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212.
На основу члана 23. и 97. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.4/02,
12/04 и 3/05) и члана 6. и 7. Пословника Скупштине
општине
Горњи
Милановац
("Сл.гл.општине
Г.Милановац", бр. 10/04, 12/04 и 3/05), Скупштина
општине Г.Милановац на седници одржаној 28. фебруара
2006. године, донела је

211.

На основу члана 45. Закона о локалним изборима
("Сл.гл.РС",бр. 33/02, 37/02, 42/02, 100/03, Одлуке УСРС
("Сл.гл.РС",бр. 72/03 и 75/03), члана 23. и 97. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Г.М.",бр.4/02 12/04 и 3/05) и члана 11. Пословника
Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине
Г.Милановац", бр. 10/04, 12/04 и 13/04), Скупштина
општине Г.Милановац на седници одржаној 28. фебруара
2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I
МИЛОЈКУ ЖИВАНОВИЋУ - "Победи за
Горњи МилановацДражимир Марушић" престаје мандат
одборника Скупштине општине Горњи Милановац, због
поднете оставке.

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I
ЉИЉАНИ КАНДИЋ, "Победи за Горњи
Милановац  Дражимир Марушић" потврђује се мандат
одборника Скупштине општине Горњи Милановац.
II
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.
Број: 40106626/2006

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

II
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.
Број: 40106626/2006

213.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

На основу члана 97. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.4/02, 12/04 и
3/05), Скупштина општине Горњи Милановац на седници
одржаној 28. фебруара 2005. године разматрала је
Информацију о спровођењу Закона о здравственој заштити
у делу преузимања оснивачких права од стране општине
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Горњи Милановац, па је након спроведене расправе
донела следећи

Нова јавна предузећа оснивају се посебним
одлукама Скупштине општине.

ЗАКЉУЧ АК

Члан 3.
Реорганизација ЈП за информисање „Таковске
новине“ Горњи Милановац , статусном променом поделом
уз оснивање нових јавних предузећа врши се у циљу
припреме за приватизацију локалних јавних гласила који
су у државној својини на основу Закона о јавном
информисању ("Сл. Гласник РС“ бр. 43/03 и 61/05) и
Закона о радиодифузији ("Сл. Гласник РС" бр. 42/02,
97/04, 76/05 и 79/05).

Општина Горњи Милановац испуњава све услове
за преузимање оснивачких права и организацији
здравствене службе у складу са Законом о здравственој
заштити /“Сл. Гласник РС“ бр. 107/05/ на начин и у
роковима утврђеним тим законом и не постоје објективни
разлози за одлагање преузимања оснивачких права у
складу са чланом 266. Закона о здравственој заштити.
Задужују се сви надлежни органи општине Горњи
Милановац да у координацији са надлежним органима
Министарства здравља Републике Србије, Републичког
завода за здравствено осигурљње, Здравственог центра и
Апотекарске установе из Горњег Милановца организују и
изврше преузимање оснивачких права над Домом здравља
и Апотеком на начин и у роковима прописаним Законом о
здравственој заштити.
Број: 40106626/06
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

214.

На основу члана 18. тачка 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр 9/2002, 33/04 и 135/04) и
члана 26. тачка 5. и члана 97. Статута општине Горњи
Милановац („Сл. гл. општине Горњи Милановац“ број
4/02 и 12/04 и 3/05), Скупштина општине Горњи
Милановац на седници одржаној 28. фебруара 2006.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОДЕЛИ ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ТАКОВСКЕ
НОВИНЕ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ОСНИВАЊУ
ДВА НОВА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.
Овом одлуком Јавно предузеће за информисање
"Таковске новине" Горњи Милановац дели се на два дела
и то: Новинско издавачко јавно предузеће "Таковске
`
новине" Горњи Милановац и Јавно предузеће "Телевизија
Горњи Милановац" Горњи Милановац.
Члан 2.
Оснивањем нова два јавна предузећа Новинско
издавачког јавног предузећа „Таковске новине“ Горњи
Милановац и Јавног предузећа „ТВ горњи Милановац“
Горњи Милановац
престаје да постоји ЈП за
информисање „Таковске новне“ Горњи Милановац.

Члан 4.
Статусна промена се врши са даном доношења ове
одлуке.
Даном настанка статусне промене сва имовина,
права и обавезе ЈП за информисање „Таковске новине“
Горњи Милановац преносе се на нова јавна предузећа која
оснива Скупштина општине, у складу са деобним
билансом и финансијским извештајем који ће се сачинити
са даном статусне промене.
Члан 5.
Деобни биланс ће сачинити петочлано радно тело
које именује оснивач.
Финансијски извештај (закључни рачун) сачиниће
се према стању на дан статусне промене у складу са
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Петочлано радно тело се обавезује да у року од
седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке утврди
деобни биланс и финансијски извештај.
Сагласност на акта из претходног става даје
привремени Управни одбор и оснивач.
Члан 6
Даном настанка статусне промене престаје мандат
органима ЈП за информисање „Таковске новине“ Горњи
Милановац, директору, члановима управног и надзорног
одбора.
Члан 7.
Новооснована јавна предузећа преузеће запослене
из ЈП за информисање „Таковске новине“ Горњи
Милановац.
Списак запослених који се преузимају од стране
новооснованих јавних предузећа сачиниће радно тело у
чији састав улазе вршилац дужности директора Новинско
издавачког јавног предузећа "Таковске новине" Горњи
Милановац и Јавног предузећа "ТВ Горњи Милановац"
Горњи Милановац и представник оснивача кога одреди
оснивач.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.
Број: 40106626/06
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.
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грађане о актуелним збивањима у општини, објављују
текстове који доприносе општем образовању, заштити
животне средине, развоју привреде и друштвених
делатности у целини, и друге теме од интереса за грађане
који развијају хумане односе међу људима.

215.
На основу члана 18. тачка 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр 9/2002, 33/04 и 135/04) и
члана 26. тачка 5. и члана 97. Статута општине Горњи
Милановац („Сл. гл. општине Горњи Милановац“ број
4/02 и 12/04 и 3/05), Скупштина општине Горњи
Милановац је на седници одржаној 28. фебруара 2006.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ НОВИНСКО ИЗДАВАЧКОГ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ТАКОВСКЕ НОВИНЕ"
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом, оснива се
Новинско издавачко јавно предузеће „Таковске новине“
Горњи Милановац, као Јавно предузеће (у даљем тексту:
Таковске новине).
Члан 2.
Оснивач Таковских новина је Скупштина
општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 3.
Новинско издавачко јавно предузеће „Таковске
новине“ Горњи Милановац настаје услед статусне промене
код ЈП за информисање „Таковске новине“ Горњи
Милановац, односно поделом ЈП за информисање
„Таковске новине“ Горњи Милановац на два дела уз
оснивање два нова јавна предузећа, тако да је једно од
новооснованих и Новинско издавачко јавно предузеће
„Таковске новине“ Горњи Милановац.

Члан 4.
Јавно предузеће основано овом Одлуком
обављаће делатност под називом Новинско издавачко
јавно предузеће "Таковске новине" Горњи Милановац.
Седиште овог јавног предузећа је у ул. Тихомира
Матијевића бр. 4. у Г. Милановцу.
Члан 5.
Таковске новине обављају следеће делатности:
2212
2213

22120
22130

2215
2221
2222

22150
22210
22220

2224
5247

22240
52470
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Издавање новина
Издавање часописа и сличних
периодичних издања
Остала издавачка делатност
Штампање новина
Штампање на другом месту
непоменуто
Репродукција и слагање
Трговина
на
мало
књигама,
новинама и писаћим материјалом

Члан 6.
„Таковске новине“ су дужне да истинито,
благовремено, професионално и непристрасно информишу

Члан 7.
Почетни капитал Новинско издавачког јавног
предузећа „Таковске новине“ Горњи Милановац чине
средства за рад, опрема и друга средства која је користило
ЈП за информисање „Таковске новине“ Горњи Милановац,
а која су на основу деобног биланса постала средства
„Таковских новина“.
Непокретности (пословни простор) које користе
„Таковске новине“ су средства у својини Републике
Србије и нису предмет деобног биланса.
Међусобна права и обавезе у погледу коришћења
пословног простора утврдиће се посебним уговором
између оснивача и „Таковских новина“.
Члан 8.
„Таковске новине“ имају својство правног лица.
У промету са трећим лицима „Таковске новине“
иступају у своје име и за свој рачун и за своје обавезе
одговарају у складу са законом.
„Таковске новине“ послују по тржишним
условима у складу са законом.
Добит „Таковских новина“ утврђена у складу са
законом може се расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене у складу са законом.
„Таковске новине“ остварују приход и стичу
добит обављањем своје делатности и из других извора у
складу са законом.
Члан 9.
Органи Таковских новина су:
 Управни одбор,
 Надзорни одбор и
 Директор.
Члан 10.
Управни и надзорни одбор именује Оснивач.
Управни одбор има 5 чланова, од којих
представника оснивача и 2 члана из реда запослених
Таковским новинама.
Надзорни одбор има 3 члана, од којих
представника оснивача и 1 члан из реда запослених
Таковским новинама.
Директора именује оснивач.

3
у
2
у

Члан 11.
До именовања чланова Управног одбора послове
Управног одбора вршиће привремени управни одбор који
ће посебном одлуком именовати оснивач.
Одлуком о именовању привременог управног
одбора утврђује се број чланова и састав Управног одбора.
Привремени управни одбор донеће Статут ЈП у
року од 15 дана".
Члан 12.
Вршилац дужности директора Таковских новина
је Гордана Николић из Горњег Милановца.
Одговорног уредника Таковских новина именује
Управни одбор на предлог директора.
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Члан 13.
Привремени управни одбор и вд директор ЈП су
дужни да своја нормативна акта ускладе са овом Одлуком
у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Јавно предузеће основано овом Одлуком
обављаће делатност под називом Јавно предузеће
"Телевизија Горњи Милановац" Горњи Милановац.
Седиште овог јавног предузећа је у згради
Окружног начелства, трг Кнеза Михаила 1, у Г.
Милановцу.

Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању ЈП за информисање „Таковске новине“
Горњи Милановац ( “Сл. Гласник општине Горњи
Милановац“ број 7/98 и 2/05).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.
Број: 40106626/06
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

216.
На основу члана 18. тачка 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр 9/2002, 33/04 и 135/04) и
члана 26. тачка 5. и члана 97. Статута општине Горњи
Милановац („Сл. гл. општине Горњи Милановац“ број
4/02 и 12/04 и 3/05), Скупштина општине Горњи
Милановац је на седници одржаној 28. фебруара 2006.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТЕЛЕВИЗИЈА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом, оснива се
Jавно предузеће „Телевизија Горњи Милановац“ Горњи
Милановац, као Јавно предузеће (у даљем тексту: ТВ
Горњи Милановац).
Члан 2.
Оснивач ТВ Горњи Милановац је Скупштина
општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 3.
Јавно предузеће „Телевизија Горњи Милановац“
Горњи Милановац настаје услед статусне промене код ЈП
за информисање „Таковске новине“ Горњи Милановац,
односно поделом ЈП за информисање „Таковске новине“
Горњи Милановац на два дела уз оснивање два нова јавна
предузећа, тако да је једно од новооснованих и Јавно
предузеће „Телевизија Горњи Милановац“ Горњи
Милановац.
Члан 4.
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Члан 5.
Делатност ТВ Горњи Милановац су :
92200 –Радио и телевитијске активности
64200 –Телекоуникције
ТВ Горњи Милановац обавља и друге делатности
утврђене Статутом у складу са законом.
Члан 6.
„ТВ Горњи Милановац“ је дужна да истинито,
благовремено, професионално и непристрасно информишу
грађане о актуелним збивањима у општини, емитују
програме који доприносе општем образовању, заштити
животне средине, развоју привреде и друштвених
делатности у целини, и друге теме од интереса за грађане
који развијају хумане односе међу људима.
Члан 7.
Почетни капитал Јавног предузећа „ТВ Горњи
Милановац“ Горњи Милановац чине средства за рад,
опрема и друга средства која је користило ЈП за
информисање „Таковске новине“ Горњи Милановац, а која
су на основу деобног биланса постала средства „ТВ Горњи
Милановац“.
Непокретности (пословни простор) које користе
„ТВ Горњи Милановац“ су средства у својини Републике
Србије и нису предмет деобног биланса.
Међусобна права и обавезе у погледу коришћења
пословног простора утврдиће се посебним уговором
између оснивача и „ТВ Горњи Милановац“.
Члан 8.
„ТВ Горњи Милановац“ има својство правног
лица.
У промету са трећим лицима „ТВ Горњи
Милановац“ иступа у своје име и за свој рачун и за своје
обавезе одговара у складу са законом.
ТВ Горњи Милановац послује по тржишним
условима у складу са законом.
Добит ТВ Горњи Милановац утврђена у складу са
законом може се расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене у складу са законом.
ТВ Горњи Милановац остварује приход и стиче
добит обављањем своје делатности и из других извора у
складу са законом.
Члан 9.
Органи „ТВ Горњи Милановац“ су:
 Управни одбор,
 Надзорни одбор и
 Директор.
Члан 10.
Управни и надзорни одбор именује Оснивач.
Управни одбор има 5 чланова, од којих 3
представника оснивача и 2 члана из реда запослених у ТВ
Горњи Милановац.
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Надзорни одбор има 3 члана, од којих 2
представника оснивача и 1 члан из реда запослених у ТВ
Горњи Милановац.
Директора именује оснивач.
Члан 11.
До именовања чланова Управног одбора послове
Управног одбора вршиће привремени управни одбор који
ће посебном одлуком именовати оснивач.
Одлуком о именовању привременог управног
одбора утврђује се број чланова и састав Управног одбора.
Привремени управни одбор донеће Статут ЈП у
року од 15 дана".
Члан 12.
Вршилац дужности директора ТВ Горњи
Милановац је Божидар Вучетић из
Горњег Милановца.
Одговорног уредника ТВ Горњи Милановац
именује Управни одбор на предлог директора.
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 представник Наставничког већа:
1. Недић Снежана, професор историје из Горњег
Милановца,
 представник Савета родитеља:
1. Александар Михаиловић, радник ПИКа
"Таково"
II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ЕТШ
"Књаз Милош" Г.Милановац и то:
 представник Наставничког већа:
1. Миленко Брадић, професор хемије из
Г.Милановца
 представник Савета родитеља:
1. Бисерка Сантрач, из Г.Милановца
III
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.
Број: 40106626/06

Члан 13.
Привремени управни одбор и вд директор ЈП су
дужни да своја нормативна акта ускладе са овом Одлуком
у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању ЈП за информисање „Таковске новине“
Горњи Милановац ( “Сл. Гласник општине Горњи
Милановац“ број 7/98 и 2/05).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.
Број: 40106626/06

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

218.
На основу члана 53. став 1. и 2. , члана 54. став 3.
тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гласник РС",бр.62/03, 64/03, 58/04, 62/04)
и члана 26. и
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 28. фебруара 2006.године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић, ср.

217.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕДСТАВНИКА
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОШ "МОМЧИЛО
НАСТАСИЈЕВИЋ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 53. став 1. и 2. , члана 54. став 3.
тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гласник РС",бр.62/03, 64/03, 58/04, 62/04)
и члана 26. и
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 28. фебруара 2006.године, донела је

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:
1.
Мијослав
Солујић,
наставник
историје,географије из Горњег Милановца, дужности
члана Школског одбора представник Наставничког већа
ОШ "Момчило Настасијевић" Г.Милановац,
2. Љиљана Стризовић, наставник српског језика
из Горњег Милановца, дужности члана Школског одбора
представник
Наставничког
већа
ОШ
"Момчило
Настасијевић" Г.Милановац,

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕДСТАВНИКА
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И САВЕТА РОДИТЕЉА
ЕТШ "КЊАЗ МИЛОШ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора
ЕТШ "Књаз Милош" Г.Милановац и то:

II
ИМЕНУЈЕ СЕ:
1. Марина Крсмановић, наставник разредне
наставе из Г.Милановца, за члана Школског одбора
представник
Наставничког
већа
ОШ
"Момчило
Настасијевић" Г.Милановац,
2. Душица Николић, професор техничког
образовања из Горњег Милановца, за члана Школског
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одбора представник Наставничког већа ОШ "Момчило
Настасијевић" Горњи Милановац.
III
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.
Број: 40106626/06
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РС",бр.бр137/04) а у вези са Уредбом о начину
остваривања права припадника Југословенске војске у
отаџбини и Равногорског покрета у области борачко
инвалидске заштите ("Сл.гласник РС",бр.51/05) и на
основу члана 26. став 1. тачка 5. и члана 97. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Г.М",бр.4/02, 12/04 и 3/05) Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 28. фебруара
2006.године донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА
ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКОИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
I Ради извршавања задатака из тачке 2. Одлуке о
образовању Комисије за давање мишљења о остваривању
права из области борачкоинвалидске заштите, за чланове
ове Комисије именују се:

219.
На основу члана 53. став 1 и 2., члана 54. став 3.
тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гласник РС",бр.62/03, 64/03, 58/04, 62/04)
и члана 26. и 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 28. фебруара 2006.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОШ "ТАКОВСКИ УСТАНАК"
ТАКОВО
I
РАЗРЕШАВА СЕ Милан Јововић, инжењер из
Доњих Бранетића, дужности члана Школског одбора
испред локалне самоуправе ОШ "Таковски устанак"
Таково.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Глишовић, радник из
Такова за члана Школског одбора испред локалне
самоуправе ОШ "Таковски устанак" Таково.

1.Љубинко Драшовић из Г.Милановца
2. Рајко Поњавић из Г.Милановца
3. Милан Васић из Г.Милановца
4. Никола Петровић из Г.Милановца
5. Радослав Ћурчић из Брђана
II Наведена Комисија одржаће конститутивну
седницу на којој ће изабрати председника Комисије,
заменика председника Комисије и донети Пословник о
свом раду.
III Решење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.

Број: 40106626/06

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

III
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.

221.

Број: 40106626/06

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

220.
На основу члана 43. став 5. Закона о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
("Сл.гласник
СРС",бр.54/89
и
"Сл.гласник

На основу члана 9. Закона о финансијској
подршци породици са децом ("Сл. гл. РС", број 16/2002 и
25/05), Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2006. годину ("Сл.гл.општине Горњи Милановац",број
10/05) и члана 26. и 97. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Горњи Милановац"број
4/02,12/04 и 3/05),Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 28. фебруара 2006. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОСЕБНОМ ПРАВУ У ОБЛАСТИ
ФИНАНАСИЈСКЕ ПОДРШКЕ
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
др Владимир Симовић,ср.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се посебно право на
родитељски додатак, које поред права утврђеног Законом
о финансијској подршци породици са децом, остварује
мајка за своје прво дете по рођењу.

Члан 2.
Право на увећан родитељски додатак у
једнократном износу од 10.000,00 динара признаје се
мајци детета под условом да је иста држављанин Србије и
Црне Горе и да има пребивалиште на подручју општине
Горњи Милановац.
Право из става један овог члана признаје се и
мајкама које имају статус избеглог, прогнаног и
привремено расељеног лица и боравиште на подручју
општине Горњи Милановац.

222.
На основу члана 209. Закона о општем управном
поступку, члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", 9/02, 33/04 и 135/04), члана
1. Одлуке о измени и допуни Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине Г.Милановац", бр.
12/04) и члана 1. Измена и допуна Пословника Скупштине
општине
Г.Милановац
("Сл.гласник
општине
Г.Милановац", бр. 12/04), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 28. фебруара 2006.
године, донела је
ЗАКЉУЧАК

Члан 3.
За остварење права из члана 2. ове Одлуке, захтев
се подноси Одељењу за друштвене делатности Општинске
управе општине Горњи Милановац и то најкасије до
навршених три месеца живота детета.
Уз захтев прилажу се следећа документа:
уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених за прворођено
дете;
оверену фотокопију личне карте мајке;
оверену фотокопију легитимације за избегла,
прогнана и привремено расељена лица;
фотокопију текућег рачуна отвореног на име
мајке.
Члан 4.
Право на увећан родитељски додатак утврђује
горе наведено Одељење доношењем решења.

Члан 5.
Средства за ове намене обезбеђена су у буџету
општине Горњи Милановац за 2006. годину.

Члан 6.
Исплату средстава из члана 2. ове Одлуке вршиће
Одељење за привреду и финансије и то на текући рачун
корисника права.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Горњи Милановац" а
примењиваће се од 1.01.2006. године.

Број: 40106626/06

1. Врши се исправка грешке у решењу Скупштине
општине Горњи Милановац о разрешењу Драгана
Ђорђевића функције заменика председника Скупштине
општине Горњи Милановац, бр. 40106776/05 од 30.
децембра 2005. године, у делу диспозитива решења у ставу
2, тако да уместо речи "30. децембар" треба да стоје речи
"14. октобра".
2. На основу овог закључка, у оригиналном
примеру решења и свим преписима извршиће се исправка.
3. Закључак објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Образложење
Решењем Скупштине општине Горњи Милановац
бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005. године, разрешен
је Драган Ђорђевић функције заменика председника СО
Г.Милановац, с тим да му дужност престаје 30. децембра
2005. године.
У поступку који је претходио доношењу овог
закључка, утврђено је да је приликом израде решења бр. 4
0106.776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Драгана Ђорђевић
функције заменика председника Скупштине општине
Горњи Милановац, па самим тим и датум престанка
функције именованог како је наведено у диспозитиву овог
решења. Како је датум престанка функције у решењу о
разрешењу од 30. 12. 2005. године погрешно назначен,
односно да је уместо 14. 10.2005. године наведено 30. 12.
2005. године, применом одредаба члана 209. Закона о
општем управном поступку, донет је закључак као у
диспозитиву закључка.
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Против овог закључка може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Чачку, подношењем тужбе у
року од 30 дана од дана достављања истог.
Број: 40106626/06
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Симовић,ср.
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од 30. 12. 2005. године погрешно назначен, односно да је
уместо 14. 10.2005. године наведено 30. 12. 2005. године,
применом одредаба члана 209. Закона о општем управном
поступку, донет је закључак као у диспозитиву закључка.
Против овог закључка може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Чачку, подношењем тужбе у
року од 30 дана од дана достављања истог.
Број: 40106626/06
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

223.

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Симовић,ср.

На основу члана 209. Закона о општем управном
поступку, члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", 9/02, 33/04 и 135/04), члана
14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ("Сл.гласник РС", бр. 25/00 и 25/02) и
члана 19. Одлуке о оснивању ЈП за путеве општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине ГМ", бр. 12/04) и члана
26. став 1. тачка 9., члана 97. Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине Г.Милановац", бр.
4/02, 12/04 и 3/05) Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 28. фебруара 2006. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Врши се исправка грешке у решењу Скупштине
општине Горњи Милановац о разрешењу Јовице Царевића
дужности в.д. директора ЈП за путеве општине Горњи
Милановац, бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005.
године, у делу диспозитива решења у ставу 2 тако да
уместо речи "30. децембар" треба да стоје речи "14.
октобра".
2. На основу овог закључка, у оригиналном
примеру решења и свим преписима извршиће се исправка.
3. Закључак објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Образложење
Решењем Скупштине општине Горњи Милановац
бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005. године, разрешен
је Јовица Царевић дужности директора ЈП за путеве
општине Горњи Милановац, с тим да му дужност престаје
30. децембра 2005. године.
У поступку који је претходио доношењу овог
закључка, утврђено је да је приликом израде решења бр. 4
0106776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Јовице Царевића
дужности директора ЈП за путеве општине Горњи
Милановац, па самим тим и датум престанка функције
именованог како је наведено у диспозитиву овог решења.
Како је датум престанка функције у решењу о разрешењу

224.
На основу члана 209. Закона о општем управном
поступку, члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", 9/02, 33/04 и 135/04), члана
14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ("Сл.гласник РС", бр. 25/00 и 25/02) и
члана 23. 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., члана 97. Статута општине Г.Милановац
("Сл.гласник општине Г.Милановац", бр. 4/02, 12/04 и
3/05) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 28. фебруара 2006. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Врши се исправка грешке у решењу Скупштине
општине Горњи Милановац о разрешењу Рајка Нешковића
дужности директора ЈКП "17 септембар" Горњи
Милановац, бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005.
године, у делу диспозитива решења у ставу 2, тако да
уместо речи "30. децембар" треба да стоје речи "14.
октобра".
2. На основу овог закључка, у оригиналном
примеру решења и свим преписима извршиће се исправка.
3. Закључак објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Образложење
Решењем Скупштине општине Горњи Милановац
бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005. године, разрешен
је Рајко Нешковић дужности директора ЈКП "17
септембар" Горњи Милановац, с тим да му дужност
престаје 30. децембра 2005. године.
У поступку који је претходио доношењу овог
закључка, утврђено је да је приликом израде решења бр. 4
0106776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
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дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Рајка Нешковића
дужности директора ЈКП "17 септембар" Горњи
Милановац, па самим тим и датум престанка функције
именованог како је наведено у диспозитиву овог решења.
Како је датум престанка функције у решењу о разрешењу
од 30. 12. 2005. године погрешно назначен, односно да је
уместо 14. 10.2005. године наведено 30. 12. 2005. године,
применом одредаба члана 209. Закона о општем управном
поступку, донет је закључак као у диспозитиву закључка.
Против овог закључка може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Чачку, подношењем тужбе у
року од 30 дана од дана достављања истог.

Број: 40106626/06

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Симовић,ср.
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рудничкотаковског краја Горњи Милановац, с тим да му
дужност престаје 30. децембра 2005. године.
У поступку који је претходио доношењу овог
закључка, утврђено је да је приликом израде решења бр. 4
0106776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Борисава Челиковића
дужности директора Музеја рудничкотаковског краја
Горњи Милановац, па самим тим и датум престанка
функције именованог како је наведено у диспозитиву овог
решења. Како је датум престанка функције у решењу о
разрешењу од 30. 12. 2005. године погрешно назначен,
односно да је уместо 14. 10.2005. године наведено 30. 12.
2005. године, применом одредаба члана 209. Закона о
општем управном поступку, донет је закључак као у
диспозитиву закључка.
Против овог закључка може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Чачку, подношењем тужбе у
року од 30 дана од дана достављања истог.

Број: 40106626/06

225.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 209. Закона о општем управном
поступку, члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", 9/02, 33/04 и 135/04), члана
8. Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја
("Сл. гласник општине ГМ", бр. 3/94, 5/97 и 5/01) и члана
26. став 1. тачка 9., члана 97. Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине Г.Милановац", бр.
4/02, 12/04 и 3/05) Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 28. фебруара 2006. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Симовић,ср.

226.

ЗАКЉУЧАК
1. Врши се исправка грешке у решењу Скупштине
општине Горњи Милановац о разрешењу Борисава
Челиковића дужности директора Музеја рудничко
таковског краја Горњи Милановац, бр. 40106776/05 од
30. децембра 2005. године, у делу диспозитива решења у
ставу 2 тако да уместо речи "30. децембар" треба да стоје
речи "14. октобра".
2. На основу овог закључка, у оригиналном
примеру решења и свим преписима извршиће се исправка.
3. Закључак објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.

На основу члана 209. Закона о општем управном
поступку, члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", 9/02, 33/04 и 135/04), члана
14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ("Сл.гласник РС",бр. 25/00 и 25/02) и
члана 1. Одлуке о изменама Одлуке оснивању ЈП за
информисање "Таковске новине" Горњи Милановац ("Сл.
гласник општине ГМ", бр. 2/05) и члана 26. став 1. тачка
9., члана 97. Статута општине Г.Милановац ("Сл.гласник
општине Г.Милановац", бр. 4/02, 12/04 и 3/05) Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 28.
фебруара 2006. године, донела је

Образложење

ЗАКЉУЧАК

Решењем Скупштине општине Горњи Милановац
бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005. године, разрешен
је Борисав Челиковић дужности директора Музеја

1. Врши се исправка грешке у решењу Скупштине
општине Горњи Милановац о разрешењу Миленка
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Марушића дужности директора ЈП за информисање
"Таковске новине" Горњи Милановац, бр. 40106776/05
од 30. децембра 2005. године, у делу диспозитива решења
у ставу 2, тако да уместо речи "30. децембар" треба да
стоје речи "14. октобра".
2. На основу овог закључка, у оригиналном
примеру решења и свим преписима извршиће се исправка.
3. Закључак објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.

Образложење
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Симовић,ср.

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

34.

Решењем Скупштине општине Горњи Милановац
бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005. године, разрешен
је Миленко Марушић дужности директора ЈП за
информисање "Таковске новине" Горњи Милановац, с
тим да му дужност престаје 30. децембра 2005. године.
У поступку који је претходио доношењу овог
закључка, утврђено је да је приликом израде решења бр. 4
0106776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Миленка Марушића
дужности директора ЈП за информисање "Таковске
новине" Горњи Милановац, па самим тим и датум
престанка функције именованог како је наведено у
диспозитиву овог решења. Како је датум престанка
функције у решењу о разрешењу од 30. 12. 2005. године
погрешно назначен, односно да је уместо 14. 10.2005.
године наведено 30. 12. 2005. године, применом одредаба
члана 209. Закона о општем управном поступку, донет је
закључак као у диспозитиву закључка.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 102093/061.
23.02.2006.год.
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
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА
I  У Решењу бр.102093/06., после тачке 3. додаје
се тачка 4а. која гласи:
"4а. др Мирко Илић, одборник СО."
У осталом делу решење остаје не промењено.
II  Ово Решење ступа на снагу даном доношења
IIIРешење објавити у Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Образложење
Приликом израде решења бр.102093/06. од
5.01.2006.године, техничком омашком испуштен је упис
др Мирка Илића у напред наведено решење. На овај начин
се грешка исправља.

Против овог закључка може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Чачку, подношењем тужбе у
року од 30 дана од дана достављања истог.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

Број: 40106626/06

________________________________________________

SADR@AJ
AKTA SKUP[TINE OP[TINE
211. Решење о престанку мандата Милојка Живановића, одборника Скупштине општине Горњи
Милановац..........................................................................................................................................
212. Решење о потврђивању мандата Љиљани Кандић, одборнику Скупштине општине Горњи
Милановац.........................................................................................................................................
213. Закључак о прихватању Информације о спровођењу Закона о здравственој заштити у
делу преузимања оснивачких права од стране општине Горњи
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IZDAVA^: Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac,
Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni
urednik Горан Марковић, sekretar Skup{tine op{tine Gorwi Milanovac.
@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila
Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09

