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  С А Д Р Ж А Ј   
 
 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

1. Одлука о расписивању избора за савет месне заједнице Гојна Гора страна 2. 
2. Одлука о расписивању избора за савет месне заједнице Теочин страна 2. 
3. Одлука о расписивању избора за савет месне заједнице Прањани страна 3. 

 
 
  

http://www.gornjimilanovac.rs/
http://www.gornjimilanovac.rs/


Број 01/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 2 

 
 

  АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
 
 
 1. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-110-1/2017 
05.01.2018. године 
 
 На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОЈНА ГОРА 

 
 I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Гојна Гора (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на 
Збору грађана Месне заједнице Гојна Гора дана 13. јануара 2018. године са почетком у 12,00 часова у Дому културе 
у Гојној Гори. 
 
 II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Гојна Гора. 
 
 III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница 
на територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног 
за одржавање избора. 
 
 IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.  
 

V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну 
листу кандидата за Савет. 

 
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Гојна Гора завршава са радом, а одмах се 

одржава прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника 
Савета  

 
VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за 

чланове Савета.  
 
VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у 

року од 24 часа од доношења решења. 
 
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора. 

 
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац“  
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 2. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-110-2/2017 
05.01.2018. године 
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 На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕОЧИН 

 
 I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Теочин (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору 
грађана Месне заједнице Теочин дана 13. јануара 2018. године са почетком у 14,00 часова у Основној школи „Иво 
Андрић“ Прањани издвојено одељење у Теочину. 
 
 II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Теочин. 
 
 III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница 
на територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног 
за одржавање избора. 
 
 IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.  
 

V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну 
листу кандидата за Савет. 

 
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Теочин завршава са радом, а одмах се 

одржава прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника 
Савета  

 
VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за 

чланове Савета.  
 
VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у 

року од 24 часа од доношења решења. 
 
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора. 

 
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац“  
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 3. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-110-3/2017 
05.01.2018. године 
 
 На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРАЊАНИ 

 
 I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Прањани (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору 
грађана Месне заједнице Прањани дана 14. јануара 2018. године са почетком у 12,00 часова у Дому културе у 
Прањанима. 
 
 II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Прањани. 
 
 III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница 
на територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног 
за одржавање избора. 
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 IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.  
 

V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну 
листу кандидата за Савет. 

 
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Прањани завршава са радом, а одмах се 

одржава прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника 
Савета  

 
VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за 

чланове Савета.  
 
VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у 

року од 24 часа од доношења решења. 
 
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора. 

 
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац“  
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 
Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, 

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 
Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр. 840-742351843-94 

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 
Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број 651-01-255/2001-09 


