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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

387. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), чланова 43. и 63. Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013–испр.), члана 
42. Статута општине Горњи Милановац  ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 16/2013    пречишћен текст)  и 
члана  143. Пословника  о  раду Скупштине  општине Горњи Милановац  („Сл.гласник општине Горњи Милановац“,  бр. 
17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана 15. новембра 2013.године, донела  је 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 
Горњи Милановац за 2013. годину 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за 2013. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 

30/2012, 10/2013 и 11/2013) у делу Одлуке I Општи део  у члану 5, у делу „Приходи и примања", врше се следеће 
измене и допуне: 

 економски конто 711 110 – Порез зараде, износ „436.302.000“ замењује се износом „449.762.000“; 
  економски  конто  733  251  –  Капитални  наменски  трансфери  од  Републике  у  корист  нивоа  општине,  износ 

„95.550.000“ замењује се износом „48.420.000“; 
  економски  конто  744  151  –  Текући  добровољни  трансфери  од  физичких  и  правних  лица  у  корист  нивоа 

општине, износ „10.849.000“ замењује се износом „10.909.000“; 
  економски  конто  744  251  – Капитални добровољни  трансфери  од физичких и правних лица  у  корист нивоа 

општине, износ „27.110.000“ замењује се износом „ 27.210.000“. 

Члан 2. 
У делу Одлуке II Посебан део  Расходи, у члану 7. врше се следеће измене и допуне: 

У Разделу 2. Председник општине: 
Глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи: 

 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ „11.800.000“ замењује се износом „12.300.000“; 
  економски  конто  484  –  Накнаде  штете  услед  елементарних  непогода  и  других  природних  узрока,  износ 

„2.100.000“ замењује се износом „2.600.000“; 
 економски конто 499 – Текућа буџетска резерва, износ „16.034.550“ замењује се износом „22.434.550“; 

Додаје се економски конто: 

 економски конто 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ „2.000.000“.
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У Разделу 4. Општинска управа: 

Глава 01, функционална класификација 130 – Опште услуге: 

 економски конто 424 – Специјализоване услуге, износ „600.000“ замењује се износом „800.000“; 
  економски  конто  483  –  Новчане  казне  и  пенали  порешењу  судова,  износ  „4.000.000“  замењује  се  износом 

„7.200.000“; 
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ „5.620.000“ замењује се износом „8.920.000“. 

Глава 01, функционална класификација 620 – Одржавање регионалних путева: 

 економски конто 425 – Текуће поправке и одржавање, износ „62.550.000“ замењује се износом „5.800.000“; 
 економски конто 511 – Зграде и грађевински објекти, износ „33.000.000“ замењује се износом „42.620.000“. 

Глава 02, функционална класификација 560 – Фонд за заштиту животне средине: 

 економски конто 421 – Стални трошкови, износ „7.000.000“ замењује се износом „7.400.000“; 

Глава 04, функционална класификација 620  – Месне заједнице: 

  економски  конто  421  – Стални  трошкови,  износ  „5.315.000“  замењује  се  износом  „5.325.000“  (од  чега  је  из 
општих прихода буџета 3.394.000 динара); 

 економски конто 425 – Текуће поправке и одржавање, износ „26.616.000“ замењује се износом „26.349.000“ (од 
чега је из општих прихода буџета 20.549.000 динара); 

 економски конто 426 – Материјал, износ  „1.212.000“ замењује  се износом „1.262.000“  (од чега  је  из општих 
прихода буџета 142.000 динара); 

 економски конто 511 – Зграде и грађевински објекти, износ „30.440.000“ замењује се износом „30.540.000“ (од 
чега је из општих прихода буџета 21.39.000 динара); 

Додаје се: 
„  економски конто 541 – Земљиште, износ 267.000“ (из општих прихода буџета). 
Глава 07, функционална класификација 912 – Основно образовање: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим  нивоима  власти,  износ  „66.498.000“  замењује  се  износом 
„67.218.000“, а у оквиру ових средстава врше се следеће измене и допуне: 

 економски конто 512 – Машине и опрема, износ „3.292.000“ замењује се износом „3.712.000; 
и додаје се: 
„  економски конто 414 – Социјална давања запосленима, износ 300.000 динара“ 
Глава 08, функционална класификација 920 – Средње образовање: 

  економски  конто  463  –  Трансфери  осталим  нивоима  власти,  износ  „26.630.000“  замењује  се  износом 
„27.330.000“, а у оквиру ових средстава врше се следеће измене: 

 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ „2.400.000“ замењује се износом „2.498.000“; 
 економски конто 425 – Текуће поправке и одржавање, износ „1.200.000“ замењује се износом „1.790.000“; 
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ „1.290.000“ замењује се износом „1.302.000; 

Глава 15, функционална класификација 810 – Спортски савез општине Горњи Милановац: 

  економски  конто  481  –  Дотације  невладиним  организацијама,  износ  „20.510.000“  замењује  се  износом 
„21.610.000“, а у оквиру ових средстава врше се следеће измене: 

 економски конто 481– Средства за спортске клубове и организације, износ „12.553.000“ замењује се износом 
„13.653.000“. 

Глава 17, функционална класификација 630 – ЈКП „Горњи Милановац“: 

 економски конто 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ „15.700.000“ 
замењује се износом „16.540.000“ 

Глава 19, функционална класификација 620  – Јавно предузеће за изградњу општине: 

 економски конто 511 – Зграде и грађевински објекти, износ „64.900.000“ замењује се износом „58.500.000“, (од 
чега је за Главну улицу 20.000.000 динара).
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Глава 20, функционална класификација 620  – Јавно предузеће за путеве општине: 

 економски конто 424 – Специјализоване услуге, износ „230.000“ замењује се износом „30.000“; 
 економски конто 425 – Текуће поправке и одржавање, износ „12.971.000“ замењује се износом „12.821.000“; 
 економски конто 426 – Материјал, износ „10.070.000“ замењује се износом „10.370.000“; 
 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и казне, износ „300.000“ замењује се износом „350.000“. 

Глава 21, функционална класификација 810  – ЈП „Спортскорекреативни центар: 

 економски конто 415 – Накнаде трошкова за запослене, износ „160.000“ замењује се износом „135.000“; 
 економски конто 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, износ „50.000“ замењује  се  износом 

„20.000“; 
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ „2.875.000“ замењује се износом „3.031.000“; 
 економски конто 422 – Трошкови путовања, износ „90.000“ замењује се износом „40.000“; 
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ „380.000“ замењује се износом „481.000“; 
 економски конто 424 – Специјализоване услуге, износ „20.000“ замењује се износом „0“; 
 економски конто 425 – Текуће поправке и одржавање, износ „510.000“ замењује се износом „450.000“; 
 економски конто 426 – Материјал, износ „645.000“ замењује се износом „578.000“; 
 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и казне, износ „10.000“ замењује се износом „11.000“; 
 економски конто 511 – Зграде и грађевински објекти, износ „570.000“ замењује се износом „220.000“, 
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ „385.000“ замењује се износом „729.000“. 

Подзбирове и збирове ускладити са извршеним изменама. 

Члан 3. 
Ову  одлуку  објавити  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи  Милановац“  и  доставити  министарству 

надлежном за послове финансија. 

Члан 4. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 

Милановац“. 

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,ср. 

388. 

На  основу  члана  61.  Закона  о  јавним  предузећима  (”Сл.  гласник  РС”,  бр.  119/12),  члана  26.  Оснивачког  акта 
Јавног  предузећа  –  Одлуке  о    оснивању  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  10/2013),  члана  29.  Статута  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  12/2013),  чланова  42.  и  124.  Статута 
општине  Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац",  бр.  16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143. 
Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  17/2013), 
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о задужењу Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац  код  пословних  банака  ради  обезбеђења  обртних  средстава,  коју  је  донео  Надзорни  одбор  овог  Јавног 
предузећа, под  бројем 6221/13 од 27. септембра 2013. године.
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II Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,  ср. 

389. 

На основу члана 61. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (”Сл. гласник РС”, бр. 119/12), члана 17. став 1. 
тачка  3.  Оснивачног  акта  Јавног  предузећа  –  Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи Милановац“ 
Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац",  бр.  10/2013),  члана  24.  став  1.  тачка  3.  Статута  Јавног 
комуналног предузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац  ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 12/2013), 
члана  124.  Статута  општине  Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац",  бр.  16/2013  –  пречишћен 
текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",  бр.  17/2013),  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  новембра  2013.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о усвајању Ценовника услуга на Градским пијацама и Ценовника услуга 
искључења и прикључења корисника  са система даљинског грејања, коју  је  донео Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац, на седници одржаној 27. августа 2013. године, под бројем 5548. 

II Ово Решење и Одлуку о усвајању Ценовника услуга на Градским пијацама и Ценовника услуга искључења и 
прикључења корисника са система даљинског грејања објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,ср.
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390. 

На основу члана 42. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 16/13 – 
пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 
Милановац", бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донела 
је 

З А К Љ У Ч А К 

Прихвата  се  Извештај  о  извршењу  Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  период  1.  јануар  –  30. 
септембар 2013. године. 

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,ср. 

SADR@AJ 
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

387. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Г.Милановац за 2013.год..........................  страна 1 
388.  Решење  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  задужењу  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац........................................................................................................................... 

страна 3. 

389.Решење  о  давању  сагласности на Одлуку  о  усвајању Ценовника  услуга  на  градским пијацама и 
Ценовника услуга искључења и прикључења корисника са система даљинског грејања. 
Одлука о усвајању Ценовника услуга на градским пијацама бр.5485 од 26.08.2013.године. ..................... 

страна 4. 

страна 5. 
390. Закључак о прихватању се Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
период 1. јануар – 30. септембар 2013. године..................................................................................................  страна 8. 

______________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik  Горица Петровић, 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


