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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
776.
На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010
одлука УС и 54/2011), члана 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац",бр. 20/08 и 3/11) и члана 131. став 2.
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр.21/08,
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 9. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника,
заменика председника, чланова и њихових заменика
Општинске изборне комисије за избор одборника
Скупштине општине Горњи Милановац, и то:
 председник
Милисав Цветковић, дипломирани правник из
Горњег Милановца, због поднете оставке,
 заменик председника
Радмила Савковић, дипомирани правник из
Горњег Милановца,
 члан
Драган Јевремовић, дипломирани правник из
Горњег Милановца,
 заменик члана
Милорад Солујић, дипломирани економиста из
Бершића,
 заменик члана
Невена Вујић из Горњег Милановца.
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II – У састав Општинске изборне комисије за
избор одборника Скупштине
општине Горњи
Милановац, именују се, и то:
 за председника
Драган Јевремовић, дипломирани правник из
Горњег Милановца, именован на предлог одборничке
групе „Победи за општину Горњи Милановац –
Дражимир Марушић“,
 за заменика председника
Љиљана Тешић, дипомирани правник из Доње
Врбаве, именована на предлог одборничке групе
„Победи за општину Горњи Милановац – Дражимир
Марушић“,
 за члана
Милорад Солујић, дипломирани економиста из
Бершића, именован на предлог одборничке групе
„Победи за општину Горњи Милановац – Дражимир
Марушић“,
 за заменика члана
Исаило Тодоровић, правник из Горњег
Милановца, именован на предлог одборничке групе
„Победи за општину Горњи Милановац – Дражимир
Марушић“,
 за заменика члана
Марија Секулић, дипломирани економиста из
Горњег Милановца, именована на предлог одборничке
групе Демократске странке Општински одбор Горњи
Милановац.
III  У смислу одредби члана 14. став 11. Закона
о локалним изборима (Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/2010одлука УС и 54/2011), против овог
решења може се изјавити жалба Управном суду у року
од 24 часа од доношења решења.
IV  Решење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 206902/2012
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,с.р.
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778.
На основу чланова 130. и 135. Закона о
здравственој заштити
(”Сл. гласник РС”, бр.
107/05,72/2009др.закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011),
члана 5. став 4. Одлуке о оснивању Апотеке Горњи
Милановац
("Службени
гласник
општине
Г.Милановац", бр. 15/06 и 5/11), члана 24. Статута
Апотеке Горњи Милановац, члана 42. став 1. тачка 10.
Статута општине Горњи Милановац ("Службени
гласник општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и
члана 131. став 2. Пословника Скупштине општине
Горњи Милановац ("Службени гласник општине
Г.Милановац", бр. 21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 9.
марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I РАЗРЕШАВА СЕ Љиљана Вуковић,
дипломирани фармацеут из Горњег Милановца, ЈМБГ
2703950788419, дужности директора Апотеке Горњи
Милановац.
II Лицу из тачке I престаје функција истеком
мандата, 13. марта 2012. године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

На основу чланова 130. и 133. Закона о
здравственој заштити (”Сл. гласник РС”, бр.
107/05,72/2009др.закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011),
члана 5. став 4. Одлуке о оснивању Апотеке Горњи
Милановац
("Службени
гласник
општине
Г.Милановац", бр. 15/06 и 5/11), члана 21. и 22. Статута
Апотеке Горњи Милановац, члана 42. став 1. тачка 10.
Статута општине Горњи Милановац ("Службени
гласник општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и
члана 131. став 2. Пословника Скупштине општине
Горњи Милановац ("Службени гласник општине
Г.Милановац", бр. 21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 9.
марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Гордана
Алексић,
дипломирани фармацеут из Горњег Милановца, ЈМБГ
0305953788417,
за директора Апотеке
Горњи
Милановац, на период од четири године.
II ИМЕНОВАНА ступа на дужност 14. марта
2012. године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

Образложење
Образлож ење
Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној дана 13. марта 2008. године
именовала је Љиљану Вуковић, дипломираног
фармацеута из Горњег Милановца, за директора
Апотеке Горњи Милановац, на период од четири
године.
Одредбом члана 130. Закона о здравственој
заштити (”Сл. гласник РС”, бр. 107/05,72/2009др.закон,
88/2010, 99/2010 и 57/2011), као и одредбом члана 5.
став 4. Одлуке о оснивању Апотеке Горњи Милановац
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 15/06 и 5/2011),
прописано је да директора здравствене установе именује
и разрешава оснивач.
Како је одредбом члана 135. наведеног Закона и
одредбом члана 24. Статута Апотеке Горњи Милановац,
прописано да дужност директора Апотеке престаје
истеком мандата и како Љиљани Вуковић, директору
Апотеке мандат истиче 13. марта 2012. године, то је
одлучено као у изреци овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се тужбом покренути судски спор пред
Основним судом у Чачку у року од 90 дана од дана
пријема решења.
Број: 206902/2012
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,с.р.

Одредбом чланова 130. и 133. Закона о
здравственој заштити (”Сл. гласник РС”, бр.
107/05,72/2009др.закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011),
као и одредбом члана 5. став 4. Одлуке о оснивању
Апотеке
Горњи
Милановац
("Сл.гл.општине
Г.Милановац", бр. 15/06 и 5/2011), прописано је да
директора здравствене установе разрешава и именује
оснивач, на период од четири године.
Након расписаног и спроведеног јавног
конкурса за именовање директора здравствене установе,
Управни одбор Апотеке, у складу са одредбама чланова
132. наведеног Закона и 21. Статута Апотеке Горњи
Милановац, доставио је оснивачу своју Одлуку број 98
од 21.02.2012. године, са предлогом да се Гордана
Алексић,
дипломирани
фармацеут из Горњег
Милановца именује за директора Апотеке Горњи
Милановац.
Сходно напред изложеном, одлучено је као у
изреци овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се тужбом покренути судски спор пред
Основним судом у Чачку у року од 90 дана од дана
пријема решења.
Број: 206902/2012
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Михаило Вучетић,с.р.
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АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
1002.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:1401605/2012
28.02.2012. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 13.став 2. и 219. став 6.Закона
о здравственој заштити („Сл.гл.РС“, број 72/09др закон,
88/10, 99/10 и 57/11) и члана 58. став 1. тачка 3. и 16.
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине
Горњи Милановац", број 20/08 и 3/11), доносим
РЕШЕЊЕ
IОДРЕЂУЈУ СЕ сви доктори медицине
запослени у Дому Здравља Горњи Милановац за
вршење стручног уврђивања времена и узрока смрти за
лица умрла изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти.
IIОБАВЕЗУЈЕ СЕ директор Дома Здравља
Горњи Милановац да изврши територијални распоред
рада доктора медицине везан за за сврхе из тачке I овог
Решења и да исти достави Општинској управи општине
Горњи Милановац.
IIIДоктор медицине из тачке I овог Решења
дужан је да у року од 12 сати од примљеног позива
изврши непосредан преглед умрлог и утврди време и
узрок смрти.
IVЗа обављање послова из тачке I овог
решења одређује се накнада докторима медицине у
износу од 2.000,00 динара, по једном случају.
VСредства за ове намене обезбеђују се у
Буџету
општине,а
исплата
ће
се
вршити
готовински,преко благајне, на основу поднетих доказа о
извршеном прегледу.
VIДоношењем овог Решења престаје да важи
Решење Председника општине Горњи Милановац број
:15125/2011 од 03.06.2011. године.
VIIОво решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац".

"Службеном

Образложење
Чланом 13.став 2.Закона о здравственој заштити
(„Сл.гл.РС“, број 107/05,72/09др закон,88/10, 99/10 и
57/11) одређено
је да општина обезбеђује рад
мртвозорске службе на својој територији.
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Чланом 219. став 6.горе наведеног Закона,
предвиђено је да се средства за преглед умрлих лица и
стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица
умрла ван здравствене установе, обезбеђују у буџету
општине.
Висина накнаде за рад мртвозорника утврђена
је Решењем Председника општине Горњи Милановац
број 15125/2011 од 03.06.2011. године, у износу од
1.500,00 динара.
У складу са планираним средствима за ове
намене у Буџету општине Горњи Милановац за 2012.
годину, повећава се износ накнаде за рад мртвозорника
са 1.500,00 динара, на износ од 2.000,00. динара.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

1003.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:13513036/12
06.03.2012. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 153. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/2010 – одлука
УС и 24/2011) и члана 58. став 1. тачка 16. Статута
општине Горњи Милановац („Службени гласник
општине Горњи Милановац“, број 20/08 и 3/11),
доносим
РЕШЕЊЕ
I За вршење стручног надзора на извођењу
грађевинскозанатских радова на изградњи мокрог
чвора у ОШ „Иво Андрић“ издвојено одељење у
Каменици, одређује се:
 Пољина Љутић, дипл. инг. грађ. из Горњег
Милановца, начелник Канцеларије за израду и
реализацију развојних пројеката, праћење инвестиција
и јавне набавке Општинске управе општине Горњи
Милановац, број лиценце 410714804
II Наведено лице је дужно да послове стручног
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом
153. Закона о планирању и изградњи у свему према
закљученом Уговору о извођењу радова између
Општине Горњи Милановац као инвеститора и „ПС
ТИМ
инжењеринг“
д.о.о
за
пројектовање,
изградњу,монтажу и одржавање грађевинских објеката,
инфраструктурних и телекомуникационих мрежа,
Пожега, као извођача радова број: 44041028 од
21.02.2012. године.
III Лице задужено за стручни надзор је
обавезно да извештаје о обављању радова доставља
најмање седмично или по захтеву Председника
општине.
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IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Општина Горњи Милановац је инвеститор
радова на изградњи мокрог чвора у ОШ „Иво Андрић“
издвојено одељење у Каменици.
Чланом 153. Закона о планирању и изградњи
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор
у току грађења објекта, односно извођења радова за
које је издата грађевинска дозвола.
Лице одређено за вршење стручног надзора
испуњава услове прописане наведеним Законом за
послове надзора.
Послови стручног надзора дефинисани су
чланом 153. став 2. Закона о планирању и изградњи.
На основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од
дана достављања Решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

1004.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:13513035/12
06.03.2012. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 153. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/2010 – одлука
УС и 24/2011) и члана 58. став 1. тачка 16. Статута
општине Горњи Милановац („Службени гласник
општине Горњи Милановац“, број 20/08 и 3/11),
доносим
РЕШЕЊЕ
I За вршење стручног надзора на извођењу
грађевинскозанатских радова на Реконструкцији
мокрог чвора у ОШ“Десанка Максимовић“ издвојено
одељење у Сврачковцима, одређује се:
 Пољина Љутић, дипл. инг. грађ. из Горњег
Милановца, начелник Канцеларије за израду и
реализацију развојних пројеката, праћење инвестиција
и јавне набавке Општинске управе општине Горњи
Милановац, број лиценце 410714804
II Наведено лице је дужно да послове стручног
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом
153. Закона о планирању и изградњи у свему према
закљученом Уговору о извођењу радова између
Општине Горњи Милановац као инвеститора и
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Друштва за изградњу, производњу и промет
„Интерплетградња“ д.о.о Велереч, као извођача радова
број: 44041019 од 10.02.2012. године.
III Лице задужено за стручни надзор је
обавезно да извештаје о обављању радова доставља
најмање седмично или по захтеву Председника
општине.
IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образлож ење
Општина Горњи Милановац је инвеститор
радова на Реконструкцији мокрог чвора у ОШ“Десанка
Максимовић“ издвојено одељење у Сврачковцима.
Чланом 153. Закона о планирању и изградњи
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор
у току грађења објекта, односно извођења радова за
које је издата грађевинска дозвола.
Лице одређено за вршење стручног надзора
испуњава услове прописане наведеним Законом за
послове надзора.
Послови стручног надзора дефинисани су
чланом 153. став 2. Закона о планирању и изградњи.
На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву
Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од
дана достављања Решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
256.
На основу члана 70. Закона о буџетском
систему
(„Сл.гласник
РС“
бр.54/09,73/10,101/10,101/2011), члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС”бр.129/2007.), и
члана 4. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2012. Годину („Сл.гласник општине Г.Милановац”
бр.24/11.), и члана 4 и 26 Одлуке о Општинском већу
општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине
Г.Милановац“ бр.24/2008.),Општинско веће општине
Горњи
Милановац
на
седници
одржаној
02.03.2012.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац за 2012.годину (Сл.гласник општине
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Г.Милановац бр.24/11.), раздео 02 Председник
општине, глава 2.1,
функција 110 извршни и
законодавни органи, економска класификација 499
стална буџетска резерва, одобравају се средства у
укупном износу од =25.000,00 динара на име новчане
помоћи Кнежевић Милораду , из Брђана за штету
која је настала услед
пожара, који се догодио
20.02.2012.године, а на основу Уверења МУП –а
Србије, Одељења за ванредне ситуације Чачак бр.217
80/12 од 22.02.2012 године, и Записника Одељења за
инспекцијске послове Општинске управе општине
Горњи
Милановац
број
407354170
од
21.02.2012.године.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздео 02 Председник општине, глава 2.1,
функција 110 Извршни и законодавни органи,
економска класификација 484 Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока.
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бивше Здравствене станице у Прањанима, адаптиране за
потребе Дечије установе „Сунце“.
2.Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04општинска управа, глава 10,
функција
911
Дечија
установа,
економска
класификација 511 зграде и грађевински објекти .
3.О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4.Ово решење објавити
Општине Г.Милановац“.

у

„Службеном

гласнику

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број :306901/2012 од 02.03.2012.године.

Председник општине
Милисав Мирковић,с.р.

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

ОСТАЛА АКТА

4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије .
5.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине Горњи
Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број : 306901/2012 од 02.03.2012.године
Председник општине
Милисав Мирковић,с.р.

257.

25.
На основу члана 4. Одлуке о установљењу
награда и других признања општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/09) и
члана 58. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Г.Милановац", бр.
21/08, 21/09 и 3/11), Комисија за кадровска,
административна и мандатноимунитетска питања
Скупштине општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 6. марта 2012. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“,број 54/2009,73/2010 и
101/2010,101/2011.), члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), члана 3.
Одлуке о буџету општине Г. Милановац за 2012. годину
(„Сл.гласник општине Г.Милановац, бр. 24/2011.) и
члана 4. и 26. Одлуке о општинском већу општине
Горњи Милановац („Сл.гл.општине Г.Милановац“,број
24/2008), општинско веће општине Горњи Милановац
на седници одржаној 02.03.2012.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Горњи Милановац
за 2012. годину ("Сл.гласник
општине Г.Милановац" бр. 24/2011), Раздео 2 
Председник општине,
глава 2.1, функционална
класификација 110извршни и законодавни органи,
економска класификација
499  текућа буџетска
резерва, oдобравају се средства у износу од = 67.614,00
динара , на име трошкова техничког пријема објекта

I На свечаној седници Скупштине општине
Горњи Милановац која ће се одржати поводом Празника
општине Горњи Милановац – 23. априла, дана када је у
Такову 1815. године подигнут Други српски устанак,
уручиће се општинске награде и друга признања, и то:
 ЗЛАТНА ПЛАКЕТА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“,
 СРЕБРНА ПЛАКЕТА „ТАКОВСКИ
УСТАНАК“ и
 НАГРАДА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“.
II Закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 206903/2012
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ружа Михаиловић,с.р.
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26.

На основу члана 4. Одлуке о установљењу
награда и других признања општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/09) и
члана 58. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Г.Милановац",
бр.21/08, 21/09 и 3/11), Комисија за кадровска,
административна и мандатноимунитетска питања
Скупштине општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 6. марта 2012. године, донела је
ЗАКЉУЧАК

I Позив за достављање предлога за доделу
општинских награда и других признања објавити у
 локалном листу „Таковске новине“ (15. и 29.
марта 2012. године),
 огласним терминима радија „Гоги радио“ и
„Стари Милановац“ (сваки трећи дан емитовања, од 15.
марта до 08. априла 2012. године) и
 у првом нередном броју „Службеног гласника
општине Горњи Милановац“.
II Предлоге за доделу општинских награда и
других признања потребно је доставити најкасније до
10. априла 2012. године, Скупштини општине Горњи
Милановац, улица Таковска бр. 2. са назнаком Комисија
за кадровска, административна и мандатноимунитетска
питања.
III Закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

 ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК"
 СРЕБРНА
ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ
УСТАНАК" и
 НАГРАДА "ТАКОВСКИ УСТАНАК".
У циљу доделе награда и других признања
појединцима,
предузећима,
установама,
месним
заједницама, удружењима грађана за изузетне резултате
остварене у области привреде, образовања и васпитања,
науке, културе, спорта, здравствене заштите, социјалне
и дечје заштите, развоја локалне самоуправе и другим
видовима стваралаштва и хуманитарног деловања у
општини Горњи Милановац, Комисија, сходно Одлуци
о установљењу награда и других признања општине
Горњи
Милановац
("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",бр.21/09), упућује
ПОЗИВ
грађанима,
предузећима,
установама,
удружењима грађана и осталим организацијама и
заједницама да своје писмено образложене предлоге о
кандидатима, који по вашем мишљењу заслужују да
добију ова значајна општинска признања, доставе
најкасније до 10. априла 2012. године, Скупштини
општине Горњи Милановац, улица Таковска бр.2. са
назнаком Комисија за кадровска, административна и
мандатно имунитетска питања.
Број:206903/2012
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 206903/2012
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ружа Михаиловић,с.р.

27.

Комисија за кадровска, административна и
мандатноимунитетска питања Скупштине општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 6. марта 2012.
године, донела је Закључак да се поводом Празника
општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у
Такову 1815. године подигнут Други српски устанак,
доделе општинске награде и друга признања, и то:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ружа Михаиловић,с.р.
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