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1009. 

R e p u b l i k a  S r b i j a 
OP[TINA GORWI MILANOVAC 
PREDSEDNIK OP[TINE 
Broj:1400/486 
Datum:01.02.2012. godine 
GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010 i 101/2010), Re{ewa o 
kvotama potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.-31.03.2012. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi 
Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08 и 3/2011”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWЕ 
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 07 , FUNKCIONALNA 

KLASIFIKACIJA 912 OSNOVNO OBRAZOVAWE  И FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA  090  СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA BUXETSKE KORISNIKE ZA 

PERIOD 01.01.-31.03.2012. GODINU 

^lan 1. 
Zakonom o buxetskom sistemu definisano je da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine rashoda koji su 

odre|eni za tromese~ni ili neki drugi period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u vidu sredstva 
planirana u buxetu, plan izvr{ewa buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta. 

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar – mart 2012. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 

R.br. 
BUXETSKI 
KORISNIK 

Teku}i 
rashodi 

Teku}a buxetska 
резерва  Ukupno 

1. O[ “ Kraqa 
Aleksandra  I  “ 

2.327.103,00  2.327.103,00 

2. O[ “ Mom~ilo 
Nastasijevi}” 

1.255.626,00  1.255.626,00 

3. O[ “ Sveti 
Sava” 

1.237.140,00  57.000,00  1.294.140,00 

4. O[ “ Desanka 
Maksimovi}” 

2.148.168,00  2.148.168,00 

5. O[ “ Ivo 
Andri}” Prawani  2.720.760,00  2.720.760,00 

6. O[ “ Arsenije 
Loma” Rudnik  1.664.214,00  1.664.214,00 

7. O[ “ Takovski 
ustanak” Takovo  2.056.449,00  2.056.449,00 

A UKUPNO:  13.409.460,00  57.000,00  13.466.460,00 
OSTALI 
RASHODI 

413 Naknade u  11.850,00  11.850,00
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naturi 
424 Specijalizovane 

usluge 
301.000,00  301.000,00 

472 Naknada za 
za{titu iz 
buxeta  277.690,00  277.690,00 

B UKUPNO:  590.540,00  590.540,00 
UKUPNO (A+B):  14.000.000,00  14.057.000,00 

Ц  ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

423  Услуге по 
уговору  140.000,00  140.000,00 

425  Текуће попр. и 
одржавање  20.000,00  20.000,00 

426  Материјал  20.000,00  20.000,00 
472  Накн.за 

соц.зашт. из 
буџета  20.000,00  20.000,00 

UKUPNO:  200.000,00  200.000,00 

^lan 2. 
Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. 

Ukoliko se u periodu 01.01.-31.03.2012. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema 
prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u “Slu`benom 

glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

1010. 

R e p u b l i k a  S r b i j a 
OP[TINA GORWI MILANOVAC 
PREDSEDNIK OP[TINE 
Broj:1-400-487/1 
Datum:15.03.2012.  godine 
GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09), Re{ewa o kvotama potro{we za 
buxetske korisnike za period 01.01.-31.03.2012. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. glasnik 
op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08 и 3/2011”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWЕ 

O IZMENИ  RE[EWА O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, 
GLAVA  08, FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 920 SREDWE OBRAZOVAWE PO RE[EWU O IZMENИ  RE[EWА O 

KVOTAMA POTRO[WE ZA BUXETSKE KORISNIKE ZA PERIOD 01.01.-31.03.2012. GODINU 

^lan 1. 

Zakonom o buxetskom sistemu definisano je da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine rashoda koji su 
odre|eni za tromese~ni ili neki drugi period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u vidu sredstva 
planirana u buxetu, plan izvr{ewa buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta. 

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar – mart 2012. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 

R.br. 
BUXETSKI 
KORISNIK 

Teku}i rashodi 
Teku}a buxetska 

rezerva 
Ukupno 

1. T[ “ Jovan @ujovi} 
“ 

3.824.460,00  3.824.460,00 

2. Gimnazija “Takovski 
ustanak” 

1.545.240,00  1.545.240,00
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3. ET[ “ Kwaz Milo{”  1.414.890,00  1.414.890,00 
A UKUPNO:  6.784.590,00  6.784.590,00 

OSTALI RASHODI 
413 Naknade u naturi  508.450,00  508.450,00 
424 Specijalizovane 

usluge 
279.660,00  279.660,00 

472 Naknada za za{titu 
iz buxeta  277.300,00  277.300,00 

B UKUPNO:  1.065.410,00  1.065.410,00 
UKUPNO (A+B):  7.850.000,00  7.850.000,00 

^lan 2. 
Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. 

Ukoliko se u periodu 01.01.-31.03.2012. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema 
prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u “Slu`benom 

glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

PREDSEDNIK OP[TINE 
Milisav Mirkovi},с.р. 

1011. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број. 15532321/12 
22.03.2012. године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  9. Одлуке  о  посебном праву  у 
области  финансијске  подршке  породици  са  децом  на 
територији  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гл. 
општине Горњи Милановац“, број  5/12) и члана 7. и 22. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гл. општине Горњи Милановац, број 24/11) 
и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.  гл.  општине  Горњи Милановац“,  број 
20/08 и 3/11),) , доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЈЕДНОКРАТНОГ ИЗНОСА 
ЗА ИСПЛАТУ ПРАВА НА УВЕЋАН 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК 

1.УТВРЂУЈЕ  СЕ    једнократни  износ  од 
10.000,00 динара за исплату права на увећан родитељски 
додатак за свако рођено дете у 2012. години. 

2. Средства за исплату права из тачке 1. решења 
обезбеђена  су  Одлуком  о  буџету  општине  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гл.  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 24/11). 

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1.Одељењу за привреду и финансије 
2. Одељењу за друштвене делатности 
3. Архиви 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

1012. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 13853/ 2012 
02. април 2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу    члана  4.  Закона  о  ценама 
(„Сл.гласник  РС“,  бр.79/05),  члана  28.  став  2.  Закона  о 
комуналним  делатностима  („Сл.гласник  РС“,  број
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88/2011)  и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр.20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  „Аутопревозу 
Горњи  Милановац“,  А.Д.  Горњи  Милановац,  на 
повећање  цена  превоза  путника  у  градско  приградском 
саобраћају у просеку од 5 % 

км  тарифа од 
01.11.2011. 

нова 
тарифа 

01  30  31 
12  35  37 
3  50  52 
4  55  58 
56  70  73 
78  80  84 
910  85  89 
1115  95  100 
1620  110  115 
2125  125  131 
2630  140  147 
3135  165  173 
3640  175  184 
4145  205  215 
4550  220  231 

Цене  превоза  за  туцанички  коловоз  веће  су  у 
односу  на  цене    са  асвалтним  коловозом  за  30%,  а  на 
линијама или делу пута са лошим туцаничким коловозом 
примењује се тарифа за асвалтни коловоз увећана за 50% 
са заокружењем на цео динар. 

На  линијама  са  неповољном  конфигурацијом 
терена (већи успон од 6% или узан пут испод 5,5м) цене 
се повећавају за 15% са заокружењем на цео динар. 

2.  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  „Аутопревоз  Горњи 
Милановац“,  А.Д.  Горњи  Милановац  да  Одлуку  о 
повећању  цена  превоза  путника  у  градско  приградском 
саобраћају  достави Општинској  управи  општине Горњи 
Милановац, ради евиденције. 

3.    Ово  решење  примењиваће  се  од  03.04.2012. 
године. 

4.  Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

„Аутопревоз  Горњи  Милановац“,  АД  Горњи 
Милановац,  обратило  се  председнику  општине  Горњи 
Милановац захтевом бр. 134 од 09.03.2012. године, којим 
тражи  сагласност  на  повећање  цена  превоза  путника  у 
градско приградском саобраћају најмање  за  9,8%. 

У  свом  захтеву  наводе  да  садашње  цене 
примењују  од  09.11.2011.  године  и  да  су  од  тада  па  до 
краја  фебруара  2012.  године  цене  улазних  елемената  – 
утрошака више пута повећаване. Цена дизел горива  је  у 
односу  на  новембар  прошле  године  повећана  за  око 
13,35% и има тенденцију сталног пораста, аутоделови су 

скупљи  за  10%,,  а  аутогуме  за  5%,  а  све  то  је  условило 
повећање  директних  трошкова  и  потребу  за  повећањем 
цена превоза путника  у градско приградском саобраћају 
у  овој  години.  Обзиром  да  им  одобрене  тарифе  од 
новембра 2011.  године    не покривају   реалне потребе, и 
како би били у складу са дефинисаним планом корекције 
регулисаних  цена  за  2012.  годину  исказаним  у 
ревидираном  Меморандуму  о  буџету  и  економској  и 
фискалној политици  за 2011.  годину, са  пројекцијама  за 
2012.  и  2013.  годину  („Сл.  гласник  РС“,  број  102/2010) 
они траже да то повећање ипак буде 5%. 

Наиме, Меморандумом  је  планирано  да  се  цене 
комуналних  услуга  у  надлежности  јединица  локалне 
самоуправе могу повећати за 3,5 %,  у односу на цене из 
2011. године, али је и предвиђено да се за цене производа 
и  услуга  у  чијем  формирању  цене  значајније  учествују 
енергенти    може  одобрити  повећање  цена  изнад 
пројектоване  инфлације  и  то  само  до  нивоа  цена 
коштања  датих производа  и  услуга,  те  је  из  тог  разлога 
одлучено као у диспозитиву Решења. 

Oпштинско веће општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  02.04.2012.  године,  донело  је 
Закључак  број  306917/2012  којим  се  прихвата  захтев 
„Аутопревоза  Горњи  Милановац“,  А.Д.  Горњи 
Милановац, за повећање цена превоза путника у градско 
приградском саобраћају. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

1013. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401647/20121 
02. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник  општине,      глава  2.1,  функција  090 
социјална  заштита,    позиција  30/1,  економска 
класификација  472  накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџетаједнократне  помоћи  ,  одобравају  се  средства  у 
укупном  износу  од  10.000,00  динара,    на  име  помоћи 
Драгану  Тасићу  из  Г.Милановца,Нушићева  16,  око 
одласка    на  Међународни  скуп  студената  у  Мароко 
Казабланка.
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2.Средатва  из  тачке  1.  овог  решења  пренети  на 
текући  рачун  број:  355000000556176012  код 
Војвођанске банке. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић, с.р. 

1014. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 14017171/2012 
02. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  20/12,  економска 
класификација  481  дотације  невладиним 
организацијамаВерске заједнице, одобравају се средства 
у укупном износу од 250.000,00  динара,  на име помоћи 
око делимичне обнове Храма у Заграђу. 

2.Средатва  из  тачке  1.  овог  решења  пренети  на 
жиро  рачун  Православна  црквена  општина    Заграђе    , 
број : 16027810073 код Банка Интеза. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1015. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401679 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 

став 1 тачка 3. и 16.  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  90.000,00 
динара,  на  име  накнаде  штете  због  клања  девет 
сјагњених  оваца  услед  напада  паса  луталица  , 
Дрињаковић С. Драгану из Такова, ЈМБГ 2710936783435. 

2. Средства из  тачке 1. овог  решења пренети на 
жиро  рачун  бр.2002890942044  код  Поштанске 
штедионице. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1016. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 14016791 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3. и 16.  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  30.000,00 
динара,  на име накнаде штете због угинућа једне овце и 
петоро  јагњади  услед  напада  паса  луталица,  Савић 
Бобану из Такова, ЈМБГ 3012962783413.
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2. Средства из тачке  1. овог решења пренети на 
жиро  рачун  број:  160140010003980115  код  банке 
Интесе. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1017. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 14016792 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3. и 16.  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  55.000,00 
динара,  на име накнаде штете због угинућа седам оваца 
и  два  јагњета  услед  напада  паса  луталица,  Лазић  М. 
Радославу из Сврачковаца, ЈМБГ 0702942783412. 

2. Средства из тачке  1. овог решења пренети на 
жиро  рачун  број:  250  4070011031530  87  код  EFG 
Еуробанке. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1018. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 14016793 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3. и 16.  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  25.000,00 
динара,  на име накнаде штете  због  угинућа  две  овце  и 
једног  јагњета  услед  напада  паса  луталица,  Бојовић 
Радиша из Такова, ЈМБГ 2110952783421. 

2. Средства из  тачке 1. овог  решења пренети на 
жиро рачун број: 2452223953 код Агро банке. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1019. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 14016794 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3. и 16.  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012.
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годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  25.000,00 
динара,  на  име  накнаде  услед  уједа  пса  луталице, 
Миловановић  Рајку  из  Г.Милановца,  ЈМБГ 
1503969783416. 

2. Средства из тачке  1. овог решења пренети на 
жиро  рачун  број:  160570010022510738  код  банке 
Интесе. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401679/5 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  13.000,00 
динара,  на  име  накнаде штете  као  последица  напада  и 
уједа  паса  луталица  ,услед  чега  је  дошло  до  угинућа 
свиње,  Нешковић  Благоју  из  Бруснице,  ЈМБГ 
0806951783441. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  исплатити 
готовински,преко благајне. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1021. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401679/6 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  25.000,00 
динара,  на  име  накнаде  нематеријалне  штете  због 
претрпљених  физичких  болова,  страха  и  естетске 
наружености као последица напада и уједа пса луталице , 
Ковачевић Д.Љиљани  из Брђана, ЈМБГ 2304955787826. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  исплатити 
готовински,преко благајне. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р.
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1022. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401679/7 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  20.000,00 
динара,  на  име  накнаде  нематеријалне  штете  због 
претрпљених  физичких  болова,  страха  и  естетске 
наружености као последица напада и уједа пса луталице , 
Тешић Слободанки  из Г.Mилановца, ул. Браће Радојевић 
бр.13  ЈМБГ 2004963788412. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  исплатити 
готовински,преко благајне. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1023. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401679/8 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 

годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном износу  од  15.000,00 
динара,  на  име  накнаде штете  као  последица  напада  и 
уједа паса луталица ,услед чега је дошло до угинућа две 
сјагњене  овце,  Поњавић  Јовану  из  Бруснице,  ЈМБГ 
1504984783428. 

. 
2. Средства из  тачке 1. овог  решења пренети на 

текући  рачун бр. 250407000002153035 код Еуро банке . 
3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 

одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1024. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401679/9 
05. април 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник општине,   глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,    позиција  21,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или других узрока, 
одобравају  се  средства,  у  укупном  износу  од  7.000,00 
динара,  на  име  накнаде штете  као  последица  напада  и 
уједа  паса  луталица  ,услед  чега  је  дошло  до  угинућа 
овце,  Ивановић  Милораду  из  Варница,  ЈМБГ 
1708957783410.
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2. Средства из тачке  1. овог решења пренети на 
текући  рачун бр. 150100156258569330 код Креди банке. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

1025. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401677 
05.април  2012.године 
Горњи Милановац 

Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду средстава од Министарства финансија 
Републике Србије 

1.На  основу  Решења  Владе  Републике  Србије  (05  број 
4011061/2012  од  23.  фебруара  2012  .год.  објављеног  у 
Сл.гл.РС бр.14/27.02.2012.год.), Министарство финансија 
Републике  Србије,  определило  је  и  уплатило    средства 
општини Горњи Милановац  ( на уплатни рачун прихода 
 733154 текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике  у  корист  нивоа  општина),  на  име 
обезбеђивања средстава за санацију  штета у јединицама 
локалне  самоуправе,  насталих  након  обилних  снежних 
падавина  у  току  јануара  и  фебруара  2012.године,  у 
износу од 4.000.000,00 динара. 

2.На основу члана 5.став 5.Закона о буџетском систему ( 
„Сл.гл.  РС“  бр.54/09,73/2010,101/2010  и  101/2011.), 
средства из тачке 1. овог решења  распоређују се разделу 
02Председник  општине,  глава  2.1,  функција  110   
извршни и законодавни органи , позиција 22, економска 
класификација 499стална буџетска резерва. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

1026. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401678 
05.април  2012.године 
Горњи Милановац 

Р Е Ш Е Њ Е 

о распореду средстава од Министарства финансија 
Републике Србије 

1.На  основу  Решења  Владе  Републике  Србије  (05  број 
4012358/2012  од  29.  марта  2012  .год.  објављеног  у 
Сл.гл.РС бр.25/04.04.2012.год.), Министарство финансија 
Републике  Србије,  определило  је  и  уплатило    средства 
општини Горњи Милановац ( на уплатни рачун прихода 
 733154 текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике  у  корист  нивоа  општина),  на  име 
обезбеђивања средстава за санацију  штета у јединицама 
локалне  самоуправе,  насталих  након  обилних  снежних 
падавина  у  току  јануара  и  фебруара  2012.године,  у 
износу од 3.600.000,00 динара. 

2.На основу члана 5.став 5.Закона о буџетском систему ( 
„Сл.гл.  РС“  бр.54/09,73/2010,101/2010  и  101/2011.), 
средства из тачке 1.овог решења  распоређују се разделу 
02Председник  општине,  глава  2.1,  функција  110   
извршни и законодавни органи , позиција 22,  економска 
класификација 499стална буџетска резерва. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

258. 

На  основу  члана  27.Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  ("Сл.гл.РС",  25/2000  ,25/2002,  107/2005 
108/2005испр.),  члана  41.  став.  2.  Статута  Јавног 
предузећа  "Спортскорекреативни  центар"  Горњи 
Милановац  ("Сл.  гл.општине  Горњи  Милановац",број 
19/08 и 8/11), члана 61.став.1.тачка 13. Статута општине 
Горњи Милановац ("Сл.гл.општине Горњи Милановац", 
број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о општинском 
већу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гл.општине 
Горњи  Милановац",број  24/08),  Општинско  веће
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општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  2 
априла 2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Јавном  предузећу 
"Спортскорекретаивни  центар"  Горњи  Милановац  на 
Одлуку  број  269/12,  коју  је  донео  Управни  одбор  на 
седници одржаној 15.03.2012. године и то  за издавање у 
закуп    градског  базена  у  Горњем  Милановцу  који  се 
налази  на  к.п.бр.40308/2  КО  Горњи  Милановац,  за 
период  од  3  године,  почев  од  1.04.2012.  године  до 
01.04.2015. године. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац" 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306917/2012 од 2.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

259. 

На основу члана 42. Закона о социјалној заштити 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  24/2011),  члана  22.  Одлуке  о 
правима  и  услугама  у  социјалној  заштити  општине  Г. 
Милановац  („Сл.  гласник  општине Г. Милановац“,  број 
24/2011),  члана  61.  став  1.  тачка  13.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о 
општинском  већу  општине  Горњи  Милановац  (  „Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 2. априла 2012. године, донело је 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 
„ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ“ 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим Правилником уређују се начин и  услови 
пружања  услуге  Помоћ  у  кући  за  децу  са  сметњама  у 
развоју. 

КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ 

Члан 2. 

Услуга помоћи у кући намењена је деци са сметњама у 
развоју и њиховим породицама када  је таква подршка  у 
складу са процењеним потребама детета и породице. 

Ова услуга је намењена деци  која живе у природним, 
старатељским или хранитељским породицама. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

Члан 3. 

Критеријуми  за  избор  корисника  ПУК  за  децу  са 
сметњама у развоју дефинисани  су према: 

1.  месту боравка корисника; 
2.  годинама старости; 
3.  психофизичком  статусу;  здравственом  стању 

корисника 
4.  породичним, стамбеним и другим околностима. 

1. Место боравка 

Да  корисник  услуге  има  место  пребивалишта  на 
територији општине Горњи Милановац 

2. Године старости 

Деца и млади до 18, односно 26  година за лица код којих 
је  продужено  родитељско  старање  или  су  лишена 
пословне способности. 

3. Психофизики статус: здравствено стање корисника 

  деца  са  умереним,  тежим  и  тешким  обликом 
менталне недовољне развијености 
 деца са телесним инвалидитетом 
деца са сензорним инвалидитетом 
деца са вишеструком ометеношћу 
 деца са аутизмом 
деца са тежим хроничним обољењима. 

4. Породичне, стамбене и друге околности 

Услуга  омогућава  подршку  породицама,  како  у  граду 
тако и у руралним подручјима општине: 

•  које  су  изложене  сиромаштву  и  удаљености  од 
језгра  насеља  те  су  им  теже  доступне  остале 
услуге у заједници. 

•  где  чланови  породице  немају  основну  подршку 
на радном месту, као што су плаћено боловање и 
годишњи  одмор.  Ова  услуга  је  од  виталног 
значаја за стабилност породице у целини. 

•  у  циљу  превенције  сагоревања  чланова 
породице. 

ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 4. 

Главне активности које обухвата услуга „Помоћи у кући 
за децу са сметњама у развоју“ су: 

•  помоћ у обављању кућних послова и одржавање 
домаћинства 

•  помоћ  у  обезбеђивању  исхране,  укључујући  по 
потреби:  набавку  намирница,  припрему  лаких 
оброка, припрему освежавајућих напитака; 

•  помоћ  у  одржавању  личне  хигијене  детета 
(одржавање  личне  хигијене,  укључујући  по 
потреби:  помоћ    при  облачењу  и  свлачењу, 
умивању,  купању,  прању  косе,  чешљању, 
бријању, сечењу ноктију;)
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•  пружање  услуга  лаичке,  породичне  неге 
укључујући  по  потреби:  контролу  узимања 
лекова,  помоћ при  кретању  и  одласку  у  тоалет, 
једноставну  масажу,  набавку  и  надгледање 
узимања  лекова  преписаних  од  стране 
квалификованих  медицинских  стручњака, 
одвођење на лекарске прегледе, а према потреби 
и  обезбеђивање  доступности  основне 
здравствене неге; 

•  чување  и  анимација  детета  односно  провођење 
структурисаног  слободног  времена  са  дететеом 
(игра, стимулација, једноставне вежбе, шетња) 

•  психосоцијална  подршка  детету  –  кориснику  и 
члановима породице и сродника. 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ РАДА 

Члан 5. 

Пружалац услуге обезбеђује вођење евиденције (листу 
чекања)  и  редовно  информисање  потенцијалних 
корисника о почетку коришћења услуге. 

Информисање  се  врши  путем  локалних  медија,  у 
педијатријској  служби  Дома  здравља,  у  просторијама 
Центра  за  социјални  рад и  на друге начине,  у складу са 
потребама. 

Пружалац  услуге  усваја  Годишњи  план  активности. 
Припрема Годишњег плана активности обавезно се ради 
уз  консултацију  са  корисницима  и  члановима  њихових 
породица,  односно  старатељима.  Годишњи  план 
активности  је  доступан  корисницима  и  особљу,  као  и 
информације  о  делокругу  рада  Службе  Помоћи  у  кући, 
услугама  које  обезбеђује  и  правилима  понашања 
ангажованих  лица.  Наведене  информације  пружалац 
услуге је дужан да достави у писаној форми. 

Ради  информисања  стручне  и  шире  јавности  о  свом 
раду  и  услугама  које  пружа,  пружалац  услуге  усваја 
дефинисан годишњи план. 

OСОБЉЕ 

Члан 6. 
Особље Службе Помоћи у кући за децу са сметњама у 

развоју  чине:  водитељ  службе  ,физиотерапеут  и 
неговатељице . 

ВОДИТЕЉ СЛУЖБЕ 
Члан 7. 

Водитељ службе Помоћ у кући је лице именовано од 
стране изабраног пружаоца услуге.    Водитељ службе је 
обавезан  да  поседује  доказ  о  томе  да  је  похађао 
акредитовану  обуку    за  пружање  услуге  „Помоћ  у  кући 
за децу са сметњама у развоју“. 

За  водитеља  службе  ангажује  се  стручни  радник 
(психолог,  социолог,  социјални  радник,  педагог, 
специјални педагог). 

Члан 8. 

Водитељ  службе  у  потпуности  је  одговоран  за  рад 
Службе  Помоћи  у  кући.  Водитељ  тима  прикупља  и 
анализира  дневнике  рада  неговатељица,  прати  да  ли  је 

обухваћен предвиђени број корисника,  да ли су пружене 
све  услуге предвиђене индивидуалним планом пружања 
услуге. 

Једном  недељно  организује  састанак  са 
неговатељицама  и  разговара  о  постигнутом  напретку  у 
пружању  Програмом  задатих  услуга  корисницима.  За 
сваки  проблем  у  раду  неговатељица  он  је  надлежан  да 
донесе коначну одлуку. 

Дужан  је  да  о  сваком  уоченом  недостатку  при  раду 
било ког лица ангажованог у Служби  о томе недостатку 
упозори  лице  које  је  учинило  пропуст  у  раду,  а  према 
потреби да о томе обавести и Управни одбор Центра и да 
покрене  процедуру  за  раскид  ангажмана  са  лицем  које 
крши радне обавезе. 

Члан 9. 

Поред напред наведног, Водитељ службе је одговоран 
и за извршење следећих послова: 

1.  интерресорно  истраживање  у  циљу  откривања  тзв. 
„скривених корисника“ 
2.  мотивацију  потенцијалних    корисника  за  прихват 
услуга  и  успостављање  контакта  са  сродницима 
корисника  (обилазак породица на  терену,  са  једном или 
више неговатељица) 
3. пријем корисника 
4. процена потреба корисника 
5. планирање и поновни преглед 
6. рад Удружења  родитеља деце са посебним потребама 
општине  Горњи  Милановац  породица  са  сметњама  у 
развоју. 

НЕГОВАТЕЉ/ИЦА 

Члан 10. 

Пружалац  услуге  ангажује  неговатељице  након 
спроведеног  јавног  конкурса  и  обављеног  интервјуа  и 
тестирања.  Изабране  неговатељице  су  у  обавези  да 
похађају  обуку  о  пружању услуге Помоћ  у  кући. Обуку 
организује и пружа пружалац услуге у колико за то има 
лиценцу  за  реализацију  акредитованих  програма  обуке 
или  друга  за  то  ангажована  установа,  односно  лице. 
Обука  се  врши  по  акредитованом  програму  Завода  за 
социјалну заштиту РС. 

Неговатељица има минимум  четврти  степен стручне 
спреме. 

ФИЗИОТЕРАПЕУТ 

Члан  11. 

Физиотерапеут  процењује  здравствено  стање  деце  и 
на  основу  те  процене  и  онога  што  пропише  лекар 
,планира  рад  са  сваким  корисником,  израђује  програм 
који  садржи  опис  поступака  и  предвиђених  исхода 
терапије 

Трајно  прати  стање  корисника  и  према  потреби 
прилагођава  програм  физиотерапије;спроводе  разне 
вежбе  како  би  очували  функцију  зглобова  и  мишића 
корисника. 
ПРИЈЕМ КОРИСНИКА
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Члан 12. 

Пријемна  процена  се  обавља  пре  отпочињања 
коришћења услуга, како  би се утврдило да ли пружалац 
услуге  са  својим  капацитетима  може  да  одговори  на 
потребе  корисника,  односно  утврдиле  неопходне 
чињенице  за  доношење  одлуке  о  отпочињању  пружања 
услуге. 

Документација за евиденцију корисника: 

1.  Извод из књиге рођених; 
2.  Релевантна  здравствена  документација  о  стању 

детета; 
3.  Мишљење интерресорне комисије 
4.  Приходи чланова породице. 

Кориснику се, током пријема, обезбеђују информације 
о  његовим  правима  и  обавезама.  На  основу 
непосредног  разговора  са  дететом  и  члановима 
породице,  овлашћени  пружалац  услуга  обезбеђује 
преглед података који се односи: 

•  ставове  и  очекивања  од  услуге  помоћ  и  нега  у 
кући, 

•  да ли и у којој мери овлашћени пружалац услуга 
може  да  задовољи  потребе  потенцијалног 
корисника,  укључујући  и  условност  дома 
корисника  за  пружање  услуге  (да  ли  је  могуће 
обезбедити воду, загревање простора, одношење 
отпадних  вода  и  смећа,  да  ли  су  обезбеђени 
елементарни  услови  за  одржавање  хигијене 
простора), 

•  које услуге ће бити на располагању кориснику и 
у којем року, 

•  које  породице  имају  приоритет  у  односу  на 
ургентне потребе и ситуације, 

•  листу чекања, уколико је неопходно. 

Ургентни  пријем  обезбеђује  се  у  ситуацијама  када  је 
значајно угрожено свакодневно функционисање детета и 
породице  услед  здравственог  и  социјалног  стања  и 
нефункционисања уобичајених система подршке. 

Пријемна  процена  реализује  се  у  року  од  7  дана  од 
пристизања захтева код овлашћеног пружаоца услуге. 

ПРОЦЕНА ПОТРЕБА 

Члан 13. 

Процена  се  врши након пријема и  периодично  током 
пружања услуге уз највеће могуће учешће корисника или 
старатеља. 

Процена обухвата идентификацију и процену потреба, 
способности,  интересовања,  капацитета  пружаоца  да 
одговори  на  идентификоване  потребе,  комуникационих 
способности,  ризика  којима  је  корисник  изложен. 
Процена  уважава  културолошке  и  личне  посебности 
(географско и етничко порекло, матерњи језик, религију, 
узраст, пол, комуникационе способности.). 

Пружалац  услуге  примењује  стручне  поступке  који 
омогућавају остваривање циља процене. 

Процена  се  обавља  у  року  од  3  дана  по  пријему 
корисника и ослања се на   пријемну процену и процену 
упутног ЦСР, уколико је корисник упућен из ЦСР. 

Процену  потреба  врши  стручни  радник  а  према 
потреби  укључују  се  стручњаци  различитих 
специјалности  из  локалне  заједнице  (социјални  радник, 
психолог, дефектолог, педагог). 

Члан 14. 

При    пружаоцу  услуге  „Помоћ  у  кући“  формира  се 
Удружење  родитеља  деце  са  сметњама  у  развоју 
општине Горњи Милановац. 

У  Удружењу  родитеља  деце  са  сметњама  у  развоју 
обавља  се  групни  разговор  корисника  и  Водитеља 
службе,  односно  стручних  лица  ангажованих  на 
пројекту,  у  циљу  утврђивања  потреба  корисника, 
креирања  услуге  у  складу  са  потребама  корисника 
услуга. 

За  потребе  ове  активности  користе  се  просторије  за 
састанке пружаоца услуге. 

ПЛАНИРАЊЕ И ПОНОВНИ ПРЕГЛЕД 

Члан 15. 

На  основу  идентификованих  потреба, 
способности  и  ризика,  за  сваког  корисника  се  сачињава 
индивидуални план услуга. 

Индивидуални  план  услуге  сачињава  се  након 
процене, у складу са посебним стандардима за конкретну 
услугу. 

Индивидуални план услуга обавезно садржи: 

1.  циљеве који се желе постићи; 
2.  очекиване исходе; 
3.  конкретизоване  активности  које  ће  се 

предузимати; 
4.  временски рок у којем се план реализује; 
5.  одговорне особе за реализацију плана услуга 

Индивидуални  план  се  дефинише  у  склопу  ширег 
плана  упутног  ЦСР,  уколико  је    корисник  упућен  од 
стране ЦСРа. 

Корисник или његов/њен законски заступник, кључни 
радник,  по  потреби  други  стручњаци  у  организацији  и 
заједници  и  водитељ  службе  учествује  у  изради 
индивидуалног  плана  услуге.  Индивидуални  план  се 
доставља  кориснику  и/или  његовом/њеном  законском 
заступнику. Кориснику се обезбеђује одговорајућа помоћ 
у изради и разумевању индивидуалног плана услуге. 

Сваки индивидуални план услуге дефинише рокове за 
поновни преглед плана. 

Индивидуални  план  услуге  сачињава  се  у  року  од  3 
дана по окончању процене. 

Поновни преглед индивидуалног плана услуга обавља 
се по потреби а најмање једном у 6 месеци.



B Br ro oj j 6 6 / /2 20 01 12 2  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 1 13 3 

УГОВОР 

Члан 16. 
Пружалац  услуге  са  корисником  или  заступником 

потписује  уговор  којим  су  садржана  права  и  обавезе 
пружаоца, односно корисника. 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ 

Члан 17. 

Сваком  кориснику  обезбеђује  се  услуга  у  складу  са 
индивидуалним  планом  услуге,  у  минималном  трајању 
од 2 сата недељно. 

Услуга  се  пружа  у  природном  окружењу  корисника, 
односно у у стану корисника. 

Минимално трајање  посете у кући корисника је 1 сат. 

Неговатељица  је  задужена  за  рад  са 4 до  5 корисника 
услуге дневно. 

Пружалац  услуге  настоји  да  код  једног  корисника 
услуге буде ангажована увек иста  неговатељица. 

Изузетно,  у  оправданим  случајевима,  по  оцени 
Водитеља  службе,  за  рад  са  корисником  може  се 
ангажовати друга неговатељица. 

ПРИГОВОРИ И ПРИТУЖБЕ КОРИСНИКА 

Члан 18. 

Корисник  услуге  или  његов  заступник  има  право  на 
подношење приговора и притужби на квалитет пружене 
услуге. 

Приговор  се  подноси  Центру  за  социјални  рад  у 
писаној  форми.  Центар  за  социјални  рад  одлучује 
решењем у року од 15 дана од дана пријема приговора. 

О  жалби  на  решење  из  претходног  става  одлучује 
Општинско веће општине Горњи Милановац. 

Критеријум и мерила за утврђивање цене услуге 
помоћи и неге у кући за  децу са сметњама у развоју 

Члан  19. 

Цена  услуге Помоћ и  нега  у  кући  утврђује  се  према 
следећим елементима: 

Зараде ,накнаде и друга примања запослених у складу са 
законом,колективним уговорима и другим прописима, 

Средства за исплату законом утврђених обавеза , 

Материјални  трошкови  везани  за  пружање  услуга 
кориснику 

Остали  материјални  и  нематеријални  трошкови 
(канцеларијски  материјал,телефон,санитарни  преглед 
радника итд.) 

Стални    трошкови  према  уговору  о  обављању  послова 
помоћи  и  неге  у  кући  за  децу  са  сметњама  у 
развоју,закључен између    општине Горњи Милановац и 
Центра.за социјални рад. 

Члан 20. 

Сагласност  на  цену  услуга  помоћи  и  неге  у  кући  за 
децу  са  сметњама  у  развоју  и  њихове  породице  даје 
Општинско веће  на предлог  Управног одбора Центра за 
социјални рад. 

Критеријум и мерила  за учешће корисника и 
његових сродника  у трошковима помоћи у кући 

Члан 21. 

Средства  за  финансирање  услуга  помоћи  и  неге  у 
кући обезбеђују се у буџету општине Горњи Милановац 
,учешћем  сродника  као  и    из  других  извора(донације  и 
сл.). 

Право  на  регресирање  цене  услуга  помоћи  и  неге  у 
кући  утврђује  се  у  зависности  од  односа  укупног 
месечног  прихода  по  члану  домаћинства  корисника  и 
нивоа  социјалне  сигурности  за  појединца  утврђених 
Законом о социјалној  заштити 

Учешће  корисника  у  трошковима  помоћи  у  кући 
утврђује се према следећој скали: 

ПРИХОД ПОЈЕДИНЦА 
ПОРОДИЦЕ* 

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА 
КОРИСНИКА 

До нивоа социјалне сигурности 
за појединца 

0% 

До двоструког износа нивоа 
социјалне сигурности за 
појединца 

20% 

Од 2. до 3. нивоа социјалне 
сигурности за појединца 

40% 

Од 3. до 4. нивоа социјалне 
сигурности за појединца 

60 % 

Од 4. до 5. нивоа социјалне 
сигурности за појединца 

80% 

Преко петоструког нивоа 
социјалне сигурности за 
појединца 

100% 

Под    приходом  се  подразумевају  сва  примања 
појединцапородице,изузимајући додатак  на  туђу негу  и 
помоћ и увећани додатак за туђу негу и помоћ. 

Члан 22. 

Учешће корисника и његових сродника у трошковима 
помоћи у кући утврђује се на основу уговора о пружању 
услуге склопљеног између корисника услуге и Центра за 
социјални рад. 

Учешће  у  трошковима  помоћи  у  кући 
корисници,односно њихови сродници уплаћују на текући 
рачун  Центра,најкасније  до  десетог  у  месецу  за 
претходни месец. 

У случају  неизмирења обавеза у утврђеним роковима 
зарачунава се законска затезна камата. 

За  дане  у  којима  не  користи  услугу,корисник  плаћа 
50% од цене услуге.
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ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА 

Члан 23. 
Пружалац  услуге  континуирано  прати  квалитет 

пружених  услуга;  најмање  једном  месечно,  пружалац 
услуге спроводи интерну евалуацију квалитета пружених 
услуга. 

Евалуација  ће  се  вршити  на  основу  спроведеног 
анкетирања  родитеља,  старатеља,  односно  хранитеља 
корисника. 

РАЗВОЈ ОСОБЉА 

Члан 24. 

Пружалац  услуге  сачињава  годишњи  план  о 
потребама  за  професионалним  усавршавањем/обуком 
ангажованих за наредну годину. 

Пружалац  услуге  обезбеђује  супервизију  свим 
особама  ангажованим  на  пружању  услуге,  у  складу  са 
стандардима. 

ДОСТУПНОСТ ПРОГРАМА И УСЛУГА У 
ЗАЈЕДНИЦИ 

Члан 25. 
Пружалац услуге обезбеђује програме који су посебно 

прилагођени  могућностима  и  интересовањима 
корисника,  који  се  реализују  у  локалној  заједници  од 
стране културних, образовних и осталих институција. 

За  потребе  корисника  које  пружалац  услуге  не 
обезбеђује,  могу  се  по  уговору  ангажовати  и  други 
појединци, односно службе у заједници, на начин који не 
ремети  задовољавање  потреба  других  корисника  и 
функционисање службе у целини. 

Члан 26. 
Овај  Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од 

дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине 
Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306917/2012 од 2.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Милисав Мирковић, с.р. 

260. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“, број 
24/2011)  и  члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 

општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
02.04.2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Књижевном  клубу  “Момчило 
Настасијевић“  из  Г.Милановца  за  помоћ  у  вези 
одржавања  30тогодишњице  КК“Момчило 
Настасијевић“  и  штампања  јубиларне  књиге  “Руднички 
кристали“ , у износу од 10.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијамаКК“Момчило 
Настасијевић“. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

261. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
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одобравају  се  средства  Општинској  управи  општине 
Г.Милановац  ,  у  износу  од  900.000,00  динара  на  име 
учешћа  у  финансирању  трошкова  одржавања  градског 
базенапескарење  алуминијумског  корита,  бојење  и 
набавка боје, припрема и бојење малог базена. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  01, 
функционална  класификација  620развој  заједнице, 
економска  класификација  511зграде  и  грађевински 
објекти. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

262. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Гимназији  „  Таковски 
устанак“, из Г.Милановца у износу од 34.780,00 динара 
на  име  помоћи  за  финансирање  трошкова  сахране 
професора географије Мирјане Марковић. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  08, 
функционална класификација 920  средње образовање   
Гимназија „Таковски устанак“, економска класификација 
463111/414314  помоћ  у  случају  смрти  запосленог  или 
члана уже породице. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

263. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Ватрогасном  савезу 
Моравичког  округаЧачак  у  износу  од  12.000,00 
динара  на  име  помоћи  за  финансирање  Окружног 
ватрогасног такмичења. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110  –  извршни  и 
законодавни  органи,економска  класификација  481 
дотације невладиним организацијама. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р.
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264. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  11.510,00  динара  на 
име помоћи за плаћање поправке котла у ОШ „Арсеније 
Лома“ Рудник. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  07, 
функционална класификација 912  основно образовање  
ОШ“Арсеније  Лома“,    економска  класификација 
463111/425191. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

265. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 

Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  ОШ“Краљ  Александар  I“  из 
Г.Милановца  у  износу  од  125.000,00  динара,  на  име 
помоћи  поводом  организовања  Окружног  такмичења 
ученика  основних  школа  Моравичког  округа  из 
математике, које ће се одржати 31.марта 2012.године. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  – Општинска  управа,  глава  07, 
функционална  класификација  912    основно  образовање 
–  ОШ “Краљ Александар  I“,    економска  класификација 
463111/423621угоститељске  услуге  80.000,00  динара  и 
економска  класификација  463111/426611материјал  за 
образовање 45.000,00 динара. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

266. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална



B Br ro oj j 6 6 / /2 20 01 12 2  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 1 17 7 

класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Удружењу  рудничана 
„Руднички завичај“за помоћ око  припреме и  издавања 
Билтена „Рудничанин“ у износу од 25.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,    економска  класификација  481 
дотације невладиним организацијамаостало. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

267. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  ПСД  „Рудник“Г.Милановац,за 
помоћ  око  плаћања  превоза  поводом  организације 
традиционалне  акције  “Стазом Другог  српског  устанка“ 
у износу од 8.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,    економска  класификација  423 
услуге по уговору. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  пренети 
предузећу“Аутопревоз“А.Д. Г.Милановац. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

268. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 200.000,00 динара на 
име помоћи за изградњу водовода МЗ Мајдан. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  – Општинска  управа,  глава  04, 
функционална класификација 620 месне заједнице  МЗ 
Мајдан, економска класификација 425текуће поправке и 
одржавање. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р.
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269. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства МЗ Савинац  Дренова за помоћ 
око  реконструкције  водовода,  у  износу  од  200.000,00 
динара . 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  04, 
функционална класификација 620 месне заједнице  МЗ 
Савинац    Дренова,  економска  класификација  425 
текуће поправке и одржавање. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

270. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 

Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  МЗ  Бољковци,  за  помоћ  око 
поправке и реконструкције Дома културе у Бољковцима, 
у износу од 130.000,00 динара . 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  – Општинска  управа,  глава  04, 
функционална класификација 620 месне заједнице – МЗ 
Бољковци,  економска  класификација  425текуће 
поправке и одржавање. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

271. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  МЗ  Велереч,  за  помоћ  око
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регулисања  имовинскоправних  односа  са  власником 
локације  где  се  налази  трафо  станица,  у  износу  од 
60.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  04, 
функционална класификација 620 месне заједнице – МЗ 
Велереч,  економска класификација 425текуће поправке 
и одржавање. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

272. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.  2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Филипић  Драги  из  Озрема  за 
помоћ  у  санацији    последица  пожара  ,  а  на  основу 
Уверења  МУПа  бр.217148/12  од  22.03.2012.године  и 
Записника Одељења за инспекцијске послове општинске 
управе  општине  Г.Милановац  бр.407354249  од 
26.03.2012.год. у износу од 30.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 

накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински,преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306917/2012 од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

273. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.  2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Аврамовић  Милораду  из 
Бољковаца  за  помоћ  у  вези  накнаде  штете  почињене 
клањем  сјарне  козе  од  стране  паса  луталица,  уз  који  је 
приложен  записник  инспекције,у  износу  од  10.000,00 
динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински,преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије.
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5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

274. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.  2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Србољуб  Јаковљевић  из 
Г.Милановца  за помоћ  у  санацији  последица пожара  ,  а 
на  основу  Записника Одељења  за  инспекцијске  послове 
општинске  управе  општине Г.Милановац  број 407354 
162 од 14.02.2012.године у износу од 50.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински,преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

275. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  02.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Установи  за  физичку  културу 
општине  Г.МилановацЖРК "Металац",  у  износу  од 
20.000,00 динара, на име учешћа у финансирању одласка 
женског рукометног клуба "Металац", на традиционални 
Светски  турнир  мира  у  рукомету  и  фудбалу  који  се 
одржава  у  РоверетуИталија  у  периоду  од  0509.априла 
2012. године. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  – Општинска  управа,  глава  15, 
функционална  класификација  810 Установа  за физичку 
културу    ЖРК  "Металац"  Г.Милановац,  економска 
класификација 481дотације невладиним организацијама. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306917/2012. од 02.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

276. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине
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Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  04.04.  2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 107.500,00 динара на 
име плаћања штета по основу уговора о поравнању. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306918/2012. од 04.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

277. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  („Сл. 
гласник РС“, број  54/2009, 73/2010 ,101/2010 и  101/2011 
), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл.  гласник 
РС“,  број  129/2007),  члана  4. Одлуке  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац“, број 24/2011) и члана 4. и 
26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи Милановац“, 
број  24/2008),  Општинско  веће  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  04.04.  2012.  године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.Средстава  опредељена  Решењем  Министарства 
финансија  Републике  Србије  05  број  4011061/2012.  од 
23.фебруара  2012.год.(  „Сл.гл.РС  „бр.14/27.02.2012.год.) 
од  4.000.000,00  динара  ,  на  име  санације  штета  у 

општини Г.Милановац, насталих након обилних снежних 
падавина,  а    расподеђених  на  раздео  2  –  Председник 
општине,  глава  2.1,  функционална  класификација  110  – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Стална  буџетска  резерва  , 
распоређују се : 

у  оквиру  раздела  04  –  Општинска  управа, 
глава  04,  функционална  класификација  620Месне 
заједнице,  економска  класификација  484накнада штете 
за  повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  природних  узрока  у  укупном 
износу од 1.807.520,00 динара и преносе се : 

МЗ Теочин  56.000,00 динара за зр „ЦАТ“ 
МЗ Каменица  138.000,00  динара за АПР“Томовић“, 
МЗ Гојна Гора  186.000,00 динара за АПР“Томовић“, 
МЗ Богданица  120.000,00 динара за АПР“Томовић“, 
МЗ Велереч  88.000,00 динара за „Ненад Томић“пр 
МЗ 
Коштунићи  750.000,00 динара за АПР“Томовић“, 
МЗ Теочин  52.500,00 динара за зр „Весковић“ 
МЗ Теочин  90.000,00 динара за зр „Становине“ 
МЗ 
Коштунићи  60.000,00 динара за зр „Становине“, 
МЗ Бољковци  30.000,00 динара за АМГР „Гоша“, 
МЗ Д. Врбава  168.000,00 динара за сзр „Скип“, 
МЗ Озрем  7.000,00 динара за зр „Цат“, 
МЗ Полом  62.020,00 динара за „Свин“д.о.о., 

  у  оквиру  раздела 2  – Председник  општине 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације  општине 
Г.Милановац,  глава  2.1,  функционална  класификација 
110  –  Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних  узрока  у  укупном  износу  од  427.680,00 
динара  и  преносе  се  предузећу 
„Свин“д.о.о.Г.Милановац(по  фактурама  12360000085 
ШилопајЉутовница  и  ВрнчаниСрчаник  износ  од 
58.320,00  дин.фактура  бр.12360000084/МЗ  Теочинпут 
ка  гробљу,    износ  од  72.900,00,фактура  бр.12360 
000083/Савчића  брдо,мз  Поломпут  ка  гробљу,Ручићи 
Бољковци,Весковићи  ка  Бањанима,Мајдан  до  основне 
школе,износ од 296.460,00 динара). 

  у  оквиру  раздела  04  –  Општинска  управа, 
глава  19,  функционална  класификација  620ЈП  за 
изградњу  општине  Г.Милановац,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних  узрока  у  укупном  износу  од  1.764.800,00 
динара. 

2.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306918/2012. од 04.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р.
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278. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  04.04.  2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1. Средства опредељена Решењем Министарства 
финансија  Републике  Србије  05  број  4012358/2012.од 
29.марта  2012.године,објављеног  у  „Сл.гл.РС“  бр.25  од 
04.04.2012.год.  од 3.600.000,00 динара , на име санације 
штета у општини Г.Милановац, насталих након обилних 
снежних  падавина,а    расподеђених  на  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска  класификација  499  –  Стална  буџетска 
резерва  ,  распоређују  се    у  оквиру  раздела  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110извршни  и  законодавни  органи, 
економска  класификација  484накнада штете  за  повреде 
или  штету  насталу  услед  елементарних  непогода  или 
других природних узрока. 

2.Средства из тачке 1.овог решења преносе се: 

  Предузећу  „Свин“д.о.о.из  Г.Милановца  по 
фактури бр. 12360000091 од 29.02.2012.год. у износу од 
3.216.000,00  динара  на  име  услуга  чишћења  снега,  по 
налогу  Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације 
општине Горњи Милановац, на основу 67 радних налога. 

ЗР„Становине“  Брковић  Ђуро  Теочин,  по 
фактури 11/12 од 04.04.2012.год. у износу од  384.000,00 
динара. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306918/2012. од 04.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р. 

279. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  11.04.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 257.284,28 динара, ЈП 
„Спортско  рекреативни  центар  Горњи Милановац“, 
из  Г.Милановца  на  име  новчаних  казни  и  пенала  по 
решењу  судова  пресуда  Привредног  суда  Чачак 
бр.1.П.652/2011.година. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  – Општинска  управа,  глава  21, 
функционална  класификација  810  ЈП  Спортско 
рекреативни  центар,  економска  класификација  483111 
новчане казне и пенали по решењу судова. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 306920/2012. од 11.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић, с.р.
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