401767645 
86,ТРЕБА  ДА  СТОЈИ  :Црквене  општине 
горњомилановачке код Чачанске банке број : 1554650 
28 ,наменски за цркву у Прањанима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

Председник општине 

195. 

мир Марушић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401318 
26.12.2007.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,  61/05 
др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06др.закон,  63/06 
испр.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)  и  члана  6.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2007.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац,  бр.  14/07,  16/07  ,  24/07  и  30/07) 
председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  ОДОБРАВАЈУ    СЕ  средства  у  износу  од 
13.856,00  динара  Скупштини  општине,на  име 
плаћања  накнаде  члановима  управних  и  надзорних 
одбора,из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2007.  годину 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац" 
бр.14/2007,16/2007,24/2007  и  30/2007),  Раздео  1   
Скупштина  општине,  организациона  шифра  09808, 
глава  1.1,  функција  110,  позиција  16,  економска 
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска 
резерва.
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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  3,  економска 
класификација    416награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи. 

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. 

196. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401319 
26.12.2007.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,  61/05 
др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06др.закон,  63/06 
испр.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)  и  члана  6.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2007.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац,  бр.  14/07,  16/07  ,  24/07  и  30/07) 
председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  ОДОБРАВАЈУ    СЕ  средства  у  износу  од 
150.000,00  динара  MЗ  Богданица,на  име  плаћања 
израде  пројекта  за  пут,из  средстава  утврђених 
Одлуком  о буџету општине Горњи Милановац за 2007. 
годину  ("Сл.гласник  општине  Г.Милановац" 
бр.14/2007,16/2007,24/2007  и  30/2007),  Раздео  1   
Скупштина  општине,  организациона  шифра  09808, 
глава  1.1,  функција  110,  позиција  16,  економска 
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска 
резерва. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се    у  оквиру  организационе шифре  09808, 
раздео 1Скупштина општине, глава 1.3, функција  620 
месне заједнице, позиција 21, економска класификација 
424специјализоване услуге. 

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 

197. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401320 
26.12.2007.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,  61/05 
др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06др.закон,  63/06 
испр.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)  и  члана  6.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2007.годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац,  бр.  14/07,  16/07  ,  24/07  и  30/07) 
председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2007.  годину 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац" 
бр.14/2007,16/2007,24/2007  и  30/2007),  Раздео  1   
Скупштина  општине,  организациона  шифра  09808, 
глава  1.1,  функција  110,  позиција  16,  економска 
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска 
резерва,oдобравају  се  средства    индиректним 
корисницима буџетских средстава у укупном износу од 
4.000,00  динара  на  име  обезбеђивања  средстава  за 
исплату  новчаних  награда  запосленима  за  посебне 
резултате рада. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се  за  сврхе  за  које  апропријације  нису 
довољне,односно  за  непланиране  сврхе  за  које  није 
извршена  апропријација  и  књижиће  се  на  следећи 
начин: 

у  оквиру  раздела  3општинска  управа,  глава 
05,  функција  911Дечја  установа,  позиција  58/1, 
економска  класификација    416награде  запосленима  и 
остали посебни расходи,у износу од 1.000,00 динара; 

у  оквиру  раздела  3општинска  управа,глава 
13,функција 810Установа за физичку културу,позиција 
108/1,економска  класификација  416награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи,у  износу  од 
1.000,00 динара, 

  у  оквиру  раздела  3  општинска  управа,глава 
14,функција  470Туристичка  организација,позиција 
119/1,економска  класификација  416награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи,у  износу  од 
1.000,00 динара;
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  у  оквиру  раздела  3општинска  управа.глава 
17,функција 620ЈП за путеве,позиција 146/1,економска 
класификација  416награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи, у износу од 1.000,00 динара. 

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 

198. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.  1400509/07 
26. децембар 2007. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  49,  став  1.  тачка  8.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.4/02, 12/04, 3/05, 3/06), члана 6. 
и  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за 
2007.годину („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, 
бр.14/07, 16/07, 24/07 и 30/07), доносим 

Н А Р Е Д Б У 

Издаци  буџета  општине  Горњи  Милановац 
према  корисницима  буџетских  средстава  до 
31.12.2007.године  извршаваће  се  по  следећим 
приоритетима:  обавезе  утврђене  законским прописима, 
минимални  стални  трошкови  неопходни  за  несметано 
функционисање  корисника  буџетских  средстава  и 
преузете  обавезе  за  набављена  добра  и  услуге  и 
извршене радове. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац за 2007.годину предвиђено је да: 

„Ако се  у  току године примања смање, издаци 
буџета  извршаваће  се  по  приоритетима  и  то:  обавезе 
утврђене  законским прописима,  на постојећем нивоу  и 
минимални  стални  трошкови  неопходни  за  несметано 
функционисање корисника буџетских средстава.“ 

С  обзиром  да  су  остварени  приходи  задњих 
месеци, и то пре свега, изворни локални приходи, мањи 
од планираних донео сам напред наведену наредбу. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

199. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1401321/07 
27. децембар 2007. године 
Горњи Милановац 

На основу члана 16. Одлуке  о буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2007.  годину  („Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“, број 14/07, 16/07, 24/07 и 
30/07), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријација 

На  основу члана 16. Одлуке  о буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2007.  годину  („Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“, број 14/07, 16/07, 24/07 и 
30/07),  остварена  средства  уштеда  код  директних  и 
индиректних  буџетских  корисника,  највише  до  5% 
вредности  апропријације  чији  се  износ  умањује, 
прераспоређује  се  за  исплату  награда  за  посебне 
резултате рада запослених, на следећи начин: 

1)  У  оквиру  Раздела  1  –  Скупштина  општине, 
глава  1.1,  функција  110    Извршни  и  законодавни 
органи,  неутрошена  средства  буџета  у  оквиру 
апропријација  економски  конто  411    Плате,  додаци  и 
накнаде  запосленима,  у  износу  од  59.000  динара, 
економски  конто  412  –  Социјални  доприноси  на  терет 
послодавца, у износу од 4.000 динара, економски конто 
423  –  Услуге  по  уговору,  у  износу  од  157.000  динара 
распоређују се у корист апропријације економски конто 
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у 
укупном износу од 220.000 динара; 

2)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  01,  функција  130  –  Опште  услуге,  неутрошена 
средства  буџета  у  оквиру  апропријација  економски 
конто  411  –  Плате,  додаци  и  накнаде  запосленима,  у 
износу  од  2.415.000  динара,  економски  конто  412  – 
Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
407.000  динара,  економски  конто  426  –  Материјал,  у 
износу  од  200.000  динара,  распоређују  се  у  корист 
апропријације  економски  конто  416  –  Награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи  у  укупном 
износу од 3.022.000 динара; 

3)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  05,  функција  911  –  Дечја  установа,  неутрошена 
средства  буџета  у  оквиру  апропријација  економски 
конто  411  –  Плате,  додаци  и  накнаде  запосленима,  у 
износу  од  1.293.500  динара,  економски  конто  412  – 
Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
207.400  динара,  економски  конто  421  –  Стални 
трошкови, у износу од 200.000 динара, економски конто 
425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 50.000
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динара, економски  конто 426 – Материјал,  у износу  од 
25.000  динара  распоређују  се  у  корист  апропријације 
економски  конто  416  –  Награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи у укупном износу од 1.775.900 динара; 

4)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава 10, функција 820 – Културни центар, неутрошена 
средства  буџета  у  оквиру  апропријација  економски 
конто  411  –  Плате,  додаци  и  накнаде  запосленима,  у 
износу  од  303.800  динара,  економски  конто  412  – 
Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
57.900  динара,  економски  конто  423  –  Услуге  по 
уговору,  у  износу  од  134.750  динара,  распоређују  се  у 
корист  апропријације  економски  конто  416  –  Награде 
запосленима  и  остали  посебни  расходи  у  укупном 
износу од 496.450 динара; 

5)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  11,  функција  820  –  Библиотека,  неутрошена 
средства  буџета  у  оквиру  апропријације  економски 
конто  411  –  Плате,  додаци  и  накнаде  запосленима,  у 
износу  од  280.000  динара,  распоређује  се  у  корист 
апропријације  економски  конто  416  –  Награде 
запосленима и остали посебни расходи; 

6)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  12,  функција  820  –  Музеј  рудничкотаковског 
краја,  неурошена  средства  буџета  у  оквиру 
апропријација  економски  конто  411  – Плате,  додаци  и 
накнаде  запосленима,  у  износу  од  53.400  динара, 
економски  конто  412  –  Социјални  доприноси  на  терет 
послодавца,  у  износу  од  10.400  динара,  економски 
конто 413 – Накнаде у натури, у износу од 6.500 динара, 
економски конто 414 – Социјална давања запосленима, 
у износу од 1.500 динара, економски конто 421 – Стални 
трошкови, у износу од 29.500 динара, економски конто 
422  –  Трошкови  путовања,  у  износу  од  3.500  динара, 
економски конто 423 – Услуге по  уговору,  у износу  од 
60.000  динара  распоређују  се  у  корист  апропријације 
економски  конто  416  –  Награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи у укупном износу од 164.800 динара; 

7)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  13,  функција  820  – Установа  у  области  физичке 
културе,  неутрошена  средства  буџета  у  оквиру 
апропријације  економски  конто  411  – Плате,  додаци  и 
накнаде  запосленима,  у  износу  од  170.000  динара, 
распоређује се у корист апропријације економски конто 
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи; 

8)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  14,  функција  470  –  Туристичка  организација, 
неутрошена  средства  буџета  у  оквиру  апропријације 
економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и  накнаде 
запосленима, у износу од 80.000 динара, распоређује се 
у корист апропријације економски конто 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи; 

9)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  16,  функција  620  –  Јавно  предузеће  за  изградњу 
општине,  неутрошена  средства  буџета  у  оквиру 
апропријација  економски  конто  411  – Плате,  додаци  и 
накнаде  запосленима,  у  износу  од  137.000  динара, 
економски  конто  412  –  Социјални  доприноси  на  терет 

послодавца,  у  износу  од  26.000  динара,  економски 
конто  421  –  Стални  трошкови,  у  износу  од  180.000 
динара  распоређују  се  у  корист  апропријације 
економски  конто  416  –  Награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи у укупном износу од 343.000 динара; 

10)  У  оквиру  Раздела  3  –  Општинска  управа, 
глава  17,  функција  620  –  Јавно  предузеће  за  путеве, 
неутрошена  средства  буџета  у  оквиру  апропријације 
економски  конто  411  –  Плате,  додаци  и  накнаде 
запосленима, у износу од 235.000 динара, распоређује се 
у корист апропријације економски конто 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
биће  објављено  у  „Сл,  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о  буџету  општине Горњи Милановац 
за  2007.  годину  у  члану  16.  предвиђена  је  могућност 
исплате  награда  запосленима  по  основу  уштеда  у 
трошењу  средстава. Истим чланом  је  предвиђено да  се 
средства  од  уштеда  усмеравају  у  корист  апропријације 
економски  конто  416  –  Награде  запосленима  и  остали 
посебни расходи. 

У  том  смислу,  донето  је  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср
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