СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ГОДИНА X XV

БРОЈ 13

Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

10. ЈУН 2016. ГОДИНЕ

АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
28.

На основу члана 46. и 49. Закона о локалним
изборима ("Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 - одлука УС и 54/2011), члана 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац”, бр. 28/2014 – пречишћен текст) и
чланова 143. и 178. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац, бр. 17/2013), Скупштина општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 10. јуна 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I Утврђује се престанак мандата одборницима
Скупштинe општине Горњи Милановац, и то: Дејану
Ковачевићу, Јадранки Достанић, др Миру Лазаревићу,
Десимиру Јовановићу, Радовину Веселиновићу и
Славици Радојевић-Груевски , са Изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“,
услед преузимања посла, односно функције која је, у
складу са законом, неспојива са функцијом одборника.
II Mандат одборника Скупштине општине
Горњи Милановац престао је даном преузимања
посла, односно функције која је, у складу са законом,
неспојива са функцијом одборника.
III Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.“
Образложење
На првој редовној седници Скупштине
општине Горњи Милановац, која је одржана 12. маја
2016. године, Дејану Ковачевићу, избором на
функцију председника општине Горњи Милановац,
Јадранки Достанић, избором на функцију заменика

председника општине Горњи Милановац, др Миру
Лазаревић, избором на функцију члана Општинског
већа општине Горњи Милановац, Десимиру
Јовановић, избором на функцију члана Општинског
већа општине Горњи Милановац, Радовину
Веселиновић, избором на функцију члана Општинског
већа општине Горњи Миланова и Славици РадојевићГруевски, избором на функцију члана Општинског
већа општине Горњи Милановац, престао је мандат
одборницима Скупштине општине Горњи Милановац
са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“, услед преузимања посла, односно
функције која је, у складу са законом, неспојива са
функцијом одборника.
Како је одредбом члана 46. став 1. тачка 5.
Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС”, бр.
129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) прописано
да одборнику престаје мандат пре истека времена
услед преузимања посла, односно функције која је, у
складу са законом неспојива са функцијом одборника,
то је Скупштина општине Горњи Милановац,
одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.
Упутство о правном средству: Против ове
одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења одлуке, у складу са
чланом 49. Закона о локалним изборима.
Број: 2-06-42/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Јевтовић,с.р.

29.
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“,бр. 129/2007, 34/2010 одлука УС и 54/2011), члана 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 28/2014 – пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
бр.17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 10. јуна 2016. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима
Скупштине општине Горњи Милановац, изабраним на
изборима одржаним 24. априла 2016. године, и то:
- Слободану Обрадовићу из Горњег Милановца, ул.
Војводе Живојина Мишића бр.9/7, са Изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“,
- Слободану Жиловићу из Липовца, са Изборне
листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“
- Јелени Радоњић из Горњег Милановца, ул.
Милоша Великог бр.125, са Изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“
- Милети Тешићу из Грабовице, са Изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“
- Милану Алексићу из Горњег Милановца, ул.
Браће Петровића бр. 5, са Изборне листе
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“
- Оливери Старчевић из Прањана, са Изборне
листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“
и
- Бошку Радовановићу из Горњих Бранетића, са
Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“.
II Против ове одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке, у складу са чланом 56. став 7. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС”, бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011).
III Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-42/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Јевтовић,с.р.

30.

I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине
општине Горњи Милановац, изабраном на изборима
одржаним 24. априла 2016. године, и то:
- Милу Живановићу из Горњег Милановца, ул.
Николе Луњевице бр. 50, са Изборне листе „ЗЕЛЕНА
СТРАНКА“.
II Против ове одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке, у складу са чланом 56. став 7. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС”, бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011).
III Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-42/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Александар Јевтовић,с.р.

31.

На основу члана 2. Закона о правобранилаштву
(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/14),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014др.закон), члана 42. Статута општине Горњи
Милановац („Службени гласник Општине Горњи
Милановац“ број 28/2014-пречишћен текст), и члана
143 Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац („Службени гласник Општине Горњи
Милановац“ број 17/2013), на седници одржаној дана
10. јуна 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“,бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и
54/2011), члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”,
бр. 28/2014 – пречишћен текст) и члана 143.
Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
бр.17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 10. јуна 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Члан 1.
Овом
одлуком
утврђују
се
уређење,
организација и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва општине Горњи
Милановац
(у
даљем
тексту:
Општинско
правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан
орган општине који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса општине Горњи
Милановац.
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Седиште Општинског правобранилаштва је у
Горњем Милановцу, ул.Тихомира Матијевића бр.4.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат
округлог облика пречника 45 мм, који садржи грб
Републике Србије у средини, око којег је исписан текст:
„Република Србија – Општина Горњи Милановац –
Општинско правобранилаштво“, на српском језику
ћириличим писмом.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ
правоугаоног облика који садржи текст: „Република
Србија, Општинско правобранилаштво, Број ________,
Датум __________, Горњи Милановац„.
II. ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите
имовинских права и интереса општине, Општинско
правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и
другим надлежним органима заступа као законски
заступник општину, њене органе и друга правна лица
чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради
заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја
за рад органа и правних лица која заступа, посебно у
погледу заштите њихових имовинских права и
интереса, као и питања у вези са применом закона и
подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја
за предузимање било које правне радње органа и
правног лица које заступа, посебно за спречавање
штетних имовинскоправних и друштвено негативних
последица по правна лица која заступа;
3)
даје
правна
мишљења
приликом
закључивања уговора које закључују правна лица које
заступа, посебно уговора из области имовинскоправних
односа и привредноправних уговора, у року који не
може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине
које заступа;
5) предузима заступање под истим условима
као и адвокат када је прописано да је у одређеном
поступку или за предузимање одређене радње у
поступку обавезно заступање странке од стране
адвоката.
Члан 5.
Општинско
правобранилаштво
ће
пре
покретања поступка пред судом, органом управе или
другим надлежним органом, односно у поступку
одговора на тужбу, предлог или други акт којим је
покренут поступак против заступаног субјекта,
размотрити могућност споразумног решавања спорног
односа, на своју иницијативу или на иницијативу
супротне стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да
прибави сагласност Општинског већа пре закључења
споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.

Када у истом поступку учествују као странке
са супротстављеним интересима органи општине и
друга правна лица која се финансирају из буџета
општине, Општинско правобранилаштво ће заступати
општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке
са супротстављеним интересима правна лица која се
финансирају из буџета општине, Општинско
правобранилаштво ће заступати странку која је
иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које
заступа Општинско правобранилаштво дужни су да
Општинском
правобранилаштву
благовремено
достављају обавештења о правним стварима у којима је
оно овлашћено да предузима правне радње и правна
средства, као и да му на његов захтев достављају списе,
обавештења и податке потребне за предузимање радњи
за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1.
овог члана наступи штета за општину и друго правно
лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о
томе обавестити Општинско веће, а од одговорног лица
у том органу или правном лицу захтеваће накнаду
причињене штете.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 8.
Функцију Општинског правобранилаштва
обавља општински
правобранилац, у складу са
Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и
другим општим правним актима.
Члан 9.
Општинског
правобраниоца
поставља
Општинско веће на предлог председника општине, на
период од пет година. Исто лице може бити поново
постављено на исти период.
За општинског правобраниоца може бити
постављен држављанин Републике Србије који
испуњава опште услове за рад у државним органима,
који је завршио правни факултет, положио правосудни
испит, достојан је правобранилачке функције и има
најмање десет година радног искуства у правној струци
после положеног правосудног испита.
Члан 10.
Општински
правобранилац
одговара
Општинском већу за свој рад и рад Општинског
правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније до 31.
марта текуће године подноси Општинском већу
извештај о раду Општинског правобранилаштва за
претходну годину.
Члан 11.
Општински правобранилац доставља извештаје
о поступању у појединим предметима Општинском
већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог
субјекта из става 1. овог члана да постоје недостаци у
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раду општинског правобраниоца, Општинско веће
може наложити мере за отклањање недостатака и
одредити рок за поступање по мерама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 2-06-42/2016

Члан 12.
Општински правобранилац доноси правилник
о управи у Општинском правобранилаштву уз
сагласност Општинског већа. Правилником се уређује
однос Општинског правобранилаштва према грађанима
и јавности, начин вођења евиденција, руковање
предметима, поступање са архивским материјалом и
друга питања од значаја за рад Општинског
правобранилаштва.
Члан 13.
Административне, рачуноводствене, информатичке и
друге пратеће послове од значаја за рад Општинског
правобранилашта обављају одговарајуће јединице
општинске управе.
IV. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 14.
Општински правобранилац остварује права из
радног односа у складу са прописима који уређују
положај запослених у општинској управи.
V. СРЕДСТВА
Члан 15.
Средства
за
рад
Општинског
правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво
оствари у пословима заступања представљају приход
буџета општине.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
На питања у вези са радом Општинског
правобранилаштва која нису уређена овом одлуком
сходно се примењују одредбе Закона које се односе на
Државно правобранилаштво.
Члан 17.
Општинско веће поставља општинског
правобраниоца у року од 30 (тридесет) дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи члан 28. Одлуке о Општинској управи Општине
Горњи Милановац („Службени гласник Општине
Горњи Милановац бр. 30/2012, 10/2013, 7/2014 и
21/2014“).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Горњи
Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Јевтовић,с.р.

32.

На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о
ванредним
ситуацијама
,,Службени
гласник
РС“,бр.111/09, 92/11 и 93/12), чланова 42. и 124.
Статута општине
Горњи Милановац ("Службени
гласник општине Горњи Милановац”, бр. 28/2014 –
пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду
Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени
гласник општине Горњи Милановац, бр. 17/2013),
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 10. јуна 2016.године, донела је
ОДЛУКУ
о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације за територију општине
Горњи Милановац
I
Образује се Општински штаб за ванредне
ситуације за територију општине Горњи Милановац (у
даљем тексту: Општински штаб).
II У Општински штаб постављају се:
За команданта Општинског штаба:
1. Дејан Ковачевић, председник општине Горњи
Милановац,
За заменика команданта Општинског штаба за
ванредне ситуације:
2. Јадранка Достанић, заменик председника
општине Горњи Милановац,
За начелника Општинског штаба за ванредне
ситуације:
3. Миливоје Николић, Одељење за ванредне
ситуације Чачак,
За чланове:
4. Др. Миро Лазаревић, члан Општинског већа
5. Душан Марковић, начелник Полицијске
станице Горњи Милановац,
6. мајор Зоран Писковић, Војска Србије , Управа
гарнизоног места у Г.Милановцу
7. Радојко Јоксић, командир Подручне ватрогасно
спасилачке јединице,
8. Жељко
Живчевић,
руководилац
''Електродистрибуције'' Чачак РЈ Горњи
Милановац,
9. Андрија Кубат, руководилац ад. ''Телеком
Србија'', РЈ Горњи Милановац,
10. Небојша Ивовић, секретар Црвеног крста
Гoрњи Милановац
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11. Божидар Вучетић, директор ЈП за изградњу
општине Горњи Милановац,
12. Рајко Нешковић, директор
ЈКП“ Горњи
Милановац“
13. Горица Петровић, начелник Општинске управе
општине Горњи Милановац,
14. Милорад Солујић, начелник Одељења за
инспекцијске послове,
15. Драган Љубичић, начелник Одељења за општу
управу,
16. Исаило Тодоровић, секретар Општинског већа
17. Милосава Јоксић, радник Општинске управе,
III - Општински штаб обавља следеће послове:
- руководи и координира рад субјеката система
заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на
спровођењу утврђених задатака;
- руководи и координира спровођење мера и
задатака цивилне заштите;
- руководи и координира спровођење мера и
задатака
обнове,
реконструкције
и
рехабилитације, узимајући у обзир потребе
одрживог развоја и смањења угрожености и
ризика од будућих ванредних ситуација;”
- разматра и даје мишљење на предлог Процене
угрожености и предлог Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
- прати стање и организацију „система”заштите и
спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
- наређује употребу снага заштите и спасавања,
средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама;
- стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама „за смањење
ризика од катастрофа”.
- разматра организацију, опремање и обучавање
јединица
цивилне
заштите,
овлашћених,
оспособљених правних лица;
- наређује приправност - спремност за ванредне
ситуације;
- процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;
- израђује предлог годишњег плана рада и
годишњи извештај о раду;
- спроводи годишњи план рада;
- доноси наредбе, закључке и препоруке;
- сарађује са штабовима суседних јединица
локалне самоуправе;
- именује повереника цивилне заштите и заменика
повереника цивилне заштите у насељеним
местима;
- разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на територији
јединице локалне самоуправе, односно града.
- подноси скупштини општине, на усвајање
предлог годишњег плана рада и годишњи
извештај о раду;

-

ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за јединицу локалне
самоуправе;
обавља и друге послове у складу са законом.

-

IV Општински штаб, по потреби, образује стручнооперативне тимове за специфичне задатке заштите и
спасавања.
V Стручне и административно техничке послове за
потребе Штаба обавља Општинска управа општине
Горњи Миланиовац, а задужено лице је Милосава
Јоксић,члан Штаба.
VI Доношењем ове Одлуке стављају се ван снаге
Одлуке Скупштине општине:
‐
‐
‐

Број: 2-06-950/2012
од 11.09. 2012.г.
(Сл.гласник општине Г. Милановац број 21/12),
Број:
2-06-23/2013
од
05.04. 2013.г.
(Сл.гласник општине Г. Милановац број 7/13),
Број:2-06-87/2014 од 12.09. 2014.г. (Сл.гласник
општине Г. Милановац број 21/14),

VII Ову Одлуку објавити у “Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 2-06-42/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Јевтовић,с.р.

33.

На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском
систему
(„Сл.
гласник
РС“,
број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2
013исправка,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон
и
103/2015.),члана 42. Статута општине Горњи
Милановац
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац“,бр.28/2014-пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац“,бр.17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац на седници одржаној 10. јуна 2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Горњи Милановац за 2015.годину
1. Да се за вршење екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Горњи Милановац за
2015.годину ангажује лице које испуњава услове за
обављање послова ревизије финансијских извештаја у
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складу са законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија.
2. Избор и ангажовање лица из тачке 1. ове
Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама и поштовањем прописа којима се
уређује рачуноводство и ревизија.
3. Уговор за изабраним лицем потписаће се по
добијању
сагласности
Државне
ревизорске
институције.
4. Извештај о извршеној екстерној ревизији
биће саставни део завршног рачуна буџета општине
Горњи Милановац за 2015.годину.
5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Горњи Милановац“, а примењиваће се по добијању
сагласности од Државне ревизорске институције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 2-06-42/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Јевтовић,с.р.

34.

о давању претходне сагласности на статусну
промену – припајање Јавног предузећа за путеве
општине Горњи Милановац Јавном предузећу за
изградњу општине Горњи Милановац
1. ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на Предлог
одлуке о приступању статусној промени – припајања,
коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
изградњу општине Горњи Милановац на седници
одржаној 27.маја 2016.године, под бројем 1208.
2. ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на Предлог
одлуке о приступању статусној промени – припајања,
коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
путеве општине Горњи Милановац на седници
одржаној 27.маја 2016.године, под бројем 693/16.
3. Саставни део ове Одлуке сачињавају
предлози одлука о приступању статусној промени –
припајању Јавног предузећа за путеве општине Горњи
Милановац Јавном предузећу за изградњу општине
Горњи Милановац.
4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Горњи Милановац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 22. став 4. и члана 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број:15/2016), члана 42. Статута општине
Горњи Милановац („Службени гласник Општине
Горњи Милановац“ број 28/2014-пречишћен текст), и
члана 143 Пословника о раду Скупштине општине
Горњи Милановац („Службени гласник Општине
Горњи Милановац“ број 17/2013), Скупштина општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 10. јуна 2016.
године, донела је

Број: 2-06-42/2016
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Јевтовић,с.р.
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