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36.
На основу члана 62. ст.1. Закона о заштити
животне средине ("Сл.гл.РС",бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93,
48/94 и 53/95)), члана 9. став 1. тачка 9., члана 26. став.1.
тач.5. и члана 97. Статута општине Г.Милановац ("Сл. гл.
општине Г.Милановац",бр. 4/02, 12/04 и 3/05), Скупштина
општине Горњи Милановац на седници одржаној 3. јуна
2005.године донела је
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу што потпуније заштите
животне средине од буке, врши се:
акустично
зонирање
простора
општине
Г.Милановац и
прописују се мере заштите од буке.
Одредбе ове Одлуке не односе се на заштиту од
буке на радном месту,која је регулисана посебним
прописима.
Члан 2.
Сва правна и физичка лица дужна су да се старају
о томе да својом делатношћу односно понашањем не
угрожавају околину буком.
Буком се, у смислу ове Одлуке, сматра сваки
нежељни звук, тј. свака звучна појава изнад прописаног
нивоа у средини у којој човек борави.
Извори буке, у смислу ове Одлуке, сматрају се:
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моторна возила, машине, алати, уређаји,
инструменти, справе и алати чије коришћење у стамбеним
пословним и другим објектима у затвореном или
отвореном простору, доводи до стварања звука односно
проузрокује буку у средини у којој човек борави;
Групна активност грађана у затвореном простору
( угоститељске делатности, прославе, весеља и сл.) и на
отвореном простору ( угоститељске баште, летње баште и
сл.);
Гласне манифестације грађана у стамбеним
зградама и двориштима, које као намерну или узгредну
последицу имају стварање звука (прославе, весеља,
употребе радио апарата, телевизора и др. употреба алата и
уређаја који праве буку и сл.)
IIАКТИВНО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА
Г.МИЛАНОВАЦ

ОПШТИНЕ

Члан 3.
Према максимално допуштеном нивоу буке
подручје општине Г.Милановац подељено је на 6 зона и
то:
I ЗОНА ( 50 Дба дању, 40 Дба ноћу)
круг градске болнице,
комплекс манастира "Враћевшница", комплекс "Таково",
Градски парк, спомен парк "Брдо мира", Кућа
југословенсконорвешког пријатељства,
Подручје Спортског друштва "Таково"
II ЗОНА (50 Дба дању, и 45 Дба ноћу)
градско гробље,
приградска,периферијска и сеоска насеља,
школска дворишта и дворишта предшколских установа (
не рачунајући буку коју стварају ђаци и деца)
IIIЗОНА (55 Дба дању, 45 Дба ноћу)
насеље Бацковац,
насеље Луњевачки пут,
насеље код Кафане "Снага"
улица Карађорђева
IVЗОНА ( 60 Дба дању 50 Дба ноћу)
подручје робне пијаце  Железничка улица и зелена и
робна пијаца,
подручје сточне пијаце  улица Мише Лазић
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подручје зелене пијаце  оивичен делом улица Хероја
Дражевића, Милоша Великог и Железничке,
улице Краља Александра, Таковске, Војводе Милана
Обреновића до болнице, Хероја Дражевића
VЗОНА ( 65 Дба дању 55 Дба ноћу)
Трг кнеза Михаила
простор изложен директној буци са
саобраћајнице и градских соабраћајница.

магистралне

VIЗОНА
индустријска зона (горња индустријска зона и доња
индустријска зона)
аутобуска станица
На граници ове зоне бука не сме да прелази
максимални ниво зоне са којом се граничи.
Члан 4.
У смислу ове Одлуке, дан обухвата време од 6,00
до 22,00 часова, а ноћ време од 22,00 до 6,00 часова
наредног дана.
IIIМЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 5.
На територији општине, на отвореном или
полуотвореном простору (надстрешница, импровизована
барака, зграда са не застакљеним прозорима и сл.)
забрањује се инсталирање и пуштање у погон било какве
машине, уређаја,постројења и сл. чији ниво звучне снаге у
било ком режиму рада, прелази допуштени ниво за дату
зону.
Члан 6.
Машине, уређаји , постројења и други извори буке
из чл.5. ове Одлуке морају поседовати,поред исправе са
подацима о нивоу буке при
прописаним условима
коришћења
и
одржавања
(атест,
произвођачка
спецификација) и упуство о мерама за заштиту од буке.
У занатским и другим радионицама као и
погонима за обраду метала, дрвета, камена и сл. у којима
се обављају бучне радне операције (ковање, закивање,
резање, бушење, дрбљење, млевење,заваривање и сл.)
забрањује се рад при отвореним вратима или прозорима.
У радионицама за сервисирање аутомобила и у
другим сличним радионицама, забрањује се рад унутар
простора који је отворен према стамбеним објектима,
уколико је растојење радионичног отвора (односно радног
простора) од стамбених објеката мањи од 25 метара.
Члан 7.
Музика унутар угоститељских и других објеката,
при затвореним вратима и прозорима, може се изводити,
односно извори буке могу се употребљавати у времену
прописаном Одлуком о радном времену угоститељских
објеката на територији општине Г.Милановац.
Музика, са озвучењем или без њега у
угоститељским објектима који су смештени у приземљу
стамбених зграда са становима изнад њих, може се
изводити само ако је урађена адекватна звучна изолација
плафона, а ако то не постоји, музика се може користити
само уз уградњу уређаја којим се јачина музике
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ограничава на установљени максимални ниво (у даљем
тексту лимитер)
Члан 8.
Музика
у
летњим
баштама
и
унутар
угоститељских објеката при отвореним вратима и
прозорима може се користити само уз уградњу лимитера.
Изузетно, од одредби овог члана може се
дозволити употреба музике ако је другим мерама
(удаљеношћу од стамбених објеката и сл.)остварена
задовољавајућа заштита од буке.
Музика "уживо" у угоститељским објектима се
одобрава само ако се користе звучници власника
ресторана са урађеним лимитерима или се на звучнике
ангажованог оркестра уграде лимитери.
Члан 9.
Извори буке морају се употебљавати и одржавати
тако да бука не прелази дозвољени ниво у средине у којој
човек борави, при прописаним условима коришћења и
одржавања.
Изузетно,извори буке се могу користити и кад
проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају
елементарне и друге непогоде и отклањања кварова који
би могли изазвати већи материјалне штете, али само за
време док те оклоности постоји, о чему је корисник дужан
да обавести надлежни орган инспекције.
IV ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 10.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке
врши општинска инспекција за заштиту животне средине
Општинске управе општине Г.Милановац.
Члан 11.
У вршењу надзора над применом мера заштите од
буке инспектор за заштиту животне средине овлашћен је
да утврђује да ли:
1. је у промету извор буке без пописане исправе са
подацима о нивоу буке при прописаним условима
коришћења и одржавања,
2. се извори буке употребљавају и одржавају тако
да бука не прелази прописани ниво,
3.се врше прописана мерења нивоа буке.
У вршењу послова из става 1. овог члана
инспектор је дужан да:
1.забрани промет односно коришћење извора буке
док се не отклоне утврђени недостаци (став 1. тач.1.)
2. Нареди извршавање прописаних обавеза у
одређеном року (став 1. тач.2 и 3).
Члан 12.
Уколико лице које је пријавило буку не дозвољава
извршење прописаних и наложених мерења нивоа буке на
одређеним и одговарајућим мерним местима инспектор
који води поступак донеће закључак којим се поступак
обуставља.
Члан 13.
Забрањено је држање и узгој животиња и птица
уколико својим звуковима (дуготрајни лавеж, учестало
крештање и сл.) ремети мир грађана у суседству.
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Инспектор за заштиту животне средине увидом на
лицу места процењује да је у датом случају поремећен мир
грађана.
VКАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном од 10.000,00 до 200.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице или
предузетник:
1. ако поступа супртотно забрани из чл.5. ове
Одлуке,
2. ако поступи супротно забрани из чл.6. став 2. и
3. ове Одлуке,
3.ако употребљава изворе буке супротно одредби
чл.7. став 1. ове Одлуке,
4.ако изводи музику у објекту а није урађена
адекватна звучна изолација или нема уграђен лимитер
(чл.7. ове Одлуке),
5. ако у летњим баштама и унутар угоститељских
објекта користи музику без уграђеног лимитера (чл.8. ст.1.
из ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000,оо дин до 20.000,оо
дин. казниће се за прекршај из овог члана физичко лице
или одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 10.000 до 200.000 динара
казниће се за прекршај из овог члана предузетник.
Члан 15.
Новчаном казном од 2.000,оо до 20.000,оо дин.
казниће се за прекршај физичко лице ако поступи
супротно одредбма чл.5. и 13. ове Одлуке.
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37.
На основу члана 117. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гл.РС", бр.9/02, 33/04 и 135/04), члана 26.
став 1. тачка 5. Статута општине Г.Милановц
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 4/02, 12/04 и 3/05) и
члана 3. Одлуке о измени Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 3/05),
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. јуна 2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком за празник општине Горњи
Милановац одређује се 23. април  Дан подизања Другог
српског устанка у Такову.
Члан 2.
Празник општине обележаваће се сваке године
свечаном седницом Скупштине општине, културно
уметничким и другим манифестацијама у општини.
Члан 3.
За нарочите резултате и достигнућа у свим
областима рада, као и за дугогодишњи успешан рад
Скупштина општине ће додељивати општинска признања.
Врсте општинских признања услови и начин
њиховог додељивања утврђује се посебном одлуком
Скупштине општине.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе
своје пословање са овом Одлуком у року од месец дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке а најкасније у року од 3
месеца ( у случају неопходних грађевинских радова).
Члан 17.
Општина Г.Милановац обезбедиће систематско
мерење буке на својој територији у циљу праћења промене
нивоа буке по зонама утврђеним овом Одлуком а најмање
једанпут годишње.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.

Члан 4.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука
о
одређивању
празника
општине
Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 3/93 и 3/1/93) и Одлука
о измени Одлуке о одређивању празника општине
Г.Милановац ("Сл. гласник општине Г.Милановац", бр.
4/2001)
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

38.
На основу члана 27. Закона о комуналним
делатностима ("Сл.гл.РС",бр. 16/97), чл. 26. ст. 1. тач.5.и
чл.97. Статута општине Г.Милановац ("Сл.гл.општине
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Г.Милановац",бр.4/02, 12/04 и 3/05), Скупштина општине
Г. Милановац на седници одржаној 3. јуна 2005.године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
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12/04 и 3/05), Скупштина општине Г.Милановац
седници одржаној 3. јуна 2005.гододине, донела је

на

О Д Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
У члану 218. став 1. Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Г.Милановац
("Сл.гл. општине Г.Милановац",бр. 5/98 и 4/01) новчани
износ од "1000 до 100.000 динара" мења се и гласи: "од
20.000 до 500.000 динара".
У члану 218. став 2. Одлуке, новчани износ "од
500 до 5000 динара " мења се и гласи: "од 2.500 до 25.000
динара".
Члан 2.
У члану 219. став 1. Одлуке, новчани износ "од
5.000 до 50.000 динара"мења се и гласи: "од 10.000 до
250.000 динара".
У члану 219. став 2. Одлуке, новчани износ "од
500 до 5.000 динара" мења се и гласи: " од 1.000 до 25.000
динара".
Члан 3.
У члану 220. Одлуке, новчани износ "од 500 до
5.000 динара" мења се и гласи: " од 1.000 до 25.000
динара".
Члан 4.
У члану 221. Одлуке, новчани изнод
динара" мења се и гласи: "од 250 динара".

"од 200

Члан 1.
У члану 33. став 1. Одлуке о условима за држање
домаћих животиња на територији општине Г.Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 5/95 и 5/01) новчани
износ "од 100 до 5.000 динара" мења се и гласи: "од 50.000
до 500.000 динара".
У члану 33. став 2. Одлуке, новчани износ "од 100
до 2.500 динара" мења се гласи: " од 20.000 до 200.000
динара".
У члану 33. став 3. Одлуке, новчани износ "од 100
до 500 динара" мења се и гласи: "од 2.000 до 25.000
динара".
Члан 2.
У члану 34. став 1. Одлуке, новчани износ "од 100
до 500 динара" мења се и гласи: "од 2.000 до 25.000
динара".
Члан 3.
У члану 35. став 1. Одлуке, новчани износ "од 100
динара" мења се и гласи:"од 2.000 динара".
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.
Број: 40106673/05

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица ,с.р.

39.

На основу чл. 40. Закона о заштити животне
средине ("Сл.гл.РС",бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94,
44/95 и 53/95)
и чл.36. ст.4. Закона о мерама за
унапређење сточарства ("Сл.гл.РС",бр. 61/91, 53/93, 48/94
и 53/95) и чл.26. ст. 1. тач.5. и чл.97. Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац",бр. 4/02,

40.
На основу члана 26. тачка 5. и члана 97. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гл. општине Горњи
Милановац", бр. 4/2002, 12/2004 и 3/2005) Скупштина
општине Горњи Милановац на седници одржаној 3. јуна
2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о стипендирању ученика и
студената са територије општине Горњи Милановац ("Сл.
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гл. општине Горњи Милановац", бр. 12/2004) после речи
пребивалиште додају се речи:
"и боравиште као избегла, прогнана и привремено
расељена лица ".

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи
Милановац".

Члан 2.
После члана 4. Одлуке додаје се нови члан 4а.
који гласи:

Број: 40106673/05

"Члан 4а.
Право на стипендију имају студенти који су
стекли услов за упис одговарајуће године студија у
јануарскофебруарском испитном року, као и студенти
који по оцени Комисије из оправданих разлога нису
поднели документацију у време трајања конкурса, а
испуњавају критеријуме предвиђене Одлуком".
Право из става 1. овог члана признаје се од
почетка уписане школске године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи
Милановац" а примењиваће се од школске 2005/2006
године.
Број: 40106673/05

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

42.
На основу члана 12. Закона о делатностима од
општег интереса у области културе ("Сл. гл. РС", бр.
49/92), члана 9. Одлуке о оснивању Библиотеке "Браћа
Настасијевић" у Горњем Милановцу, ("Сл. гл. општине
Горњи Милановац", бр. 2/95, 5/97 и 6/97), члана 26. тачка
9. и члана 97. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гл.
општине Горњи Милановац", бр. 4/02, 12/04 и 3/05)
Скупштина општине Горњи Милановац на седници
одржаној 3. јуна 2005. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

41.
На основу члана 12. став 3. Закона о библиотечкој
делатности ("Сл. гл. РС", бр. 34/94), члана 30. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 9/02, 33/04
и 135/04, члана 26. став 1. тачка 5. и 7. и члана 97. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гл. општине Горњи
Милановац", бр. 4/02, 12/04 и 3/05) Скупштина општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 3. јуна 2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ
"БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ" У ГОРЊЕМ
МИЛАНОВЦУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Библиотеке "Браћа
Настасијевић" у Горњем Милановцу ("Сл. гл. општине
Горњи Милановац", бр. 2/95, 5/97 и 6/97) у члану 3. став 2.
речи "Михаилов трг, број 1" се мењају и гласе: "Трг кнеза
Михаила број 1".
Члан 2.
У члану 9. став 1. алинеја 2. речи "и акт о
унутрашњој организацији Библиотеке" се бришу.

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Библиотеке
"Браћа Настасијевић" у Горњем Милановцу, који је
Управни одбор Библиотеке донео на седници одржаној 14.
марта 2005. године.
2. Ступањем на снагу овог Статута престаје да
важи Статут Библиотеке "Браћа Настасијевић" у Горњем
Милановцу од 9. октобра 1998. године и измене и допуне
Статута од 11. маја 2001. године и 13. децембра 2002.
године.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ директор Библиотеке "Браћа
Настасијевић" Горњи Милановац да у року од једне
године положи библиотечки испит.
4. Ово решење биће објављено у Службеном
гласнику општине Горњи Милановац.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

43.
На основу члана 10. Одлуке о оснивању
Туристичке организације општине Горњи Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 5/2000, 3/2001, 4/2001
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и 4/2004), члана 26. тачка 9. и члана 97. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр.
4/02, 12/04 и 3/05), Скупштина општине Горњи Милановац
на седници одржаној 3. јуна 2005. године, донела је

Статута општине Г.Милановац ("Сл.гласник општине
Г.М",бр. 4/02, 12/04 и 3/05), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 3. јуна 2005.године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "17
СЕПТЕМБАР" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни
Статута Туристичке организације општине Горњи
Милановац коју је донео Управни одбор на седници
одржаној 28. марта 2005. године.
Број: 40106673/05

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

1. ПОСТАВЉА СЕ Рајко Нешковић, дипломирани
економиста из Горњег Милановца за директора ЈКП
"17.септембар" Горњи Милановац, на период од четири
године.
2. ПОСТАВЉЕНИ
2005.године.

ступа

дужност

3.

јуна

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 40106673/05

44.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 26. тачка 9. и члана 97. Статута
општине Горњи Милановац
("Сл. гл. општине Горњи
Милановац", бр. 4/2002, 12/2004 и 3/2005), Скупштина
општине Горњи Милановац на седници одржаној 3. јуна
2005. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне
Статута Међуопштинског архива у Чачку, који је донео
Управни одбор архива на седници одржаној 16.10.2003.
године.
2. Решење објавити у "Службеном гласнику
општине Горњи Милановац".
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

46.

На основу члана 14. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатноси од општег интереса
("Сл.гласник РС",бр.25/00 и 25/02) и члана 13.став 1.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине ГМ",бр. 3/96 и 8/02) и
члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине Г.М",бр. 4/02, 12/04 и
3/05)), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. јуна 2005.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

45.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима
и обављању делатноси од општег интереса ("Сл.гласник
РС",бр.25/00 и 25/02) и члана 23 и 24. Одлуке о оснивању
и
организовању
Јавног
комуналног
предузећа
"17.септембар" Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.3/03) и члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97.

1.
ПОСТАВЉА
СЕ
Радомир
Јеремић,
дипломирани политиколог из Горњег Милановца за
директора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи
Милановац, на период од четири године.
2. ПОСТАВЉЕНИ
2005.године.

ступа на дужност 3. јуна
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3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

47.
На основу члана 14. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатноси од општег интереса
("Сл.гласник РС",бр.25/00 и 25/02) и члана 2. Одлуке о
измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
информисање
"Таковске
новине
Г.Милановац
("Сл.гласник општине ГМ",бр.2/05) и члана 26. став 1.
тачка 9. и члана 97.Статута општине Г.Милановац
("Сл.гласник општине Г.М",бр.4/02, 12/04 и 3/05),
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. јуна 2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ "ТАКОВСКЕ
НОВИНЕ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1. ПОСТАВЉА СЕ
Миленко Марушић,
дипломирани политиколог из Чачка за директора Јавног
предузећа
за
информисање
"Таковске
новине"
Г.Милановац, на период од четири године.
2. ПОСТАВЉЕНИ
2005.године.

ступа на дужност

3. јуна

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривицас.р.

48.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама ("Сл.гл.РС",бр. 42/91 и 71/94), члана 17. Статута
Установе за културу, уметност и ваншколско образовање
"Културни центар" са п.о. Г.Милановац и члана 26. став 1.
тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М",бр. 4/02, 12/04 и 3/05)
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Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. јуна 2005. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА
КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ "КУЛТУРНИ ЦЕНТАР" СА П.О.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1.ПОСТАВЉА
СЕ
Весна
Банашевић,
дипломирани правник из Горњег Милановца за директора
Установе за културу, уметност и ваншколско образовање
"Културни центар" са п.о. Горњи Милановац, на период од
четири године.
2. ПОСТАВЉЕНА ступа
2005.године.

на дужност 3. јуна

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

49.
На основу члана 18. Закона о јавним службама
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.) члана 9. став 1.
Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја, (
"Сл.гласник општине Г.М."бр.3/94, 5/97, 5/01.) члана 26.
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац,
("Сл.гласник општине Г.М",бр. 4/02, 12/04 и 3/05)
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. јуна 2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА
РУДНИЧКОТАКОВСКОГ КРАЈА ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
1.ПОСТАВЉА
СЕ
Борисав
Челиковић,
дипломирани историчар из Горњег Милановца за
директора Музеја рудничкотаковског краја Горњи
Милановац, на период од четири године.
2. ПОСТАВЉЕНИ ступа
2005.године.

на дужност 3. јуна

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.
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II

50.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама ("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94) и члана 9.
Одлуке о оснивању Установе у области физичке културе
("Сл.галсник општине ГМ",бр.6/95, 8/95 и 7/97) члана 26.
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац
("Сл.гласник општине Г.М",бр. 4/02, 12/04 и 3/05),
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 3. јуна 2005.године, донела је

ИМЕНУЈЕ СЕ Миле Узелац, социјални радник
из Г. Милановца, за члана Школског одбора Гимназије
"Таковски устанак" Горњи Милановац као представник
локалне самоуправе.
III
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.
Број: 40106673/05

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

1.ПОСТАВЉА СЕ Милош Поњавић, професор
физичке културе из Горњег Милановца за директора
Установе у области физичке културе Горњи Милановац,
на период од четири године.
2. ПОСТАВЉЕНИ ступа
2005.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

на дужност 3. јуна

3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 40106673/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Зоран Копривица,с.р.

7.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број:102014/05.
4.05.2005.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 49. став 1. тачке и 8. 13. Статута
општине Горњи Милановац, ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.4/02., 12/04 и 3/05), а по указаној потреби доносим

51.
На основу члана 53. став 1, 2 и 3 и члана 54. став
3. тачка 5. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гл.РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) и
члана 97. Статута општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Г.Милановац", бр. 4/02 и 12/04),
Скупштина општине на седници одржаној 3. јуна 2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ "ТАКОВСКИ
УСТАНАК" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I
РАЗРЕШАВА СЕ
Љубо
Угриновић,
професор физике из Г.Милановца дужности члана
Школског одбора Гимназије "Таковски устанак" Горњи
Милановац, представник локалне самоуправе.

Р Е Ш Е ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНИ И
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за друштвени и
привредни развој општине Горњи Милановац у саставу:
1. Јован Томовић, члан Општинског већа, за
председника,
2. Томислав Јоксић, начелник Одељења за
привреду и финансије за серкетара Савета,
за чланове:
3. Драгољуб Вукадиновић, председник Компаније
"Металац"
4. Зоран Ђорђевић, инг.технологије сувласник
предузеће "Спектар",
5. Тодор Поповић, пензионер,
6. Љубомир Петровић, генерални директор
"ФАД".
7. Љиљана Гачић, дипл.инж.технологије"Таково"
8. Велимир Радовановић, генерални директор
"Звездахелиос"
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9.Слободан Мимовић, директор Конфекције ГМ
текс,
10. Мирко Ковачевић, директор и сувласник
предузећа "9.септембар"
11. Ранко Трифуновић, власник предузсећа
"Трифуновић" Прањани
12. Марија Савовић, дипл.инг.арх.
Поред ових чланова у Савет ће бити накнадно
кооптирано два свршена студента економског и правног
факултета, који су у току студија остварили висок просек
оцена и који су се определили да живе и раде у општини
Горњи Милановац.
II  ЗАДАТАК Савета је да сачини Програм
друштвеног и привредног развоја општине Г.Милановац,
полазећи од појединачних развојих програма свих
привредних субјеката до стратешких развојних програма
општине Г.Милановац, имајући у виду привредну и
друштвену трансформацију друштвене својине, њене
последице као и хитне неопходне мере у заустављању
изузетно негативних кретања
у функционисању
друштвеног и привредног развоја општине Г.Милановац.
Савет је у обавези да овај програм усклади са
Програмом Савета за незапослене општине Г.Милановац,
Саветом за еколошку заштиту општине Г.Миолановац и
свим релевантним органима општине Г.Милановац, уз
обавезу да о свом раду тромесечно обавештава
председника општине и надлежне органе општине
Г.Милановац.
Обавезују се сви органи локалне управе, сва јавна
предузећа и установе као и други привредни субјекти да
Савету ставе на располагање сву потребну документацију
као и своје програме развоја, да дају потребна објашњења,
како би се омогућио ефикасан рад Савета.
Стручно административне послове за Савет
обављаће Општинска управа  Одељење за привреду и
финансије, а обавезују се и сва друга правна лица, са
седиштем на територији општине Г.Милановац да давање
валидних података и сарадњу како би се омогућио
ефикасан, стручан и законит рад Савета.
III Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,с.р.

8.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број:102015/05.
5.05.2005.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 49. став 1. тачке и 8. 13. Статута
општине Горњи Милановац, ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.4/02., 12/04 и 3/05), а по указаној потреби доносим

Р Е Ш Е ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕКОЛОШКИ САВЕТ)
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за заштиту животне
средине (Еколошки савет) општине Горњи Милановац у
саставу:
1. Проф др Зоран Никић, члан Општинског већа,
за председника
2. Рајко Нешковић, директор ЈПК "17. септембар",
за заменика председника,
3. Слободан Лазовић,
радник Еколошке
канцеларије, за секретара Савета,
за чланове:
4. Др Радован Ацовић, неуропсихијатар,
Здравствени центар Г.Милановац,
5. Милка Димитријевић, дипл.инг.технологије,
радник "Типопластике" Г.Милановац,
6. Оливера Минић, радник компаније "Металац"
Г.Милановац,
7. Проф др Бошко Стојановић, заменик
председника Скупштине општине,
8. Нела Ђоковић, дипл.инг.технологије, "Звезда 
Торда" Г.Милановац,
9.
Пољина
Љутић,
дип.
инг.
грађ.
ЈКП"17.септембар" Г.Милановац,
10. Радомир Јеремић, в.д. директор ЈП за изградњу
општине Г.Милановац,
11. Радојица Савић, секретар МЗ Г.Милановац,
12. Предраг Марјановић, начелник Одељења за
инспекцијске послове,
13. Живко Перишић, новинар Г.Милановац,
14. Милисав Мирковић, начелник Одељења за
послове месних заједница, друштвених организација и
удружења грађана,
15. Драган Петровић, председник МЗ Рудник,
16. Радица Марић, еколошки иснпектор, Одељење
за инспекцијске послове,
17. Бранка Жижовић, директор ОШ"Таковски
устанак" Таково,
18. Зоран Марјановић, в.д. главног и одговорног
уредника Телевизије Г.Милановац,
II  ЗАДАТАК Савета је да сачини Програм
еколошког уређења општине Г.Милановац, да предложи
доношење свих аката на нивоу локалне управе, којима ће
се утврдити стандарди за привредни и друштвени развој
општине Г.Милановац у циљу неопходног усаглашавање
развоја са еколошким стандардима који би задовољили
критеријуме прописане на нивоу Европске уније.
Посебну сарадњу и координацију Савет ће
успоставити са Саветом за туризам, као и органима и
организацијама из области туризма, здравствених
образовних и спортских институција и надлежним
органима локалне управе и државних органа.
Обавезују се сви органи локалне управе, сва јавна
предузећа и установе као и други привредни субјекти да
Савету ставе на располагање сву потребну документацију
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као и своје програме развоја, да дају потребна објашњења,
како би се омогућио ефикасан рад Савета.
Стручно административне послове за Савет
обављаће Одељење за инспекцијске послове  Еколошка
канцеларија а обавезују се и сва друга правна лица, са
седиштем на територији општине Г.Милановац за давање
валидних података и сарадњу како би се омогућио
ефикасан, стручан и законит рад Савета.
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10.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број:102016/05.
17.05.2005.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

III Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,с.р.

На основу члана 49. став 1. тачке 8. и 13. Статута
општине Горњи Милановац, ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.4/02., 12/04 и 3/05) и члана 86. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
("Сл.гласник РС",бр.71/03 и 84/04) а по указаној потреби
доносим
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

9.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број:1020151/05.
11.05.2005.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 49. став 1. тачке и 8. 13. Статута
општине Горњи Милановац, ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.4/02., 12/04 и 3/05), а по указаној потреби доносим

ДОПУНА РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ЕКОЛОШКИ САВЕТ)
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

У Решењу о образовању Савета за заштиту
животне средине (Еколошки савет) општине Горњи
Милановац, број 102015/05.од 05.05.2005.године, после
тачке 18. додају се нове тачке, и то:
19. Драган Пашић, пензионер из Г.Милановца,
20. Миливоје Михаиловић, инжењер шумарства,
ЈП "Србијашуме" Шумска управа Горњи Милановац,
21. Љубо Дамљановић, ЈП "Србијашуме" Шумска
управа Горњи Милановац,
У осталом делу решење остаје не промењено.
Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,с.р.

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за запошљавање општине
Горњи Милановац у саставу:
1. Пантелија Гачић, члан Општинског већа за
председника,
2. Зорица Тиосављевић, начленик Одељења за
друштвене делантости, за секретара,
а за чланове:
3. Др Мирослав Недељковић, члан Општинског
већа,
4. Радојица Деспотовић, директор "Универзал
банке" Г.Милановац,
5. Петрашин Јаковљевић, генерални директор
Компаније "Металац",
6.Ненад
Дмитровић,
генерални
директор
"Типопластика" а.д.
7. Ацо Илић, генерални директор РОЦ"Рудник",
8. Радосав Симић, сувласник предузећа "Спектар"
9. Јелка Вескоивћ, руководилац Националне
службе запошљавања  Одељење у Г.Милановцу,
10. Раде Максимовић, председник ОВ СС
Г.Милановац
II  ЗАДАТАК Савета је да утврди број
незапослених
са
подручја
општине
Г.Милановац,структуру незапослених по свим основама
(квалифакиција, године живота, пол и др.), да утврди,
потребе предузећа и предузетника за одређеном радном
снагом и структуром, да у сарадњи са привредним
субјектима, у реализацији њихових програма развоја,
активно учествује давањем конкретних предлога и оцена
са аспекта запошљавања незапослених и одговарајуће
подршке како од стране Владе Републике Србије, тако и
локалне самоуправе. Да даје мишљења и препоруке
надлежном органу у вези са доношењем Програма,
организовањем јавних радова и радним ангажовањем
незпослених у извођењу јавних радова, додатним
образовањем и обуком и другим притањима од интереса за
запошљавање.
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Посебну сарадњу и координацију Савет ће
успоставити са Саветом за друштвени и привредни развој
и свим релевантним органима општине Г.Милановац.
Обавезују се сви органи локалне управе, сва јавна
предузећа и установе као и други привредни субјекти да
Савету ставе на располагање сву потребну документацију
као и своје програме развоја, да дају потребна објашњења,
како би се омогућио ефикасан рад Савета.
Стручно административне послове за Савет
обављаће Одељење за друштвене делатности а обавезују
се и сва друга правна лица, са седиштем на територији
општине Г.Милановац за давање валидних података и
сарадњу како би се омогућио ефикасан, стручан и законит
рад Савета.
III Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,с.р.

11.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број:102021/05.
2.06.2005.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Р Е Ш Е ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ГОРЊЕМ
МИЛАНОВЦУ
I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за
изградњу Спортске хале у Горњем Милановацу у саставу:
начелник

8. Љубисав Јовановић, председник Странке
симпатизера спорта Србије,
9. Томислав Јоксић, начелник Одељења за
привреду и финансије
10. Зоран Копривица, председник Скупштине
општине,
11. Милан Марић, начелник Одељења за
имовинскоправне послове,
12. Рајко Нешковић, в.д. директора ЈКП
"17.септембар"
13. Милош Поњавић, в.д. дирекотра Установе за
физичку културу,
14. Дмитар Радоњић, одборник Скупштине
општине,
15. Радомир Ристановић, начелник Одељења за
комунално стамбене послове и урбанизам,
16. Зорица Тиосављевић, начелник Одељења за
друштвене делатности,
17. Јовица Царевић, в.д. дирекотра ЈП за путеве
II  ЗАДАТАК Организационог одбора је да врши
координацију свих активности на изградњи Спортске хале
у Г.Милановцу.
Обавезује се Организациони одбор да једном
месечно достави извештај о предузетим активностима
председнику општине, Скупштини општине Г.Милановац
и Месној заједници Г.Милановац.
Стручно административне послове за Одбор
обављаће Служба Месне заједнице Г.Милановац и
Одељење за друштвене делатности.
III Ово решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,с.р.

На основу члана 49. став 1. тачке и 8. 13. Статута
општине Горњи Милановац, ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.4/02., 12/04 и 3/05), а по указаној потреби доносим

1. Драган Вучићевић,
управе, за председника

St
ra
an
na
a 11
Str
11

Општинске

2. Радојица Савић, секретар МЗ Г.Милановац, за
секретара,
за чланове:
3. Алекса Гагић, члан Општинског већа,
4. Радојица Деспотовић, одборник Скупштине
општине,
5. Драган Ђорђевић, заменик председника
Скупштине општине,
6.
Анђа
Јаковљевић,
руководилац
ПЈ
Елелектродистрибуције у Г.Милановцу,
7. Радомир Јеремић, в.д.директора ЈП за изградњу
општине,

12.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник
Број: 1352216/05.
14.06.2005.године.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 49. став 1. тачка 8. Статута
општине Горњи Милановац
("Сл.гласника општине Г.М", бр.4/02, 12/04 и 3/05) а по
указаној потреби доносим
Р Е Ш Е ЊЕ
I  ОВЛАШЋУЈЕМ ЈКП"17.септембар", Јавно
предузеће за изградњу општине и Месну заједницу Горњи
Милановац да припреме акт којим се регулиште начин
завршетка пословног објекта "Б" блок 3 "Зелена пијаца" и
стављања у функцију у складу са пројектном
документацијом.
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Ово укључује и могућност продаје или давања
локала у закуп, на дужи временски период и на тај начин
прикупљених средстава, улагање у завршетак изградње
објекта, као и све друге могућности, у складу са законом,
које ће омогућити завршетак изградње и стављање објекта
у функцију.
II  За реализацију овог Решења, образујем радну
групу у саставу:
1. Радојица Савић, секретар МЗ Г.Милановац, за
председника
а за чланове:
2. Рајко Нешковић, директор ЈКП"17.септембар"
3. Радомир Јеремић, директор ЈП за изградњу
општине
4. Милан Марић, начелник Одељења за имовинско
правне послове,
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5. Радомир Ристановић, начелниик Одељења за
урбанизам и комунално стамбене послове,
6. Милисав Мирковић, начелник Одељења за
послове МЗ, друштвених организација и удружења
грађана.
III  Рок за израду акта из тачке 1. овог Решења и
спровођења поступка је 31.јули 2005.године.
IV  Обавезује се радна група да сачини Извештај
о предузетим мерама и упути председнику општине.
V  Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,с.р.

________________________________________________
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