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                   АКТА СКУПШТИНЕ     
 

          31. 
 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 98/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018),  члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на првој редовној седници  одржаној 18. 
августа 2020. године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I Дејану Ковачевићу из Горњег Милановца престаје функција Председника општине Горњи Милановац 

истеком мандатног периода на који је изабран.  
 
II  Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
  

Број: 2-06-28/2020 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

 

 

 

 

          32. 
 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 98/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон и 47/2018),  члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, 

број 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 

17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на првој редовној седници  одржаној 18. августа 2020. године, донела  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Јадранки Достанић из Горњег Милановца престаје функција Заменика председника општине Горњи Милановац 

истеком мандатног периода на који је изабрана.  

 

II  Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

 

  

Број: 2-06-28/2020 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          33. 
 
На основу чланова 32. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон,  101/2016 – др. закон и 47/2018), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланова 33. и 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19), Скупштина општине Горњи Милановац, 
на првој редовној седници која је одржана 18. августа 2020. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

I   БИРА СЕ  Дејан Ковачевић, инжењер индустријског менаџмента из Горњег Милановца, за Председника 
општине Горњи Милановац, на период од четири године. 

 
 II Председник општине је на сталном раду у општини и остварује право на плату у складу са актом којим се 
уређују плате функционера органа Општине Горњи Милановац. 
  

III Утврђује се да даном избора за Председника општине Горњи Милановац, престаје мандат одборника 
Скупштине општине због преузимања функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника.  
 

IV Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине Горњи Милановац садржан је у 
одредбама члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018) којима је утврђено да Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на 
време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 
 Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. Председник Скупштине општине Горњи Милановац је у 
складу са чланом 43. Закона о локалној самоуправи, Скупштини општине Горњи Милановац предложио кандидата 
за Председника општине Горњи Милановац, Дејана Ковачевића из Горњег Милановца, изабраног за одборника са 
Изборне листе „Александар Вучић – за нашу децу“. 
 Кандидат за Председника општине је дао писану сагласност да прихвата кандидатуру за Председника 
општине.  

Поступак тајног гласања за Председника општине Горњи Милановац спровела је Комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања, изабрана у складу са чланом 16. Пословника о раду Скупштине општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19). 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Дејана Ковачевића за Председника општине Горњи 
Милановац гласала је већина од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. 08. 2020. године, на седници Скупштине општине, 
Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор Председника општине Горњи Милановац 
утврдила је да је Дејан Ковачевић из Горњег Милановца изабран за Председника општине Горњи Милановац. 
 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику општине избором на ову 
функцију престаје мандат одборника у Скупштини општине. пре истека времена на које је изабран преузимањем 
посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника, као и да ако наступи овакав 
случај скупштина општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да је председник општине  на сталном раду у 
општини. 

    
На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку и против њега може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана од дана достављања овог решења. 
 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          34. 
На основу чланова 32. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон,  101/2016 – др. закон и 47/2018), чланова 40. 56. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланова 33. 34. и 143. Пословника о раду Скупштине општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19), Скупштина општине Горњи 
Милановац, на првој редовној седници која је одржана 18. августа 2020. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

I БИРА СЕ Јадранка Достанић, економски техничар из Горњег Милановца за Заменика председника општине 
Горњи Милановац на период од четири године. 

 
 II Заменик председника општине је на сталном раду у општини и остварује право на плату у складу са актом 
којим се уређују плате функционера органа Општине Горњи Милановац. 

 
III Утврђује се да даном избора за Заменика председника општине Горњи Милановац, престаје мандат 

одборника Скупштине општине због преузимања функције која је у складу са законом неспојива с функцијом 
одборника.  
 

IV Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 56. Статута општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланова 33. 34. и 143. Пословника 
о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19), којима 
је утврђено да Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност, да кандидат за Председника општине предлаже кандидата за Заменика председника 
општине из реда одборника кога бира Скупштина на исти начин као и Председника општине.  
 Кандидат за Председника општине Горњи Милановац, предложио је Јадранку Достанић, из Горњег 
Милановца, одборника Скупштине општине Горњи Милановац, изабране са Изборне листе „Александар Вучић – за 
нашу децу“ за кандидата за Заменика председника општине. 
 Кандидат за Заменика председника општине је дала писану сагласност да прихвата кандидатуру за 
Заменика  председника општине.  

Поступак тајног гласања за Заменика Председника општине Горњи Милановац спровела је Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана у складу са чланом 16. Пословника о раду Скупштине 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19). 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Јадранке Достанић за Заменика Председника 
општине Горњи Милановац гласала је већина од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. 08. 2020. године, на седници Скупштине општине, 
Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор Заменика председника општине Горњи 
Милановац утврдила је да је Јадранка Достанић из Горњег Милановца изабран за  Заменика Председника општине 
Горњи Милановац. 
 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику општине избором на ову 
функцију престаје мандат одборника у Скупштини општине. пре истека времена на које је изабран преузимањем 
посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника, као и да ако наступи овакав 
случај скупштина општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да је председник општине  на сталном раду у 
општини. 

    
На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку и против њега може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана од дана достављања овог решења. 
 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић 
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          35. 
 

На основу чланова 51. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 70. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 3/19)  и члана 37. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I  Престанком мандата Скупштине општине Горњи Милановац престаје функција члановима Општинског 
већа општине Горњи Милановац и то: 

1. Душану Дражовићу из Горњег Милановца; 
2. Др Миру Лазаревићу из Горњег Милановца; 
3. Срђану Милићевићу из Горњег Милановца; 
4. Славици Радојевић – Груевски са Рудника; 
5. Ђуру Ћуку из Горњег Милановца; 
6. Небојши Лазовићу из Горњег Милановца; 
7. Радовину Веселиновићу из Прањана; 
8. Јасмини Марић из Горњег Милановца; 
9. Марији Бабовић из Горњег Милановца; 
10. Милојку Живановићу из Горњег Милановца; 
11. Лазару Мирјанић из Горњег Милановца. 
 
II Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

 

          36. 
 

На основу чланова 32. и 45. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 33. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

 
 I. БИРА СЕ др Владимир Миловановић, специјалиста педијатрије из Горњег Милановца  за члана 
Општинског већа општине Горњи Милановац, на мандатни период од четири године. 
 
  

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 
 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Горњи Милановац садржан 
је у одредбама члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је прописано да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  Такође,  чланом 60. Статута 
општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  прописано 
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је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, и седам чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.   
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. 
 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. 
Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. 
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  
предложио др Владимир Миловановић из Горњег Милановца за кандидата за члана Општинског већа општине 
Горњи Милановац.  
 Кандидат за члана Општинског већа др Владимир Миловановић, дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана Општинског већа општине Горњи Милановац. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског  већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на првој редовној седници Скупштине општине.  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор др Владимира Миловановића за члана Општинског 
већа гласало је већина од укупног броја одборника.   

На основу утврђених резултата гласања, дана 18.08.2020. године, на првој редовној седници Скупштине 
општине Горњи Милановац, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, утврдила је да је др Владимир Миловановић, специјалиста педијатрије из Горњег Милановца  
изабран за члана Општинског већа општине Горњи Милановац.  
  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку, против њега се не може изјавити жалба 

али се  може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 
 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 

          37. 
 

 
На основу чланова 32. и 45. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 33. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 
 I. БИРА СЕ Душан Дражовић, дипломирани правник из Горњег Милановца, за члана Општинског већа 
општине Горњи Милановац, на мандатни период од четири године. 
 
  

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 
 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Горњи Милановац садржан 
је у одредбама члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је прописано да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  Такође,  чланом 60. Статута 
општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  прописано 
је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, и седам чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.   
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. 
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 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. 
Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. 
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  
предложио Душана Дражовића из Горњег Милановца за кандидата за члана Општинског већа општине Горњи 
Милановац.  
 Кандидат за члана Општинског већа Душан Дражовић из Горњег Милановца, дао је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Горњи Милановац. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског  већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на првој редовној седници Скупштине општине.  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Душана Дражовића из Горњег Милановца за члана 
Општинског већа гласало је већина од укупног броја одборника.   

На основу утврђених резултата гласања, дана 18.08.2020. године, на првој редовној седници Скупштине 
општине Горњи Милановац, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, утврдила је да је Душан Дражовић из Горњег Милановца изабран за члана Општинског већа 
општине Горњи Милановац.  
  
   

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку, против њега се не може изјавити жалба 

али се  може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 
 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          38. 
 

На основу чланова 32. и 45. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 33. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

 
 I. БИРА СЕ Зоран Радовановић из Доње Врбаве, за члана Општинског већа општине Горњи Милановац, на 
мандатни период од четири године. 
 
  

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 
 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Горњи Милановац садржан 
је у одредбама члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је прописано да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  Такође,  чланом 60. Статута 
општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  прописано 
је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, и седам чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.   
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. 
 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. 
Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. 
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  



Број 15/2020     Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 8 

предложио Зорана Радовановића из Доње Врбаве за кандидата за члана Општинског већа општине Горњи 
Милановац.  
 Кандидат за члана Општинског већа Зоран Радовановић из Доње Врбаве, дао је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Горњи Милановац. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског  већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на првој редовној седници Скупштине општине.  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Зорана Радовановића из Доње Врбаве за члана 
Општинског већа гласало је већина од укупног броја одборника.   

На основу утврђених резултата гласања, дана 18.08.2020. године, на првој редовној седници Скупштине 
општине Горњи Милановац, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, утврдила је да је Зоран Радовановић из Доње Врбаве изабран за члана Општинског већа општине 
Горњи Милановац.  
  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку, против њега се не може изјавити жалба 

али се  може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 
 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

 

          39. 
 

На основу чланова 32. и 45. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 33. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

 
 I. БИРА СЕ  Јовица Царевић из Велеречи  за члана Општинског већа општине Горњи Милановац, на мандатни 
период од четири године. 
 
  

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 
 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Горњи Милановац садржан 
је у одредбама члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је прописано да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  Такође,  чланом 60. Статута 
општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  прописано 
је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, и седам чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.   
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. 
 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. 
Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. 
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  
предложио Јовицу Царевић из Велеречи за кандидата за члана Општинског већа општине Горњи Милановац.  
 Кандидат за члана Општинског већа Јовица Царевић из Велеречи  дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана Општинског већа општине Горњи Милановац. 
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Поступак тајног гласања за члана Општинског  већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на првој редовној седници Скупштине општине.  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Јовице Царевић из Велеречи  за члана Општинског 
већа гласало је већина од укупног броја одборника.  
 

На основу утврђених резултата гласања, дана 18.08.2020. године, на првој редовној седници Скупштине 
општине Горњи Милановац, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, утврдила је да је Јовица Царевић из Велеречи  изабран за члана Општинског већа општине Горњи 
Милановац.  
  
 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку, против њега се не може изјавити жалба 

али се  може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 

          40. 
 

На основу чланова 32. и 45. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 33. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

 
 I. БИРА СЕ Небојша Лазовић, дипломирани инжењер пољопривреде, смер агроекономија из Горњег 
Милановца, за члана Општинског већа општине Горњи Милановац, на мандатни период од четири године. 
 
  

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 
 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Горњи Милановац садржан 
је у одредбама члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је прописано да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  Такође,  чланом 60. Статута 
општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  прописано 
је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, и седам чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.   
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. 
 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. 
Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. 
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  
предложио Небојшу Лазовић из Горњег Милановца за кандидата за члана Општинског већа општине Горњи 
Милановац.  
 Кандидат за члана Општинског већа Небојша Лазовић из Горњег Милановца, дао је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Горњи Милановац. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског  већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на првој редовној седници Скупштине општине.  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Небојше Лазовић из Горњег Милановца за члана 
Општинског већа гласало је већина од укупног броја одборника.   
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На основу утврђених резултата гласања, дана 18.08.2020. године, на првој редовној седници Скупштине 
општине Горњи Милановац, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, утврдила је да је Небојша Лазовић из Горњег Милановца изабран за члана Општинског већа 
општине Горњи Милановац.  
  
 
 
 
   

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку, против њега се не може изјавити жалба 

али се  може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 
 
 
 
 
 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 

          41. 
 
 

На основу чланова 32. и 45. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 33. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

 
 I. БИРА СЕ  Ненад Томић, магистар наука индустријског менаџмента из Горњег Милановца  за члана 
Општинског већа општине Горњи Милановац, на мандатни период од четири године. 
 
  

II Ненад Томић је на сталном раду у општини и остварује право на плату у складу са актом којим се уређују 
плате функционера општине Горњи Милановац. 

 
III Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 
 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Горњи Милановац садржан 
је у одредбама члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је прописано да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  Такође,  чланом 60. Статута 
општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  прописано 
је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, и седам чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.   
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. 
 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. 
Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. 
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  
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предложио Ненада Томића, магистра наука индустријског менаџмента из Горњег Милановца  за кандидата за члана 
Општинског већа општине Горњи Милановац.  
 Кандидат за члана Општинског већа Ненад Томић из Горњег Милановца дао је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Горњи Милановац. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског  већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на првој редовној седници Скупштине општине.  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Ненада Томић за члана Општинског већа гласало је 
већина од укупног броја одборника.   

 
На основу утврђених резултата гласања, дана 18.08.2020. године, на првој редовној седници Скупштине 

општине Горњи Милановац, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, утврдила је да је Ненад Томић, магистар наука индустријског менаџмента из Горњег Милановца  
изабран за члана Општинског већа општине Горњи Милановац.  
  
 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку, против њега се не може изјавити жалба 

али се  може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 

 
 

Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 
 

          42. 
 

На основу чланова 32. и 45. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 33. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник 
општине Горњи Милановац'' број 17/13), на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац,  
одржаној 18. августа 2020. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

 
 I. БИРА СЕ  Александар Соколовић из Доње Црнуће  за члана Општинског већа општине Горњи Милановац, 
на мандатни период од четири године. 
 
  

II Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац.'' 
 

 
 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  
 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине Горњи Милановац садржан 
је у одредбама члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је прописано да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника 
општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  Такође,  чланом 60. Статута 
општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  прописано 
је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине, и седам чланова Општинског већа 
које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.   
 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи 
изаберу извршни органи Општине Горњи Милановац. 
 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. 
Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) и чланом 33. 
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац'' број 17/13),  
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предложио Александра Соколовића из Доње Црнуће  за кандидата за члана Општинског већа општине Горњи 
Милановац.  
 Кандидат за члана Општинског већа Александар Соколовић дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана Општинског већа општине Горњи Милановац. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског  већа спровела је Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, изабрана на првој редовној седници Скупштине општине.  

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Александра Соколовића из Доње Црнуће  за члана 
Општинског већа гласало је већина од укупног броја одборника.   

 
На основу утврђених резултата гласања, дана 18.08.2020. године, на првој редовној седници Скупштине 

општине Горњи Милановац, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор члана 
Општинског већа, утврдила је да је Александар Соколовић из Доње Црнуће  изабран за члана Општинског већа 
општине Горњи Милановац.  
  
 На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 
Поука о правном леку: Ово Решење је коначно у управном поступку, против њега се не може изјавити жалба 

али се  може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. 
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 
 

          43. 
 
На основу чланова 46. и 49. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - одлука УС,  
54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 145. Статута општине Горњи Милановац 
(„Сл.гласник општине Горњи Милановац“ број 3/2019) и чланова 143. и 178. Пословника о раду Скупштине општине 
Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“,број 17/2013), на првој редовној седници Скупштини 
општине Горњи Милановац, одржаној 18. августа  2020. године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ УСЛЕД ПОДНОШЕЊА ОСТАВКЕ 
 
 
 
 I  Утврђује се да је Александри Јанковић, професору разредне наставе из Горњег Милановца, одборнику 
Скупштине општине Горњи Милановац, изабраној са изборне листе „Александар Вучић – за нашу децу“, на 
изборима одржаним 21.06.2020.године, престао мандат одборника пре истека времена на које је изабрана, 
подношењем усмене оставке на првој редовној седници која је одржана дана 18.08.2020.године. 
 
 II  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Александра Јанковић, професор разредне наставе из Горњег Милановца, одборник у Скупштини општине 
Горњи Милановац изабрана са изборне листе „Александар Вучић – за нашу децу“, на изборима одржаним 
21.06.2020.године, поднела је  оставку усмено на првој редовној седници Скупштине општине Горњи Милановац 
која је одражана 18.08.2020.године. 
 Одредбама члана 46. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 - одлука УС,  
54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), прописано је да одборнику престаје мандат пре 
истека времена на који је изабран подношењем оставке, као и да после подношења усмене оставке одборника на 
седници Скупштине, Скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. 
 Како је Александра Јанковић, професор разредне наставе из Горњег Милановца, одборник у Скупштини 
општине Горњи Милановац поднела оставку  усмено на првој редовној седници седници Скупштине општине 
Горњи Милановац која је одражана 18.08.2020.године одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
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 Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавиити жалба Управном суду у року од 48 
часова од дана доношења одлуке, у складу са чланом 49. Закона о локалним изборима. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
Број: 2-06-28/2020 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Лазар Николић с.р. 
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