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  АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
 
 
 18. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-644-2/2018 
Дана 19.02.2018. године  
 
 На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014-др.закон 
и 101/2016-др.закон) и члана 53. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац”, број 23/2016), доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за обележавање 23. априла 2018. године – Дана Општине Горњи Милановац и 203 
годинe од подизања Другог српског устанка, у саставу и то: 
 

1. Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац, за председника  
2. Лазар Николић, председник Скупштине општине Горњи Милановац, за члана 
3. Драган Арсић, директор Установе за културу, уметност и ваншколско образовање “Културни центар”, за 

члана 
4. Александар Марушић, директор Музеја рудничко-таковског краја, за члана 
5. Десимир Ћаласан, в. д. директора Туристичке организације општине Горњи Милановац, за члана 
6. Мирјана Оташевић, руководилац групе за јавне набавке Општинске управе Општине Горњи Милановац, 

за члана  
7. Сандра Раловић, начелник Одељења за друштвене делатности Општинске управе Општине Горњи 

Милановац, за члана 
8. Бранко Мартиновић, припремни послови везани за организацију и спровођење изборних радњи за 

изборе за чланове Савета месних заједница на територији општине Горњи Милановац, за члана 
9. Нела Вучићевић, послови озакоњења објеката, за члана 

 
 II Задатак Одбора је да сачини Програм обележавања 23. априла 2018. године - Дана Општине Горњи 
Милановац и 203 године од подизања Другог српског устанка, да утврђује неопходна задужења за припрему и 
реализацију Програма, да организује штампу и упућивање позива, организује медијску пропаганду, оствари 
контакт и сарадњу са иностраним делегацијама, организује смештај и исхрану за делегације које више дана бораве 
и да предузме све друге потребне активности од значаја за успешно организовање ове манифестације. 
 
 III Налаже се Одбору да у што краћем року сачини радну верзију Програма обележавања 23. априла 2018. 
године - Дана Општине Горњи Милановац и 203 године од подизања Другог српског устанка и одреди непосредна 
задужења за његову реализацију и достави Председнику општине на сагласност. 
 
 IV Овлашћује се председник Одбора и Одбор да у складу са утврђеним Програмима могу ангажовати 
стручне институције и појединце ради реализације Програма, а свим општинским установама, јавним предузећима 
и Општинској управи општине Горњи Милановац налаже се да по захтеву Одбора пруже стручну и сваку другу 
помоћ.  
 
 V Обавезује се Одбор да своје активности планира и реализује у координацији са плановима и 
активностима Одбора Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије. 
 
 VI Средства за рад Одбора и реализацију Програма обезбедиће се из Буџета општине Горњи Милановац.  
 
 VII Ово Решење објавити у “Службеном гласнику Општине Горњи Милановац”.  
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 
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 19. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-110-38/2018 
16.02.2018. 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 СРЕЗОЈЕВЦИ 
 
 I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Срезојевци (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на 
Збору грађана Месне заједнице Срезојевци дана 24. фебруара 2018. године са почетком у 12,00 часова у Дому 
културе у Срезојевцима. 
 
 II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Срезојевци. 
 
 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 Срезојевци 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. 

 
 20. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-110-39/2018 
16.02.2018. 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 БЕЛО ПОЉЕ 
 
 I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Бело Поље (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на 
Збору грађана Месне заједнице Бело Поље дана 24. фебруара 2018. године са почетком у 16,00 часова у Дому 
културе у Белом Пољу. 
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 II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Бело Поље. 
 
 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 Бело Поље 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. 

 
 21. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-110-40/2018 
16.02.2018. 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 ВРНЧАНИ 
 
 I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Врнчани (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору 
грађана Месне заједнице Врнчани дана 25. фебруара 2018. године са почетком у 15,00 часова у Дому културе у 
Врнчанима. 
 
 II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Врнчани. 
 
 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 Врнчани завршава са радом, а одмах се 

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

 
 22. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1-110-41/2018 
16.02.2018. 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 ГОРЊИ БАЊАНИ 
 
 I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Горњи Бањани (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати 
на Збору грађана Месне заједнице Горњи Бањани дана 25. фебруара 2018. године са почетком у 17,00 часова у Дому 
културе у Горњим Бањанима. 
 
 II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Горњи Бањани. 
 
 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 Горњи Бањани 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. 
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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 


