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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), Скупштина општине Горњи Милановац, 
на седници одржаној 30.10.2020. 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 Јовани Јовановић из Горњег Милановца, улица Кнеза Александра Карађорђевића број 
104/18, одборници Скупштине општине Горњи Милановац, која је изабрана са Изборне листе „Александар Вучић – 
за нашу децу“, престао мандат одборника у Скупштини општине Горњи Милановац пре истека времена на које је 
изабрана, подношењем оставке у форми оверене писане изјаве. 
 
 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 
 

 Јована Јовановић из Горњег Милановца, улица Кнеза Александра Карађорђевића број 104/18, доставила је 
Скупштини општине Горњи Милановац оставку на функцију одборника у Скупштини општине Горњи Милановац 
која је оверена код Јавног бележника у Горњем Милановцу, број овере УОП – V: 1294-2020 од 10.09.2020.године. 
 Одредбама члана 46. и 47. 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 одборник лично подноси оставку, оверену од 
стране органа надлежног за оверу потписа, а о оставци коју је одборник поднео између две седнице Скупштина је 
дужна да одлучи на првој наредној седници. 
 Како је Јована Јовановић, одборница Скупштине општине Горњи Милановац поднела оставку на место 
одборника у форми оверене писане изјаве између два скупштинска заседања одлучено је као у диспозитиву ове 
Одлуке. 
 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: 2-06-43/2020 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Лазар Николић с.р. 
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          70. 
 
 

На oсонову члана 46. и 49. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење  и 68/2020), члана 145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. 
гласник општине Горњи Милановац", бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ 

 ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ 
 

 
 
 I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику у Скупштини општине Горњи Милановац, Дарку Лекићу из Горњег 
Милановца, ул. Сремског фронта бр. 61, са Изборне листе ,,Александар Вучић - за нашу децу“, на изборима одржаним 
21.06. 2020. године. 
 
   
 II Мандат одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

 
 
 III Ову Одлуку објавити у "Службеном гласник општине Горњи Милановац". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у Закону о локалним изборима којим је између осталог 
прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат. 
 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, а траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.  

 Сагласно прописаној законској регулативи, Изборна комисија општине Горњи Милановац, дана 29. 
09. 2020. године, доставила је Комисији за кадровска, административна и мандатно – имунитетска питања 
Скупштине општине Горњи Милановац,  уверење о избору за одборника у Скупштини општине Горњи Милановац, 
Дарку Лекићу из Горњег Милановца, ул. Сремског фронта бр. 61, са Изборне листе ,,Александар Вучић - за нашу 
децу“, на изборима одржаним 21.06. 2020. године. 

 
 Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи 
Милановац, као надлежно радно тело у складу са чланом 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), на седници одржаној 08. 10. 2020. године, 
утврдила је испуњеност услова о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Горњи Милановац са 
изборне листе ,,Александар Вучић - за нашу децу“.   
 Сходно напред реченом, Скупштина општине Горњи Милановац одлучила је 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. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          71. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 139. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/19),  и члана 8. Одлуке о локалном омбудсману општине Горњи Миланова („Службени 
глансик општине Горњи Милановац“, број 16/20) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на 
седници одржаној 30. 10. 2020. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору избору локалног омбудсмана општине Горњи Милановац 

 
 I БИРА СЕ Милош Лазаревић, дипломирани правник из Горњег Милановца за Локалног омбудсмана 
општине Горњи Милановац на период од пет година. 
 
  II Права и обавезе изабраног лица из става I овог решења теку од  дана доношења овог Решења.  
 
 III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          72. 
 
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 
101/16 – други закон и 47/18), члана 2. став 1. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) 
и члана 40. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19), 
Скупштина општине, на седници одржаној 30. 10. 2020.  године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
 У Одлуци о Општинској управи општине Горњи Милановац („Служени гласник општине Горњи Милановац“  
број 17/16, 7/17, 31/18, 5/19) у члану 10. после тачке 8. додаје се нова тачка 9. која гласи: 
 „9.  Одељење за  Комуналну милицију“. 

Члан 2. 
 После члана 25. додају се нови чланови 25 а, 25 б, 25 в, 25 г, 25д, 25 ђ, 25 е и 25 ж, који гласе: 

„Члан 25 а“ 
 Одељење за  комуналну милицију на територији општине Горњи Милановац  обавља послове који се односе 
на:  

1) одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност;  

- спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, 
оштећивања и уништавања; 
- заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и 
других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично); 
- сузбијање недозвољеног обављања делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима; 
- спречавање радњи којима се нарушава општа уређеност насеља (прљање и оштећивање фасада и других 
спољних делова зграда и других објеката, исписивање графита; лепљење плаката, као и контрола уклањања 
снега и леда са површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и осталих површина); 
- спречавање радњи којима се нарушава уређеност постављања објеката и уређаја на површинама јавне 
намене и површинама у јавном коришћењу, извођење културног и артистичког програма на тим 
површинама (постављање, прљање и оштећивање урбане опреме и урбаног мобилијара, као што су 
наменски монтажни објекти, опрема за игру и рекреацију, јавне чесме и фонтане, клупе, жардињере и 
друго), као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу постављања објеката и уређаја и 
одобрења за извођење културног и артистичког програма; 
- контрола постављања средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; 
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- одржавање и заштита чистоће на јавним површинама (остављање грађевинског шута и другог отпада на 
површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене, као и 
вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа општине); 
- контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца; 
- обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама; 
- паркирање (спречавање паркирања на местима на којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, 
приступ објекту, противпожарном путу и степеницама, контрола коришћења паркиралишта у складу са 
прописом и сигнализацијом, паркирања на резервисаним паркинг местима и сл.); 
 

2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других 

делатности из надлежности општине: 

- контрола употребе симбола и имена града; 

- спречавање радњи којима се нарушава прљање и оштећивање споменика, спомен-плоча и 
скулптуралних дела; 

- спречавање и контрола постављања балон-хала спортске намене, привремених објеката, тезги, објеката 
за обављање мењачких послова, башти угоститељских објеката и других покретних објеката на јавним 
површинама; 

 
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другим локалном саобраћају, у складу са законом 

и прописима општине: 

-  јавни линијски, ванлинијски и посебан линијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза 
путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу путника на 
стајалиштима која су за то одређена и др.); 

- такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и 
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, 
уредност и чистоћа такси возила и др.); 

 
4) заштита животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите 

природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган општине, контроле над скупљањем, 
транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада и др; 

- заштита општинских и некатегорисаних локалних  путева, улица у надлежности општине и 
припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се 
оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита 
бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације; 

-  заштита културних добара и других јавних објеката од значаја за општину; 

5) подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у општини, очување добара 

и извршавање других задатака из надлежности општине;  

6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне 

органе, органе једнице локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења (контрола употребе заставе или 

грба Републике Србије, злоупотреба заставе или грба Републике Србије за обележавање робе или услуге, 

контрола истицања грба или заставе стране државе као и грба и заставе општине Горњи Милановац). 

7) извршавање других послова, у складу са законом. 

 
 Послови из става 1. овог члана не односе се на надлежности инспекције утврђене законом којим се уређују 
комуналне делатности и законом којим се уређују путеви. 

„Члан 25 б“ 
  
 У обављању послова комуналне милиције, комунални милиционар има следећа овлашћења: 

1. упозорење; 

2. усмено наређење; 

3. провера идентитета;  

4. довођење; 
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5. заустављање и преглед лица, предмета и возила; 

6. привремено одузимање предмета; 

7. аудио и видео снимање; 

8. употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, средстава за везивање, распршивача са надражујућим 
дејством и службене палице; 

9. прикупљање обавештења; 

10. друга овлашћења у складу са законом. 

 

„25 в“ 

 Када је за то овлашћен законом, другим прописом или општим актом, комунални милиционар може: издати 
прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за покретање 
прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности. 

 Када је законом овлашћен на доношење решења, комунални милиционар примењује одредбе Закона о 
општем управном поступку или другог закона којим је овлашћен за доношење решења. 

 Против решења комуналног милиционара може се изјавити жалба Општинском већу општине Горњи 
Милановац у року од 15 дана од дана достављања решења.  

 

Члан „25 г“ 

 

 Одељење за комуналну милицију је дужно да у обављању послова сарађује са комуналном милицијом 
других јединица локалне самоуправе, размењује податке и обавештења и остварује друге облике заједничког рада 
у оквиру узајамног пружања стручне помоћи. 
 У обављању послова Одељење за комуналну милицију сарађује са министарством надлежним за унутрашње 
послове, у складу са законом који уређује комуналну милицију. 

„Члан 25 д“ 
 Одељење за комуналну милицију је дужно да у обављању послова сарађује са грађанима у складу са законом 
који уређује комуналну милицију и другим прописима којима се уређује обављање комуналних и других послова 
из надлежности општине. 
 Одељење за  комуналну милицију је дужно да прима пријаве, петиције и предлоге у вези са комуналним 
редом које грађани подносе писаним путем и електронском поштом, а у хитним случајевима телефоном и 
непосредним усменим обраћањем. О свакој таквој пријави, петицији и предлогу, односно обраћању, у Одељењу 
комуналне милиције сачињава се службена забелешка, а грађани се, на њихов захтев, обавештавају о исходу 
поступања. 

„Члан 25 ђ“ 
 Скупштина општине Горњи Милановац доноси Одлуку о униформи и ознакама комуналне милиције, 
Одлуку о боји и начину означавања возила комуналне милиције, и Одлуку опреми комуналне милиције, по 
претходно добијеној сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу. 
 Општинско веће општине Горњи Милановац образује Комисију за решавање притужби на рад комуналне 
милиције. 
 Начелник Општинске управе општине Горњи Милановац прописује облике и начин остваривања сарадње 
између Одељења за комуналну милицију и инспекцијских служби општине Горњи Милановац. 
 

„Члан 25 е“ 
 У Одељењу за  комуналну милицију може бити највише десет комуналних милиционара. 

„Члан ж“ 
 За рад на пословима начелника Одељења за комуналну милицију службеник мора да има стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци и мора да испуњава 
услове за заснивање радног односа утврђене законом који уређује права и дужности из радног односа запослених 
у јединицама локалне самопуправе и услове за заснивање радног односа комуналног милиционара. 
 

Члан 3. 
 У осталом делу Одлука о Општинској управи општине Горњи Милановац („Служени гласник општине 
Горњи Милановац“  број 17/16, 7/17, 31/18, 5/19) остаје непромењена.  
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Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“.  

Самосталан члан 
 Одредбе Одлуке о Општинској управи општине Горњи Милановац(„Служени гласник општине Горњи 
Милановац“  број 17/16, 7/17, 31/18, 5/19) које се односе на комуналну милицију и то чланови: 25 а, 25 б, 25 в, 25 г, 
25 д, 25 ђ, 25 е и 25 ж примењиваће се стицањем услова прописаних законом и подзаконским актима из те области, 
а најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          73. 
 

На основу чланова 20. став 1. тачка 15) и 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 29. став 1. тачка 3), члана 41. став 1. тачка 
5), члана 42. став 1. тачка 5) и члан 43. и члана 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији рада 
штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 27/2020), чланова 40. и 145. Статута општине 
Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
I За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним 

ситуацијама образује се Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац (у даљем 
тексту: Општински штаб за ванредне ситуације).  

 
II Општински штаб за ванредне ситуације чине: 
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације: 
1. Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац.  
 
Заменик команданта Општинског штаба за ванредне ситуације: 

2.Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац. 
 

Начелник Општинског штаба за ванредне ситуације: 
3.Милорад Димитријевић, пуковник Војске Србије у пензији. 
 
Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације: 
4. Дејан Вељовић, начелник Општинске управе општине Горњи Милановац,  

5. др Предраг Шутић, директор Опште болнице Горњи Милановац, 
6. Срђан Богдановић, начелник Полицијске станице Горњи Милановац,  
7. мајор Света Спасојевић, представник Војске Србије из Команде гарнизоног места у Горњем Милановцу,  
8. Радојко Јоксић, командир Подручне ватрогасно спасилачке јединице,  
9. Жељко Живчевић, руководилац „Електродистрибуције“ Чачак РЈ Горњи Милановац,  
10. Андрија Кубат, руководилац ад „Телеком Србија“, РЈ Горњи Милановац,  
11. Божидар Вучетић, директор ЈП за изградњу општине Горњи Милановац,  
12. Иван Лазић, директор ЈКП „Горњи Милановац” Горњи Милановац,  
13. Бранко Мартиновић, помоћник председника општине Горњи Милановац за област инфраструктуре и 

саобраћаја,  
14. Небојша Ивовић, секретар Црвеног крста Гoрњи Милановац,  
15. Владимир Симић, директор у одбору директора Компаније „Хелиос-Србија“ ад, 
16. Драган Љубичић, службеник - руководилац Групе за заједничке послове и послови противпожарне 

безбедности, безбедности и заштите на раду у Општинској управи општине Горњи Милановац, 
17. Милосава Јоксић, службеник - послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних 

непогода и ванредне ситуације у Општинској управи општине Горњи Милановац. 
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III Општински Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: 
            1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

            2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

            3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за 
њихово унапређење; 

            4) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 
и предлаже мере за њихово побољшање; 

            5) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 

            6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим 
мерама; 

            7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање 
ванредне ситуације; 

            8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама; 

            9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 

            10) ангажује субјекте од посебног значаја; 

            11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 

            12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном 
органу на усвајање; 

            13) по потреби образује стручно-оперативне тимове као своја помоћна стручна тела за извршавање 
специфичних задатака из области заштите и спасавања. 

            IV Општински штаб за ванредне ситуације обавља и следеће послове: 

            1) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 

            2) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама 
локалне самоуправе; 

            3) предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

            4) обавља друге послове у складу са законом. 

            V Општински штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке. 

            VI Општински штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и деловодник, у складу са посебним законом. 

            VII Стручне и административне послове за потребе Oпштинског штаба за ванредне ситуације обавља 
Општинска управе општине Горњи Милановац-Одељење за општу управу, заједничке послове и послове органа 
општине у сарадњи са начелником Општинског штаба за ванредне ситуације. 

            VIII Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације за територију општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 5/2019). 

IX Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          74. 
 

На основу члана 12. 26 . и 27. Закона о јавно приватном партнерству и концесији („Службени гласник РС“, 
број 88/2011, 15/2016, и 104/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 40. 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 на седници одржаној 30. 10. 2020. године, 
донела је 

 
 
                                                                                              ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
 Општина Горњи Милановац, као оснивач ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац које има својство 
јавног тела, доношењем ове одлуке покреће пројекат јавно - приватног партнерства без елемената концесије за 
реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе. 
 

Члан 2.  
 

 Поступак реализације пројекта спроводиће се у складу са Законом о јавно-приватном пратнерству и 
концесијама ("Сл.гласник РС " бр. 88/201115/2016, и 104/2016).  
 

Члан 3.  
 
 У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 
реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из биомасе (у даљем тексту: 
Стручни тим), именују се: 
 

1. Иван Лазић, директор ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац; 
2. Миленко Јевтић, дипл.машински инжењер, технички руководилац у ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи 

Милановац 
3. Марија Филиповић, Општински правобранилац; 
4. Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за урбанизам, комуналне  - стамбене и имовинско правне послове; 
5. Душица Нешовић, начелник Одељења за локални економски развој и инвестиције 
6. Спољни саветник за ЈПП, који ће накнадно бити одабран јавном набавком и аутоматски постаје члан 

Стручног тима. 
 
 
 
 

 
Члан 4. 

 
 Задаци Стручног тима су: 
 
 - пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми Предлога ЈПП за реконструкцију система даљинског 
грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе који се упућује Комисији за ЈПП на одобрење; 
 - пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија оправданости, 
при припреми и изради конкурсне документације, правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и 
критеријума за избор понуде и прегледање и оцена приспелих понуда; 
 - утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде приватног партнера или предлога одлуке о 
поништају поступка избора приватног партнера и образложење тих предлога; и 
 - обављање осталих послова потребних за реализацију поступка. 
 
 Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују сви чланови Стручног 
тима. 
 

    Члан 5. 
 

Јавно тело је дужно да по прибављању мишљења Комисије за јавно – приватно партнерство на предлог 
пројекта ЈПП исти достави Скупштини општине Горњи Милановац на коначно одобравање.  
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Члан 6. 

 

 На све што овом Одлуком није предвиђено примењиваће се Закон о јавно-приватном партнерству и 
концесији, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини и остали подзаконски акти. 

 
 
 

              Члан 7.  
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 
 

          75. 
 
 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије»  бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19-др.закон и 9/20), члана 40. став 1 тачка 5.  и члана 145. Статута 
општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
 О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ТАКОВО 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Таково 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.5/15) (у дaљeм  тeксту Плaн генералне регулације). 
 

Члан 2. 
 

Изменом и допуном Плана генералне регулације обухваћен је јединствен простор у оквиру захвата важећег 
плана и он обухвата делове катастарских парцела: 208/2, 210/1, 211/1, 215/1, 215/2, 219/2, 366, 368/2,369, 379, 
370/2, 454/1, 454/5, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/6, 458/1, 458/2 , 470/2, 477, 478/1, 568, 1407/1,  као и целе 
катастарске парцеле: 209/1, 217/1, 217/3, 218, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5, 221/1, 221/3, 221/4, 221/5, 364/1, 364/2, 
364/3, 367, 368/1, 454/3, 454/4, 455/5, 456/1, 456/2,  470/1, 478/3, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/8, 569/1, 569/4, 
570/1, 571/2, 1392/3, 1392/5 све у катастарској општини Таково.  
 Граница простора обухваћеног овом Изменом и допуном приказана је на графичким прилозима. 

Укупна површина обухвата Измена и допуна ПГР-а  је 23,32ha.   
 

Члан 3. 
 
 Измена и допуна Плана генералне регулације садржи: 
Општа документација,  
Текстуални део плана 

1. Општи део 
1.1. Правни и плански основ за израду Измена и допуна ПГР-а, 
1.2. Циљеви и задаци израде Измене и допуне ПГР-е,  
1.3. Граница обухвата Измене и допуне ПГР-е, 
1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда  
1.4.1. Извод из Просторног плана општине Горњи Милановац за насељено место Таково 
1.4.2. Извод из Плана генералне регулације за насељено место Таково 
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1.5. Анализа и оцена постојећег стања 
1.5.1. Намена површина – постојећи начин коришћења простора 
1.5.2. Трасе, коридори и регулација саобраћаја 
2. Плански део 

Графички део 
 

 
Члан 4. 

 
 Обрађивач  измене и допуне Плана  генералне регулације је Предузеће за консалтинг, урбанизам, 
пројектовање и  инжењеринг “Урбанпројект” из Чачка, одговорни урбaнистa Зорица Сретеновић, дипл.инж.арх.  
 

Члан 5. 
 
 Текстуални део Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Таково, објављује се у 
Службеном гласнику Општине Горњи Милановац. 
 У осталом делу План генералне регулације за насељено место Таково („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, бр.5/15) остаје да важи. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 2-06-43/2020 

 
                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                           Лазар Николић с.р. 
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          76. 
 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије»  бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19-др.закон и 9/20), члана 40. став 1 тачка 5.  и члана 145. Статута 
општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
 О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ФЛОТАЦИЈА РУДНИК“ У МАЈДАНУ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком доноси се План детаљне регулације „Флотација Рудник“ у Мајдану (у дaљeм  тeксту 
Плaн детаљне регулације). 
 

Члан 2. 
 

Обухват Плана чине следеће катастарске парцеле: 870/1, 873/4 ,873/1, 873/3, 873/13, 865/2 ,865/1, 849, 
850/1, 850/2, 1080, 1084/1, 598/1, 597/1, 598/4, 597/2, 599, 600/1, 590/1, 587/1, 586, 585/1,  561, 558, 562, 602, 603, 
604/2, 604/1 , 606/2, 606/4, 607/2, 608, 607/3 ,649, 648/1, 650/1, 647/1, 657/2, 656/2, 1134/1, 1119, 1111/1, 1111/2, 
1112/1, 1118, 1110/3, 1110/1, 1112/2, 1109/1, 1108/1, 1339, 1106, 1107/1, 1094/3, 1105, 3585/2, 1358/1, 1357, 
1356/1, 1361/1, 1362/1, 1363/1, 882/1, 883/1, 884/1, 891/4, 897/6, 892, 897/7, 896/2, 896/3, 900/1, 864/3, 852/1, 
852/2, 864/1, 864/4, 853/3, 865/3, 584/1, 585/2, 584/2, 587/2, 851/1, 884/3, 897/16, 897/15, 1082, 883/5, 881/5, 
882/4, 882/5, 1109/1, 1126/5 и 883/4, све КО Мајдан. Унутар ове границе се налази постојеће јаловиште. Површина 
обухвата је 98 ха. 
  

Члан 3. 
 
 План детаљне регулације садржи садржи општи део, плански део и графички део.   

Члан 4. 
 
 Обрађивач  Плана  детаљне регулације је Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и  инжењеринг 
“Урбанпројект” из Чачка, одговорни урбaнистa одгoвoрни урбaнистa Зорица Сретеновић, дипл.инг.aрх.  
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Члан 5. 

 
 Текстуални део Плана детаљне регулације „Флотација Рудник“ у Мајдану, објављује се у Службеном 
гласнику Општине Горњи Милановац. 
 
 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          77. 
 
На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“  бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019,37/2019 и 9/2020), члана 40. став 1 тачка 5.  и члана 145. Статута општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је: 
             

ОДЛУКУ 
 О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАЈАЦ“ 

 
Члан 1. 

 
Овом oдлуком приступа се изради плана детаљне регулације „Рајац“. 

 
Члан 2. 

 
 Плански основ за израду плана детаљне регулације „Рајац“  је Просторни план општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр.5/2012) . 
 Правни основ за израду Плана детаљне регулације је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 32/19).  
 

Члан 3. 
 

Обухват плана детаљне регулације „Рајац“ дефинисан је прелиминарним границама: северна граница Плана 
почиње од тромеђе катастарских општина: Полом, Ба и Славковица одакле иде на исток границом између 
катастарских општина  Полом и Горњи Бранетићи са катастарском општином Славковица до кп бр. 1341 КО Горњи 
Бранетићи. Западна граница омеђена је  делом кп бр. 1859 КО Полом, до границе са кп бр. 12/2 КО Полом.  Јужну 
границу ПДР-а чине кп бр. 12/2, 14/1, 14/2, 19, 27/2, 29, 30, 33, 229, 234, 233, 238/2, 238/1, 215/3, 215/2, 246, 214, 
213, 212, део 209, 203, 202, 201, 200, 171/5, 171/4, 170, 169, 167, 165, део 1872, 158, 159/2, 154/1, 153, 142/3, 152, 145, 
148/1, 151/7 све у КО Полом, и кп бр. 2/1, 2/2, 1/6, 1/2, 1/1, 7/2, 8/3, 8/2, 11/6, 11/8, 11/7, 10, 11/2, 11/4, 11/5, 14/4, 
27, 41/2, 43, 39/2, 44 све у КО Горњи Бањани. Источну  границу ПДР-а чине кп бр. 1341, 1339/6, део 1339/7,  1339/9, 
1339/2, 1339/1, 1339/8, 1339/5, 1339/4, 1339/3, 1290, 1291, 1292, 1158/2, 1301, 1306/1, 1306/2, 1307, 1308, 1310, 
1336/1, 1334/1, 1335/4, 1335/5, 1335/7, 1335/1,1335/6,1335/3,1332/1,1338,1327,1354/3,1354/1 и део 964 све у КО 
Горњи Бранетићи. Површина обухвата плана је око 183ха.  
 Прецизна површина ПДР-а  ће бити дефинисана у фази Нацрта плана.  
  

Члан 4. 
 
 План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. Графички део Плана израђује се на овереном 
катастарско топографском плану у одговарајућој размери. 
  

Члан 5. 
 
 Основни принципи просторног развоја су:  
-примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора;  

-заштита јавног интереса;  

-заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа;  

-унапређење животне средине.  
 

Члан 6. 
 
 Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
- спречавање неконтролисане изградње; 

            - увођење нових савремених/атрактивних садржаја; 
            - заштита предела;  

- дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта;  
- дефинисање правила за спровођење плана.  
 

Члан 7. 
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 План се ради у две фазе: материјал за рани јавни увид и Нацрт плана.  
 Материјал за рани јавни увид садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим циљевима, 
сврхом израде плана, могућим решењима и ефектима планирања.  
 Нацрт плана садржи текстуални део са правилима уређења, мерама и условима заштите и правилима 
грађења, графички део и Документациону основу.  
 
 

Члан 8. 
 

 Рок за припрему материјала за рани јавни увид је 30 дана од дана закључења уговора.  
 Рок за израду нацрта Плана је 180 дана од достављања Извештаја о обављеном раном јавном увиду 
Општини Горњи Милановац, под условом да су обрађивачу достављени Законом прописани услови и сагласности 
надлежних институција.  

 
Члан 9. 

 
 Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска управа општине Горњи Милановац преко 
организационе јединице надлежне за послове просторног и урбанистичког планирања.  
 Обрађивач плана биће накнадно одређен у поступку избора у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама, а који ће спровести Општинска управа општине Горњи Милановац.  
 Средства за финансирање израде Плана ПГР-а обезбеђена су у буџету Општине Горњи Милановац. 
 

Члан 10. 
 

 Рани јавни увид и јавни увид Плана детаљне регулације „Рајац" обавиће Комисија за планове скупштине 
општине Горњи Милановац у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне 
послове Општинске управе општине Горњи Милановац, Тихомира Матијевића бр.4, Горњи Милановац, (III спрат).  

Подаци о начину излагања на рани јавни увид и јавни увид биће објављени у средствима информисања. 
Оглашавање раног јавног увида, јавног увида  и трајање, обавиће се у складу са Законом о планирању и 

изградњи.  
Члан 11. 

 
 На основу Мишљењу Еколошке канцеларије приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на 
животну средину. 
 

Члан 12. 
 

Од дана доношења одлуке о изради плана детаљне регулације „Рајац“ није дозвљена изградња у обухвату 
ПДР-а до усвајања истог а најдуже 12 месеци од дана доношења Одлуке.  

 
Члан 13. 

 
 Елаборат плана детаљне регулације „Рајац“ израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и 
дигиталном облику који ће се по овери чувати у Скупштини општине Горњи Милановац као доносиоцу плана, 
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Горњи 
Милановац (два примерка) и један примерак код обрађивача плана. 
 

Члан 14. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац".  
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          78. 
 
 
На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“  бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 40. став 1 тачка 5.  и члана 145. Статута општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020.године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПРАЊАНИ 
 

Члан 1. 
 
 Овом oдлуком приступа се изради Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Прњани. 
 

Члан 2. 
 
 Плански основ за израду Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Прњани је 
Просторни план општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр.5/2012) и План 
генералне регулације за насељено место Прањани („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 5/2015). 
 Правни основ за израду Измене и допуне Плана је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 32/19).  
 

Члан 3. 
 
 Оквирном (прелиминарном) границом Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место 
Прањани обухваћене су кп бр. 201/2, 201/3 и 201/4 КО Прањани, укупне  површине 17.62,09 ha. 
  

Члан 4. 
        

Основни принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату измене и допуне 
Плана, засниваће се на принципима рационалне организације и  уређења простора, усклађивању планираних 
садржаја са могућностима и ограничењима у простору, заштита јавног интереса, заштита, уређење и одрживо 
коришћење културног наслеђа. 

  
Члан 5. 

 
 Циљ израде измене и допуне Плана, је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског 
основа за пренамену пољопривредног земљишта у грађевинско земљоште и издавање одговарајућих дозвола у 
складу са смерницама из планова ширег подручја, локацијским условима и условима надлежних институција. 
 
  

Члан 6. 
 

Концепт намене простора за који се врши Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место 
Прањaни, јесте планска разрада простора ради изградње меморијалног комплекса са полетно слетном стазом са 
пратећим садржајима, на постојећој локацији знаменито место „Писта на Галовића пољу“.са пратећим садржајима .  

Члан 7. 
 

Измена и допуна Плана генералне регулције за насељено место Прањани обавиће се по скраћеном поступку, 
на основу члана 51б Закона о планирању и изградњи. Поступак јавног увида спровешће се у трјању од 30 дана. 
 

Члан 8. 
 

 Рокови за израду измене и допуне Плана, дефинишу се уговором између Наручиоца и обрађивача Плана. 
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Члан 9. 
 

 Носилац израде измене и допуна ПГР-а је Општинска управа општине Горњи Милановац преко 
организационе јединице надлежне за послове просторног и урбанистичког планирања.  
 Обрађивач плана биће накнадно одређен у поступку избора у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама, а који ће спровести Општинска управа општине Горњи Милановац.  
 Средства за финансирање израде измене и допуне ПГР-а обезбеђена су у буџету Општине Горњи 
Милановац. 
 

Члан 10. 
 

 Јавни увид у Измену и допуну Плана генералне регулације за насељено место Прањани обавиће Комисија 
за планове општине Горњи Милановац у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско 
правне послове Општинске управе општине Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр.4, Горњи Милановац, 
(3. Спрат).  
 
 

 
 

Члан 11. 
 

 Не приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину Измене и допуне Плана 
генералне регулације за насељено место Прњани, сагласно Мишљењу Еколошке канцеларије број 4-08-501-
1397/2020 од 30.09.2020.  
 
 

Члан 12. 
 

 Елаборат Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Прањани израдиће се у три 
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери чувати у Скупштини општине Горњи 
Милановац као доносиоцу плана, Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове 
Општинске управе општине Горњи Милановац (два примерка) и један примерак код обрађивача плана.  
 

Члан 13. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац".  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          79. 
 

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 88/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 
129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),  чланoва 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац 
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 

Горњи Милановац“, бр. 11/2019), у члану 179., после става 5. додају се ставови 6. и 7., који гласе: 
„Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, ЈКП Горњи Милановац вршиће прање јавних 

површина уз употребу дезинфекционих средстава, на основу писаног налога налогодавца општине Горњи 
Милановац.  
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Налог за прање јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава издаје начелник Општинске 
управе.“ 

Члан 2. 
            У осталом делу Одлука о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац, остаје 
непромењена. 
   
           Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          80. 
 

„На основу члана 20. став 1. тачка 6. и члана 32. став 1. тачка 6) и 16) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

Републике Србије“ бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланoва 40. и 145. Статута општине 

Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену угоститељских објеката („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 4/2015, 

16/2015, 26/2016 и 24/2017), после члана 9 а, додаје се члан 9 б, који гласи: 

„Изузетно, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, радно време угоститељских објеката 

ограничава се уредбом и другим општим правним актом надлежног органа.“ 

Члан 2. 

            У осталом делу Одлука о радном времену угоститељских објеката, остаје непромењена. 

       

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          81. 
 
На основу члана 6. став 5. до 10. и члана 7а Закона о порезима на имовину  („Службени гласник РС“, бр. 

26/2001, „Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 
... и 86/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број: 3/2019) 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 30. 10. 2020. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУЗА 2021. ГОДИНУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
 На територији општине Горњи Милановац одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 
општине Горњи Милановац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона 
и ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 
  

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији општине Горњи Милановац у ПРВОЈ зони износе: 

За грађевинско земљиште   4.667,00 динара 
За пољопривредно земљиште  63,00 динара 
За шумско земљиште  73,00 динара 
Друго земљиште 37,80 динара 

За станове  62.247,00 динара 
За куће за становање  46.954,00 динара 
За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

134.158,00 динара 

За гараже и гаражна места 28.070,00 динара 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 

територији општине Горњи Милановац у ДРУГОЈ зони износе: 
За грађевинско земљиште  4.667,00 динара 
За пољопривредно земљиште  63,00 динара 
За шумско земљиште  73,00 динара 

Друго земљиште 37,80 динара 

За станове  31.631,00 динара 
За куће за становање  25.400,00 динара 
За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности  

78.333,00 динара 

За гараже и гаражна места  28.070,00 динара 
 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 

територији општине Горњи Милановац у ТРЕЋОЈ зони износе: 
За грађевинско земљиште / 
За пољопривредно земљиште  63,00 динара 
За шумско земљиште 73,00 динара 
За друго земљиште 37,80 динара 
За станове 31.631,00 динара 
За куће за становање 18.333,00 динара 
За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

78.333,00 динара 

За гараже и гаражна места / 
               
 У зонама у којима није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара 2020. године до 
30. септембра 2020. године, основица пореза на имовину за те непокретности једнака је основици пореза на 
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имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу - 
2020. годину. 

 
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена 

основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не водe пословне књиге, у I зони – најопремљенијој 
зони износе: 

За грађевинско земљиште 4.667,00 динара 
За пољопривредно земљиште  63,00 динара 
За шумско земљиште  73,00 динара 
За друго земљиште 37,80 динара 
За станове 62.247,00 динара                        
За куће за становање 46.954,00 динара 
За пословне зграде и друге (надземне и подземне)  
грађевинске објекате који служе за обављање делатности 

    134.158,00 динара 

За гараже и гаражна места 28.070,00 динара 
 

Члан 3. 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац” и на интернет страници општине 
Горњи Милановац. 

 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац”, а примењује се од 1. јануара 2021. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

 

          82. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), члана 39. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 104/09) и чл. 
40. Статута општине Горњи Милановац (”Службени гласник општине Горњи Милановац” бр.3/19) Скупштина 
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 30. 10. 2020. године, донела је 

 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу (у даљем тексту: 

Европска повеља), сачињена од стране Савета европских општина и региона, у тексту која је саставни део ове 
Одлуке. 

 
Члан 2. 

Европска повеља је, у складу са законом, оквир за израду Локалног акционог плана за родну равноправност 
општине Горњи Милановац (у даљем тескту: Локални акциони план). 

Као носиоци израде и пратиоци имплементације Локалног акционог плана одређују се: Општинска управа 
општине Горњи Милановац и Радно тело за родну равноправност које посебним решењем именује Председник 
општине Горњи Милановац уз поштовање принципа родне равноправности. 

Средства за имплементацију Локалног акционог плана планирају се сваке године Одлуком о буџету 
општине Горњи Милановац. 
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Члан 3. 
Овлашћује се председник општине Горњи Милановац да у име општине, потпише Уписницу везану за 

Европску повељу. 
 

Члан 4. 
Општина Горњи Милановац ће о усвајању Европске повеље писано обавестити Савет Европских општина и 

региона/Council of European Municipalites and Regions, Сталну конференцију градова и општина, Координационално 
тело за родну равноправност Републике Србије и Повереника за заштиту равноправности. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о равноправности полова у органима локалне 
самоуправе и у органима месних заједница у општини Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, бр.3/2014). 

 
 

Члан 6. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац”. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          83. 
 
 
  
 На основу чл. 32 Закона о локалној самоуправи , чл. 29 став 4 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 
72/11; 88/2013; 105/14; 104/16, 108/16 и 113/17), чл.65, чл.66, чл.68, чл.100 Закона о планирању и изградњи 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 40. Статута 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“ бр. 3/19) и чл. 143 Пословника о раду 
Скупштине Општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/13) Скупштина Општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ E 
 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ И ПРЕНОСИ У СВОЈИНУ ½ идеалног дела Миловановић Зорану и ½ идеалног дела Миловановић 
Милијану земљиште укупне површине од 259 м2, на катастарским парцелама К.п. бр. 21606/19 (површине 
98 m2), Кп.бр.21606/20 (површине 13 m2), Кп.бр.21606/39 (површине 1m2), Кп.бр.21608/33 (површине 147 
m2) све парцеле К.О. Горњи Милановац,парцелe у јавној својини Општине Горњи Милановац. 

 
Пројектом парцелације и препарцелације потврда бр. 4-02-350-7/2017 од 22.01.2018 год. 
формира се јединствена грађевинска парцела означена са Г-9. 
 
 2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Миловановић Зоран из Новог Београда и Миловановић Милијан из Горњег Милановца да 
заједнички исплате накнаду тржишне цене за површину земљишта од укупно 259 м², и то укупан износ накнаде од 
466.200,00 динара(четиристотинешездесетшестхиљадаидвестотинединара) по цени од 1800,00 дин/m2, која се 
уплаћује на рачун Општине по сврси Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина бр. рачуна 840-
811151843-89, модел 97, позив на број 72-041,одмах по правноснажности овог решења. 
 
 3.По правноснажности овог Решења, Општина Горњи Милановац и Миловановић Зоран и Миловановић 
Милијан закључиће УГОВОР О ОТУЂЕЊУ-КУПОПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ који се оверава пред јавним бележником 
Општине Горњи Милановац.  
 



Број 19/2020     Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 92 

 4. Пo правноснажности Решења и овере Уговора, овлашћује се Служба јавног бележништва Општине Горњи 
Милановац да изврши укњижбу права на непокретностима из става I изреке Решења пред РГЗ - Службом за катастар 
непокретности Горњи Милановац. 
 
 

Образложење 
 
 

Власници суседне парцеле Кп.бр.21744/21 КО Горњи Милановац земљишта површине 103 m2 ( 0.01,03 ha) 
Миловановић Зоран и Миловановић Милијан обратили су се захтевом од 5.03.2020.године надлежном органу 
Управе,Општинском већу и Скупштини општине Горњи Милановац ради докупа земљишта у циљу проширења 
земљишта потребног за изградњу објекта на јединственој грађевинској и катастарској парцели. 
У претходном расправном поступку пред Одсеком за имовинско правне послове утврђене су чињенице и услови од 
значаја за отуђење земљишта у поступку непосредне погодбе за коју постоје законски услови, али према тржишним 
условима утврђене цене земљишта од стране надлежног органа Пореске управе.  

Ради потврде и формирања будуће грађевинске парцеле, израђен је Пројекат парцелације и препарцелације 
за који је издата потврда Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Општине Горњи Милановац, бр. 4-02-350-7/2017 од 22.1.2018.године. 
Од надлежног органа Пореске управе Филијала Горњи Милановац, достављена је процена тржишне вредности цене 
земљишта, извештај бр.464-08-00046/2019 од 1.10.2020.године. на износ од 1800,00 дин/m2. 

Општинско правобранилаштво општине Горњи Милановац и странке Миловановић Зоран и Миловановић 
Милијан дана 8.10.2020.године  дали су сагласност на Извештај Пореске управе Републике Србије о тржишној цени 
земљишта, број 464-08-00046/2019 од 1.10.2020. године на износ тржишне цене од 1.800,00 дин/m2. 
У односу на катастарску парцелу Кп.бр.21744/21 КО Горњи Милановац уписану у лист непокретности ЛН бр.52283 
КО Горњи Милановац, сходно Пројекту парцелације и препарцелације по Потврди Општинске управе бр. 4-02-350-
7/2017 од 22.1.2018.године извршено је формирање јединствене грађевинске парцеле Г9 у укупној површини 
0.03.62 ha.  
Странке су у свом захтеву тражиле да докупе земљиште у укупној површини од 259 m2 коју  чине парцеле К.п.бр. 
21606/19, Кп.бр.21606/20, Кп.бр.21606/39, Кп.бр.21608/33 све парцеле К.О Горњи Милановац у јавној својини 
Општине Горњи Милановац. 
     

Обзиром да су стечени законски услови за отуђење земљишта непосредном погодбом у смислу чл.29 став 4 
Закона о јавној својини примењен је чл.65 и чл.66 и чл.100 Закона о планирању и изградњи,који дозвољавају услове 
непосредне погодбе приликом отуђења земљишта када је пројектом Парцелације и препарцелације утврђена 
јединствена грађевинска парцела за изградњу на којој искључиво власници суседног земљишта  формирањем 
јединствене парцеле могу градити, а саме парцеле које се припајају димензијама и обликом не испуњавају услове 
за формирање посебне грађевинске парцеле, испуњен је услов за примену чл 100. Закона о планирању и изградњи 
који третира исправку граница суседних катастарских парцела ради формирања јединствене грађевинске парцеле. 

 
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно даном доношења. Против решења може се 

покренути Управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом Републике Србије  у 
Београду. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Лазар Николић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Број 19/2020     Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 93 

          84. 
 
 
На основу чл.32 Закона о локалној самоуправи, Чл.2;Чл.3;Чл.5 Закона о путевима, („Службени гласник Републике 
Србије“ бр.72/09, 81/2009, 24/2011 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/14 и 145/14), чл.100 Закона о 
планирању и изградљи .чл.15 и чл.16 Одлуке о некатегорисаним путевима  чл.136 Закона о општем управном 
поступку  („Службени гласник Републике Србије“  бр.18/2016 ), чл.40. Статута општине Горњи Милановац 
((„Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр.3/19) и чл.143 Пословника о раду Скупштине Општине Горњи 
Милановац ((„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.17/13) Скупштина Општине Горњи Милановац на 
седници одржаној 30. 10. 2020. године доноси: 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.УКИДА СЕ СТАТУС  некатегорисаног пута, јавног  добра у општој употреби  на  реалном делу путног   земљишта у 
јавној својини  Општине Горњи   Милановац у површини  од 300/861 m2 на Кп.бр. 158/1 КО Врнчани парцели 
уписаној по подацима у листу непокретности Лн. бр.140 КО Врнчани. 
2. ОТУЂУЈЕ СЕ И ПРЕНОСИ  У СВОЈИНУ Милорада Вучићевића из Врнчана, реални део земљишта од 300/861 m2 на 
К.п. бр. 158/1 КО Врнчани парцели уписаној по подацима у листу непокретности Лн.бр.140 КО Врнчани. 
3.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Милорад Вучићевић са пребивалиштем у Врнчанима бб ,да на име накнаде тржишне цене за укупну 
површину земљишта од 300 м2 ,исплати укупан износ накнаде од 45.000,00 динара (четрдесетпетхиљададинара), 
по тржишној цени од 150,00 динара по метру квадратном која се уплаћује на рачун Општине по сврси примања од 
продаје непокретности у корист нивоа општина бр.рачуна 840-811151843-89,модел 97,позив на број 72-041, одмах 
по правноснажности решења . 
4.По правоснажности  овог Решења Општина Горњи Милановац и Вучићевић Милорад закључиће Уговор о отуђењу 
непокретности који се оверава пред Јавним бележником Општине Горњи Милановац. 
5.По правоснажности овог решења и овереног Уговора овлашћује се Служба јавног бележништва Општине Горњи 
Милановац да изврши укњижбу права на непокретностима из става 2 изреке Решења пред Службом  за катастар 
непокретности РГЗ СКН Горњи Милановац . 
 

Образложење 
 

  Странка Милорад Вучићевић поднео је иницијативу, 27.1.2020.године  надлежном органу , Одељењу за 
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Општине Горњи 
Милановац,Општинском већу и Скупштини општине Горњи Милановац, у имовинском  предмету укидања дела 
путног земљишта  којим  на основу дате сагласности Општинског правобранилаштва  Општине Горњи Милановац, 
предлаже да се  у поступку пред надлежном Скупштином Општине Горњи Милановац, изврши отуђење и  укидање   
дела парцеле   и то  реалног дела земљишта  површине од 300/861m2 на Кп. бр.158/1 КО Врнчани земљишта  по 
подацима уписаним  у листу непокретности  Лн.бр.140 КО Врнчани. 

Јавно предузеће за изградњу Општине Горњи Милановац поднело је предлог на захтев странке Милорада 
Вучићевића из Врнчана а по сагласности Савета месне заједнице приступљени је поступку укидања статуса 
некатегорисаног пута на делу Кп.бр.158/1 КО Врнчани ,која парцела је у власништву Општине Горњи Милановац а 
на којој се делом налази објекат -породична стамбена зграда власника Милорада Вучићевића. 

На расправи је достављена документација којом је потрврђено да је странка Милорад Вучићевић поднео 
захтев за озакоњење објекта породичне куће која се делом налази на суседној општинској парцели. 
У поступку озакоњења објекта формира се грађевинска парцела намењена грађевинском објекту те је потребна  
исправка граница две катастарске парцеле. 

У  току  претходног поступка,одржана је и усмена расправа  пред органом управе на којој су странке дале 
непосредно  изјашњење дана 22.11.2019.године. 

На достављену документацију у предмету отуђења и  укидања дела некатегорисаног пута дата је сагласност 
Општинског правобранилаштва Општине Горњи Милановац У.бр.27/2020 од 29.09.2020.године. 

Надлежни порески орган Министарства финансија  ,Група за контролу издвојених активности ,потврда 
бр.464-08-00037/2020 од 19.08.2020.године за поменуту парцелу утврдила је цену од 150,00 динара по м2 коју су 
странке прихватиле као тржишну цену. 
Општински правобранилац је дао сагласност на наведену тржишну цену поднеском У.бр.27/2020 од 
29.09.2020.године. 
Подносилац захтева Милорад Вучићевић дао је сагласност на тржишну вредност земљишта од 150,00 динара по м2 
на усменој расправи одржаној дана 1.10.2020.године. 

Пошто су  стечени  законски услови за укидање реалног дела земљишта на парцели   Кп.бр.158/1 КО 
Врнчани, обезбеђују се регулисани имовински односи  за проширење   земљишта подносиоца захтева у односу на 
Кп.бр.158/1 КО Врнчани која представља некатегорисани пут у јавној својини општине Горњи Милановац. 
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Како међу странкама није било спорних чињеничних и правних питања надлежни орган је применио 
одредбе члана 29. Закона о јавној својини и члана 100. Закона о планирању и изградњи, и одлучио као у диспозитиву 
решења. 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно даном доношења и против њега се може покренути 
Управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом у Београду. 
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На основу Чл.2 ;Чл.3 ;Чл.5 Закона о путевима, чл. 99. Чл.100 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.72/09, 81/2009, 24/2011 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/14 и 145/14), чл.15 и чл.16 
Одлуке о неркатегорисаним  путевима  и улицама на територији Општине Горњи Милановац одредби чл.136 Закона 
о општем управном поступку  („Службени гласник Републике Србије“  бр.18/2016 ), чл.40. Статута општине Горњи 
Милановац ((„Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр.3/19) и чл.143 Пословника о раду Скупштине 
Општине Горњи Милановац ((„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.17/13) Скупштина Општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020.године доноси: 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
1.УКИДА СЕ   статус некатегорисаног пута, јавног  добра у општој употреби  реалног  дела путног   земљишта у јавној 
својини  Општине Горњи   Милановац у површини  од 122/5065 m2 на к.п. бр. 1972 КО Срезојевци парцели уписаној 
по подацима у листу непокретности Лн. бр.137 КО Срезојевци. 
 
2. ПРЕНОСИ СЕ  у својину Милована Остојића из Срезојеваца реални део земљишта од 122 m2 на К.п. бр. 1972 КО 
Срезојевци  парцели уписаној по подацима у листу непокретности Лн.бр. бр.137 КО Срезојевци. 
 
3. УТВРЂУЈЕ СЕ  статус некатегорисаног пута, јавног добра у општој употреби , реалног дела    у површини од  
142/13654 m2 на К.п. бр. 873 КО Бершићи  као путно земљиште, парцеле уписане по подацима у листу 
непокретности Лн. бр.217 КО Бершићи 
 
4.ПРЕНОСИ  СЕ у јавну  својину Oпштине Горњи Милановац реални део земљишта у површини од 142/13654 м2 на 
Кп.бр.873 КО Бершићи парцеле по подацима уписаним у лист непокретности Лн.бр.217 КО Бершићи  
 
5. На основу овог Решења и Уговора  о размени  и прибављању непокретности , овлашћују се уговорне стране да 
изврше укњижбу права на непокретностима из става 2. и 4. изреке, пред РГЗ - Службом за катастар непокретности 
Горњи Милановац. 
 
  

Образложење 
 
Странка Остојић Милован поднео је захтев, 27.1.2020.године  надлежном органу , Одељењу за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Општине Горњи Милановац, у имовинском  
предмету размене земљишта број предмета, 4-02-463-60/2017 којим  на основу дате сагласности Општинског 
правобранилаштва  Општине Горњи Милановац, предлаже да се  у поступку пред Општинским већем и Скупштином 
Општине Горњи Милановац, изврши  размена реалних  делова парцела  и то : 

Реалног дела земљишта  површине од 142/13654 m2 на К.п. бр.873 КО Бершићи земљишта  по подацима 
уписаним  у листу непокретности  Лн.бр.217 КО Бершићи.  
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Наведено земљиште је предмет размене за општинску парцелу у јавној својини Општине Горњи 
Милановац,по начину коришћења општински пут  и то  реалног дела од 122/5065 m2 на К.п. бр. 1972 КО Срезојевци, 
парцели уписаној у лист непоктретности бр.137 КО Срезојевци.   

Јавно предузеће за изградњу Општине Горњи Милановац такође је дало сагласност на захтев странке 
Остојић Милована из Срезојеваца да се изврши укидање статуса некатегорисаног пута на делу Кп.бр.1972 КО 
Срезојевци  као и да се изврши размена овог дела наведене парцеле са делом Кп.бр.873 Ко Бершићи ,која парцела је 
у власништву подносиоца захтева а преко које пролази измештен општински пут. 
Разменом   се у конкретном случају  разграничава и потврђује  фактичко са катастарским стањем  земљишта на 
терену.   

На достављену документацију у предмету размене земљишта  дата је сагласност Општинског 
правобранилаштва Општине Горњи Милановац, У.бр.2/2020 од  4.2.2020.године. 
` 
  У  току  претходног поступка,одржана је и усмена расправа  пред органом управе на којој је странка Остојић 
Милован дала непосредно  изјашњење дана 24.1.2020.године којим је уступила већу површину земљишта за 20 м2 
и за коју не тражи накнаду. 

Пошто су  стечени  законски услови за размену  земљишта, размена се  врши  у корист узајамног интереса 
обе стране. Општина Горњи Милановац разменом обезбеђује регулисане имовинске односе  за проширење  
сопственог земљишта у односу на Кп.бр.873 КО Бершићи,и поступак је спроведен непосредном погодбом јер је 
понуђена и размењена већа површина земљишта у интересу Општине Горњи Милановац. 

Како међу странкама није било спорних чињеничних и правних питања надлежни орган је применио 
одредбе члана 30. Закона о јавној својини,  чл 99. и чл.100 Закона о планирању и изградњи,и одлучио као у 
диспозитиву решења. 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно даном доношења и против њега се може покренути 
Управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом у Београду. 
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 На основу чл. 29 Закона о јавној својини ( Сл.гласник РС,бр.72/11 ), чл.99 и чл.100 Закона о планирању и 
изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 132/14 и 145/14),чл. 15.  и чл.16  Одлуке о некатегорисаним  путевима и улицама 
на територији општине Горњи Милановац ( Сл. Гласник Општине Горњи Милановац бр.11/11 ) ,чл.40 Статута 
општине Горњи Милановац (Сл.гласник општине Горњи Милановац бр.3/19) и чл.143 Пословника о раду 
Скупштине Општине Горњи Милановац (Сл. Гласник општине,бр.  17 /13), Скупштина Општине Горњи Милановац 
на седници одржаној 30. 10. 2020. године доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
1.УТВРЂУЈЕ СЕ статус некатегорисаног пута  јавног добра у општој употреби као путно земљиште,и то  земљиште 
у јавној својини Општине Горњи Милановац на реалном делу од 350/10916м2  у  односу на укупну површину 
парцеле од  (1.09,16ха) на Кп.бр. 612/2 КО Неваде. 
  
 
2.На основу овог Решења и Поравнања о прибављању путног земљишта за потребе објекта јавне намене земљишта-
некатегорисаног пута закљученим пред Управним органом Општине Горњи Милановац бр.4-02-463-46/2019-1 од 
3.06.2020.године,овлашћује се Општина Горњи Милановац да пред РГЗ Службом за катастар непокретности Горњи 
Милановац изврши упис статуса некатегорисаног пута . 
 

Образложење 
 
Дана 25.6.2019.године Савет Месне заједнице Неваде обратио се  ЈП за изградњу захтевом за проглашење статуса 
некатегорисаног пута са иницијативом да део  наведене парцеле под бројем Кп.бр.612/2 КО Неваде  пренесе у јавну 
својину Општини Горњи Милановац како би наведено земљиште добило статус путног земљишта. 
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Општинско јавно правобранилаштво Општине Горњи Милановац,дало је сагласност на наведену понуду за 
изузимање земљишта Светомира Лазића и предлога ЈП за изградњу Општине Горњи Милановац бр.4000/19 од 
25.6.2019.године  да се пред надлежним органом општинске управе покрене поступак проглашења 
некатегорисаног пута. 
 
          Предмет овог поступка је проглашење некатегорисаног пута   ,земљишта које на терену   представља путно 
земљиште  али је у статусу приватне парцеле власника Светомира Лазића укупне површине 10916 м2 на 
К.п.бр.612/2  КО Неваде, од којих је под путем 350 м2 . 
           На усменој расправи одржаној 3.6.2020.године горе наведени власник је потписао Споразум-Поравнање којим 
је део наведене парцеле и то реални део од 350/10916 м2 од  укупне површине од (1.09,16 ха),уписан у лист 
непокретности бр.1288  КО Неваде пренео у својину Општине Горњи Милановац уз плаћање  накнаде према 
процени Пореске управе-Група за контролу издвојених активности Горњи Милановац извештај бр.464-08-
00069/2019 од 5.02.2020.године којим је утврђена тржишна цена земљишта од 700дин./м2. 
            На поднети захтев Савета Месне заједнице Неваде   Јавно предузеће за изградњу Општине Горњи Милановац  
дало је сагласност и упутило писмени предлог Одељењу за урбанизам,стамбено комуналне и имовинско правне 
послове ОУ Горњи Милановац    бр.4000/19 од 25.06.2019/године којим се тражи да се спроведе предходни поступак 
у ком ће се утврдити постојање релевантних чињеница за доношења одлуке од стране Скупштине општине Горњи 
Милановац о проглашењу дела Кп.бр.612/2 КО Неваде као некатегорисани пут у јавној својини Општине Горњи 
Милановац. 
 
            Обзиром ,да је  у току управног поступка,у управном  предмету број 4-02-463-46/2019-1,извршен и   увиђај на 
лицу места у присуству судског вештака геодетске струке,Стева Миловановића који је доставио надлежном органу 
скицу лица места,који потврђује чињенице од значаја за  површину и фактичку намену површине реалног дела  
земљишта на Кп.бр.612/2 КО Неваде   од 350/10916 м2  у односу на укупну површину парцеле  од (1.09,16 ха) стекли 
су се услови за уподобљење фактичког стања некатегорисаног пута са правним статусом земљишта јавне намене   . 
  Пошто су све спорне чињенице међу странкама у претходном поступку  расправљене,орган управе је на неспорно 
чињенично стање применио одредбе,чл. 29  Закона о јавној својини (Сл.гласник РС,бр.72/11 ),чл.99 и  чл.100 Закона 
о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 132/14) ,чл. 15 и чл.16  Одлуке о некатегорисаним  путевима и улицама 
на територији Општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац бр.11/11 ) . 
 
 
 
Упутство о правном средству:Ово решење је коначно даном доношења и против њега се може покренути Управни 
спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом у Београду. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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На основу чл. 29 Закона о јавној својини ( Сл.гласник РС,бр.72/11 ), чл.99 и чл.100 Закона о планирању и 
изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 132/14 и 145/14),чл. 15. став 2 и чл.16 став 2 Одлуке о некатегорисаним  
путевима и улицама на територији општине Горњи Милановац ( Сл. Гласник Општине Горњи Милановац бр.11/11 
) ,чл.40 Статута општине Горњи Милановац (Сл.гласник општине Горњи Милановац бр.3/19) и чл.143 Пословника 
о раду Скупштине Општине Горњи Милановац (Сл. Гласник општине,бр.  17 /13)Скупштина Општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 30. 10. 2020. године доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
1.УТВРЂУЈЕ СЕ статус некатегорисаног пута   јавног добра у општој употреби као путно земљиште,и то  земљиште 
у јавној својини Општине Горњи Милановац на реалном делу од 440/1438м2  у  односу на укупну површину парцеле 
од  (0.14,38ха) на Кп.бр. 614/1 КО Неваде. 
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2.На основу овог Решења и Поравнања о прибављању путног земљишта за потребе објекта јавне намене земљишта-
некатегорисаног пута закљученог пред Управним органом Општине Горњи Милановац бр.4-02-463-46/2019-2 од 
10.06.2020.године,овлашћује се Општина Горњи Милановац да пред РГЗ Службом за катастар непокретности Горњи 
Милановац изврши упис статуса некатегорисаног пута . 
 

Образложење 
 

Дана 25.6.2019.године Савет Месне заједнице Неваде обратио се  ЈП за изградњу Општине Горњи 
Милановац, захтевом за проглашење статуса некатегорисаног пута са иницијативом да део  наведене парцеле под 
бројем Кп.бр.614/1   пренесе у јавну својину Општине Горњи Милановац како би наведено земљиште добило статус 
путног земљишта. 
Општинско јавно правобранилаштво Општине Горњи Милановац,дало је сагласност на наведену понуду за 
изузимање земљишта власника Горана Ристића и на предлог ЈП за изградњу Општине Горњи Милановац 
бр.4000/19 од 25.6.2019.године да се пред надлежним органом општинске управе покрене поступак проглашења 
некатегорисаног пута. 
 
        Предмет овог поступка је проглашење некатегорисаног пута   ,неизграђеног грађевинског земљишта које на 
терену  представља путно земљиште  али је у статусу приватне парцеле власника Горана Ристића укупне површине 
1438 м2 на К.п.бр.614/1  КО Неваде . 
            На усменој расправи одржаној 10.6.2020.године горе наведени власник је потписао Споразум-Поравнање 
којим је део наведене парцеле и то реални део од 440/1438 м2 од  укупне површине од (0.14,38 ха),уписан у лист 
непокретности бр.1289  КО Неваде пренео у јавну својину Општине Горњи Милановац уз плаћање  накнаде према 
процени Пореске управе-Група за контролу издвојених активности Горњи Милановац извештај бр.464-08-
00069/2019 од 5.02.2020.године којим је утврђена тржишна цена земљишта од 700дин./м2. 

 На поднети захтев Савета Месне заједнице Неваде   Јавно предузеће за изградњу Општине Горњи 
Милановац  дало је сагласност и упутило писмени предлог Одељењу за урбанизам,стамбено комуналне и 
имовинско правне послове ОУ Горњи Милановац    бр.4000/19 од 25.06.2019/године којим се тражи да се спроведе 
предходни поступак у ком ће се утврдити постојање релевантних чињеница за доношења одлуке од стране 
Скупштине општине Горњи Милановац о проглашењу дела Кп.бр.614/1 КО Неваде као некатегорисани пут у 
својини Општине Горњи Милановац. 
 
            Обзиром ,да је  у току управног поступка,у управном  предмету број 4-02-463-46/2019-2,извршен је   увиђај на 
лицу места у присуству судског вештака геодетске струке,Стева Миловановића који је доставио надлежном органу 
скицу лица места,који потврђује чињенице од значаја за  површину и фактичку намену површине реалног дела  
земљишта на Кп.бр.614/1 КО Неваде   од 440/1438 м2  у односу на укупну површину парцеле  од (0.14,38 ха),стечени 
су услови за уподобљење фактичког стања са терена путног земљишта у статус јавног некатегорисаног пута. 
 

 Пошто су све спорне чињенице међу странкама у претходном поступку  расправљене,орган управе је на 
неспорно чињенично стање применио одредбе,чл. 29  Закона о јавној својини (Сл.гласник РС,бр.72/11 ),чл.99 и  
чл.100 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 132/14) ,чл. 15 и чл.16  Одлуке о некатегорисаним  
путевима и улицама на територији Општине горњи милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац бр.11/11 ) 
. 
 
Упутство о правном средству:Ово решење је коначно даном доношења и против њега се може покренути Управни 
спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом у Београду. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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На основу чл.99 и чл.100  Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 132/14 и 145/14),чл. 15. став 2 
и чл.16 став 2 Одлуке о некатегорисаним  путевима и улицама на територији општине Горњи Милановац ( Сл.  
Гласник Општине Горњи Милановац бр.11/11 ) ,чл.40 Статута општине Горњи Милановац (Сл.гласник општине 
Горњи Милановац бр.3/19) и чл.143 Пословника о раду Скупштине Општине Горњи Милановац (Сл. Гласник 
општине,бр.17/13)Скупштина Општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10. 2020. године доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
1.УТВРЂУЈЕ СЕ статус некатегорисаног пута  јавног добра у општој употреби као путно земљиште   у јавној својини 
Општине Горњи Милановац и то на реалном  делу од 279/8661 м2 у односу на укупну површину парцеле од 8661 
м2(0.86,61ха) на Кп.бр.840 КО Драгољ и реалном делу од 180/10672 м2 у односу на укупну површину од 10672 
м2(1.06,72ха) на Кп.бр.839 КО Драгољ . 
  
 
2.На основу овог Решења и Поравнања о прибављању путног земљишта за потребе објекта јавне намене земљишта-
некатегорисаног пута закљученог пред Управним органом Општине Горњи Милановац бр.4-02-463-26/2019 од 
21.5.2019.године,овлашћује се Општина Горњи Милановац да пред РГЗ   изврши упис у В подлисту реалног дела од 
180/10672 м2 на Кп.бр.839 КО Драгољ уписане у лист непокретности Лн.бр.568 КО Драгољ .   

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
           На усменој расправи одржаној 21.5.2019.године горе наведени власник  Милан Ћосић је потписао Споразум-
Поравнање којим је делове наведених парцела и то реални део од 279/8661 м2 на Кп.бр.840 КО Драгољ уписане у 
лист непокретности Лн.бр.569  и реални део од 180/10672м2 на Кп.бр.839 КО Драгољ,уписане у лист непокретности 
Лн.бр.568  КО Драгољ пренео у својину Општине Горњи Милановац без накнаде. 
Наведено земљиште је пренето у својински  статус Јавне својине Општине Горњи Милановац . 
 
            На поднети захтев странке Милана Ћосића  Јавно предузеће за изградњу Општине Горњи Милановац  дало је 
сагласност и упутило писмени предлог Одељењу за урбанизам,стамбено комуналне и имовинско правне послове 
ОУ Горњи Милановац којим се тражи да се спроведе предходни поступак у ком ће се утврдити постојање 
релевантних чињеница за доношења одлуке од стране Скупштине општине Горњи Милановац о проглашењу дела 
пута и то на реалном делу од 279/8661 м2 на  Кп.бр.840 и на реалном делу од 180/10672  м2 на  Кп.бр.839  КО Драгољ  
као некатегорисани пут у својини Општине Горњи Милановац. 
 
            Обзиром ,да је  у току управног поступка,у управном  предмету број 4-02-463-96/2019,извршен увиђај на лицу 
места у присуству судског вештака геодетске струке,Стева Миловановића који је доставио надлежном органу скицу 
лица места,која потврђује чињенице од значаја за  површину и фактичку намену површине земљишта и то реалног 
дела  од 180/10672м2 на Кп.бр.839 КО Драгољ и реалног дела од 279/8661 м2 на Кп.бр.840 КО Драгољ, стекли су се 
услови за регулисање разграничења земљишта јавне намене од приватног земљишта . 

 Пошто су све спорне чињенице међу странкама у претходном поступку  расправљене,орган управе је на 
неспорно чињенично стање применио одредбе,чл. 99 и  

 
 
чл.100 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 132/14) ,чл. 15 и чл.16  Одлуке о некатегорисаним  

путевима и улицама на територији Општине горњи милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац бр.11/11 ) 
. 
 
 
 
Упутство о правном средству:Ово решење је коначно даном доношења и против њега се може покренути Управни 
спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом у Београду. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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На основу чл.32 Закона о локалној самоуправи , чл.29 став 4 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“,бр.72/11; 
88/2013; 105/14; 104/16 ,108/16 и 113/17), чл.65,чл.66,чл.68   чл.100 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл.40 Статута општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“ бр.3/19) и чл.143 Пословника о раду Скупштине 
Општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/13) Скупштина Општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 30. 10. 2020 године доноси: 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ И ПРЕНОСИ У СВОЈИНУ Дарку Вукашиновићу , део земљишта укупне површине од 633 м2, на  
К.п. бр.21614/11 К.О. Горњи Милановац,парцели у јавној својини Општине Горњи Милановац ,у односу на 
укупну површину парцеле 0.13,98 ха (1398 м2) . 

  Преостали део парцеле Кп.бр.21614/11 КО Горњи Милановац од 765м2 је издвојен  за уличну јавну 
површину сходно Пројекту парцелације и препарцелације по Потврди Општинске Управе бр.4-02-350-226/2020 
од 15.09.2020. године. 

 Пројектом парцелације и препарцелације формира се грађевинска парцела осталог грађевинског земљишта 
означена са ГП-1. 

Пројектом парцелације и препарцелације формирају се уличне површине јавног грађевинског земљишта 
означене са Кп1,Кп2,Кп3. 
 

  
      2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дарко Вукашиновић , из Горњег Милановца, са пребивалиштем у улици  Хиљаду и триста 
каплара бр.35,  да на име накнаде тржишне цене за површину земљишта од   укупно 633 м², исплати укупан износ 
накнаде од 1.139.400,00  динара по цени од 1800,00 динара по м2,  која се уплаћује на рачун Општине  по сврси 
Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина бр. рачуна 840-811151843-89, модел 97, позив на број 
72-041,одмах по правноснажности овог решења. 
 
     3.По правноснажности овог Решења, Општина Горњи Милановац и Вукашиновић Дарко закључиће УГОВОР О 
ОТУЂЕЊУ-КУПОПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ који се оверава пред јавним бележником Општине Горњи Милановац.  
 
   4. Пo правноснажности Решења и  овере Уговора, овлашћује се Служба јавног бележништва Општине Горњи 
Милановац да изврши укњижбу права на непокретностима из става I изреке Решења пред РГЗ - Службом за катастар 
непокретности Горњи Милановац. 
 
 

Образложење 
 
 

Власник суседне Кп.бр.21614/8 КО Горњи Милановац земљишта површине 0.11,55 ха Дарко Вукашиновић 
обратиo се захтевом од 21.08.2020.године надлежном органу Управе,Општинском већу  и Скупштини општине 
Горњи Милановац ради докупа земљишта у циљу проширења земљишта потребног за употребну дозволу и 
противпожарни пут изграђеног објекта. 
 У односу на катастарску парцелу Кп.бр.21614/11 КО Горњи Милановац уписану у лист непокретности лн.бр.51776 
КО Горњи Милановац,  сходно Пројекту парцелације и препарцелације по Потврди Општинске управе бр.4-02-350-
226/2020 од 15.9.2020.године извршено је разграничење ове парцеле на приватно остало грађевинско земљиште 
и јавно грађевинско земљиште за улицу.  
Странка је у  свом захтеву тражила да докупи земљиште у укупној површини од 633 м2 од  К.п. бр.21614/11 К.О. 
Горњи Милановац,парцели у јавној својини Општине Горњи Милановац ,у односу на укупну површину парцеле 
0.13,98 ха (1398 м2) тако да    преостали део парцеле од 765 м2 на  Кп.бр.21614/11 КО Горњи Милановац пројектом   
издвојен  за уличну јавну површину,остаје у јавној својини општине. 
Матична парцела власника означена са Кп.бр.21614/8 (укупне површине 1155 м2) КО Горњи Милановац ради 
употребе и коришћења производно -халског објекта за који је издата грађевинска дозвола има потребу за 
проширењем на терет суседне Кп.бр.21614/11 КО Горњи Милановац ради изградње противпожарног пута и 
добијања употребне дозволе за предметну халу. 
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У претходном  расправном поступку пред Одсеком за имовинско правне послове утврђене су чињенице и услови  
од значаја за отуђење земљишта у поступку непосредне погодбе за коју постоје законски услови, али према 
тржишним условима утврђене цене земљишта од стране надлежног органа Пореске управе.  
Утврђено је да постоје услови за проширење припадајућег земљишта   у односу на парцелу Кп.бр.21614/11 КО 
Горњи Милановац,парцели у јавној својини општине Горњи Милановац, уписану у лист непокретности лн.бр.51776 
КО Горњи Милановац и то дела парцеле од 633 м2 у односу на укупну површину парцеле од 1398 м2 . 

По извршеном премеру судског вештака геодетске струке Стева Миловановића из Горњег Милановца у 
поступку спровођења Пројекта парцелације и препарцелације на терену је извршено омеђавање са деобом 
Кп.бр.21614/11 КО Горњи Милановац на површине јавне-уличне и остале намене. 

Ради потврде и формирања будуће грађевинске парцеле, израђен је Пројекат парцелације и препарцелације 
за који је издата потврда Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске 
управе Општине Горњи Милановац, бр. 4-02-350-226/2020 од 15.9.2020.године. 
Од надлежног органа Пореске управе Филијала Горњи Милановац, достављена је процена тржишне вредности цене 
земљишта, извештај бр.464-08-00039/2020 од 30.8..2020.године. на износ од 1800,00 дин/м2. 

 
Општински правобранилац је дао сагласност на цену земљишта од 1800 дин/ м2  изјашњењем  У.бр._25/2020 од 
23.9.2020године. 
 
Подносилац захтева Дарко Вукашиновић  је  дана  28.09.2020.године на расправи одржаној пред надлежним 
Општинским органом Управе, Одсеком за имовинско правне послове дао  сагласност на наведену цену. 

 
Обзиром да су стечени законски услови за отуђење земљишта непосредном погодбом у смислу чл.29 став 4   

Закона о јавној својини  примењен је чл.65 и чл.66 и  чл.100 Закона о планирању и изградњи,који дозвољавају услове 
непосредне погодбе приликом отуђења земљишта када је пројектом Парцелације и препарцелације утврђена 
јединствена грађевинска парцела на којој власник суседног земљишта поседује већу површину парцеле од суседне 
парцеле која се припаја ,а парцеле које се припајају димензијама и обликом не испуњавају услове за формирање 
посебне грађевинске парцеле. 

 
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно даном доношења. Против  решења може се 

покренути Управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом Републике Србије  у 
Београду. 
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На основу  чл.26  Закона о локалној самоуправи ,чл. 29 став 4 и чл.30 Закона о јавној својини ( „Сл.гласник 

РС“,бр.72/11; 88/2013; 105/14; 104/16 ,108/16 и 113/17), чл.65 и чл.66,чл.68 и чл.100  Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), 
чл.40 Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“ бр.3/19) и чл.143 Пословника 
о раду Скупштине Општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/13) Скупштина 
Општине Горњи Милановац на седници одржаној 30. 10. 2020. године доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
       
      1.ПРИБАВЉА СЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ Општине Горњи Милановац катастарска парцела Кп.бр.21788/19 КО Горњи 
Милановац површине 0.00.10ха(10м2) из приватне својине Драгана Спасојевића из Београда за потребе изграђеног 
уличног земљишта у складу са планом Генералне регулације „Горњи Милановац 2025“сходно Пројекту парцелације 
и препарцелације по Потврди Општинске Управе бр.4-02-350-250/2019 од 18.12.2019. године. 
  
 
      2. ОТУЂУЈЕ СЕ И ПРЕНОСИ У СВОЈИНУ  Спасојевић Драгану катастарска парцела  Кп.бр.21598/19 КО Горњи 
Милановац површине 0.00.08ха (8м2) и катастарска парцела Кп.бр.21640/6 КО Горњи Милановац површине 
0.03.76ха  (376 м2) из јавне својине Општине Горњи Милановац  ,  сходно Пројекту парцелације и препарцелације 
по Потврди Општинске Управе бр.4-02-350-250/2019 од 18.12.2019. године. 
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      3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Драган Спасојевић из Београда , са пребивалиштем у улици Венизелосова бр.20/1/5,, да на име 
накнаде тржишне цене  за површину земљишта од    374 м² на име разлике у цени прибављеног и отуђеног 
земљишта, исплати износ накнаде у укупном износу  од 523.600,00 
динара(петстотинадвадесеттрихиљадешестстотинадинара) по тржишној цени од 1400,00 динара по метру 
квадратном  која се уплаћује на рачун Општине  по сврси Примања од продаје непокретности у корист нивоа 
општина бр. рачуна 840-811151843-89, модел 97, позив на број 72-041, 
 
     4.По правноснажности овог Решења, Општина Горњи Милановац и Спасојевић Драган закључиће УГОВОР О 
ПРИБАВЉАЊУ И  ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ који се оверава пред јавним бележником Општине Горњи 
Милановац.  
 
   5. Пo правноснажности Решења и  овереног Уговора, овлашћује се Служба јавног бележништва Општине Горњи 
Милановац да изврши укњижбу права на непокретностима из става I изреке Решења пред РГЗ - Службом за катастар 
непокретности Горњи Милановац,на основу уговорне  clausule intabulandi. 
 

Образложење 
 

 Драган Спасојевић власник суседног земљишта укупне површине 598 м2  а које чине парцеле у приватној 
својини  Кп.бр.21640/7,Кп.бр.21788/5,Кп.бр.21788/6,и Кп.бр.21788/19 све парцеле  КО Горњи Милановац  обратио 
се захтевом од  21.08.2020.године надлежном органу Одељењу за имовинско правне послове,Одељење за 
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Горњи Милановац,Општинском 
већу и Скупштини општине Горњи Милановац  ради доношења одлуке о прибављању и отуђењу  земљишта у 
односу на Кп.бр.21640/6 КО Горњи Милановац и размену у односу на  Кп.бр.21598/19 и Кп.бр.21788/19 обе парцеле 
КО Горњи Милановац  у циљу уређења земљишта за потребе изградње грађевинског објекта  површине од 600-800 
м2 с наменом пословно-услужног простора а у складу са Пројектом парцелације и препарцелације бр.4-02-350-
250/2019 од 18.12.2019.године,  формирана је грађевинска парцела Гп.5. 
 

Странка је у  свом захтеву тражила да докупи парцелу Кп.бр.21640/6 КО Горњи Милановац у јавној својини 
Општине Горњи Милановац ,укупне површини 376 м2,уписану у лист непокретности Лн.бр.51776 КО Горњи 
Милановац, и изврши размену катастарских парцела Кп.бр.21598/19 КО Горњи Милановац  у јавној својини 
Општине Горњи Милановац ,укупне површине 8м2 уписану у лист непокретности Лн.бр.51776 КО Горњи 
Милановац и Кп.бр.21788/19 укупне површине 10 м2,која на терену представља изграђену уличну површину  у 
приватној својини Драгана Спасојевића  . 
У претходном  расправном поступку пред Одсеком за имовинско правне послове утврђене су чињенице и услови  
од значаја за прибављање и отуђење  земљишта у поступку непосредне погодбе за коју постоје законски услови из 
чл.100 Закона о планирања и изградњи , а према тржишним условима утврђене цене земљишта од стране 
надлежног органа Републичке Пореске управе., утврђено је да постоје услови за отуђење и размену земљишта у 
односу на наведене  катастарске парцеле. 

Ради  формирања будуће грађевинске парцеле, израђен је Пројекат парцелације и препарцелације за који је 
издата потврда Одељења за урбанизма, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе 
Општине, бр. 4-02-350-250/2019 од 18.12.2019.године.  
Од надлежног органа Пореске управе Филијала Горњи Милановац, достављена је процена тржишне вредности цене 
земљишта, извештај бр.464-08-000-40/2020 од 21.8.2020.године. на износ од 1400,00 дин/м2 

Општински правобранилац   дао је сагласност на наведену тржишну цену цену земљишта од 1400 динара 
по м2 на усменој расправи одржаној дана  28.09.2020.године. 

Подносилац захтева Драган Спасојевић дао је сагласност на наведену тржишну цену цену земљишта од 
1400 динара по м2 на усменој расправи одржаној дана 25.09.2020.године. 

Обзиром да су стечени законски услови за отуђење ,прибављање и размену земљишта непосредном 
погодбом примењен је чл.29 став 4 и чл.30 Закона о јавној својини чл.65 и чл.66 ,чл.68 чл.100 Закона о планирању и 
изградњи,који дозвољава услове непосредне погодбе у случају када је пројектом Парцелације и препарцелације 
формирана грађевинска парцела са наменом изградње а власник суседног земљишта поседује већу површину 
земљишта од површине земљишта које се припаја матичној парцели. 

 
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно даном доношења. Против  решења може се 

покренути Управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења пред Управним судом Републике Србије  
у Београду. 
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (”Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 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”, бр. 
3/2019) 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 30. 10. 2020. године, 
донела је 
 
 

     Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за изгрању општине Горњи 
Милановац о расподели добити број 2854120 од 29.07.2020. године. 
 
 II Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          92 
 

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број: 15/16), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 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”, бр. 3/2019 
) 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 30.10.2020 године, донела 
је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац 
за 2020. годину који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком бр. 5355 на седници одржаној 10.09.2020. 
године. 

 
II Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
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На основу члана  61. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16), члана 40. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19), члана 15. Статута Јавно 
комуналног редузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2017) 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 30. 10. 2020. 
године, донела је 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне посебног Програма коришћења субвенција ЈКП „Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац,  који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац Одлуком 
бр. 5356 од 10.09.2020. године. 
 
 II Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

          94 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. Закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац" број 3/2019) 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 
30. 10. 2020. године,  донела је: 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
I УСВАЈА СЕ Информација о припремљености предшколске установе, основних и средњих школа на 

територији општине Горњи Милановац, за школску 2020/2021. годину. 
 

II Oвaj Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          95 
 
 

На основу члана  21. Закона о јавним службама ( „Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
89/05 – испр. др. закон, 83/2005- испр. др. закона и 83/2014- др. закон), члана 41. Закона о туризму („Службени 
гласник РС“, број 17/19), члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“ број 3/19), члана 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације Горњи Милановац („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“, број 5/2000, 2/2010),  и члана 145. Пословника о раду Скупштине општине 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 30. 10. 2020. године, донело је 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Туристичке организације општине Горњи Милановац које је усвојио 
Управни одбор ове установе Одлуком број 79-1/20 од 10.09.2020. године  и упућују се Скупштини општине ради 
давања сагласности. 
   

II Ово Решење и текст Статута објавити у објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

 
 

 На основу члана 21.  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.42/9.71/94,79/05-др.закон, 81/2005-
испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др. Закон), члана 41. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", 
17/19),члан 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације Горњи Милановац (“Службени гласник општине 
Горњи Милановац” бр.5/2000, бр.2/2010) и члана 18. Статута Туристичке организације општине Горњи Милановац, 
Управни одбор Туристичке организације општине Горњи Милановац на седници одржаној дана 10.9.2020. године, 
доноси  
 
 
 

СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Туристичку организацију општине Горњи Милановац (у даљем тексту:”Туристичка организација “) основана је од 
стране Скупштине општине Горњи Милановац,ради организовања и обављања послова на промоцији и спровођењу 
мера на унапређењу развоја туризма као и очувању и заштити туристичких вредности на територије општине 
Горњи Милановац.   

Члан 2.  

Туистичка организација је основана као јавна служба Одлуком  Скупштине општине Горњи Милановац од 14.9.2000. 
године под бројем 1-06-250/2000 објављеној у “Службеном гласнику општине Горњи Милановац”,бр.5/2000 од 
18.септембра  2000. године. 

Члaн 3. 
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Tуристичка организација је уписана у регистар Привредног суда у Kраљеву, у регистарски уложак број FI-551/2001 
од  21.3.2001.године. 

Члaн 4. 

Туристичка организација за обављање своје делатности користи пословни простор који се налази у Горњем 
Милановцу, Карађорђева бр. 3. 

Правни основ коришћења наведеног пословног простора из предходног члана је уговор о закупу са правним лицем.  

II ПРАВНИ СТАТУС, НАЗИВ И СЕДИШТЕ  

Члан 5 . 

Као јавна служба, Туристичка организација је организована и послује као установа чији је оснивач општина Горњи 
Милановац. 

Туристичка организација  је правно лице које обавља делатност од општег интереса: 

1. промоције и развој туризма јединице локалне самоуправе; 
2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и 
посредно делују на унапређењу развоју туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у 
туризму; 
3. доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг 
планом,плановима и програмима ТОС-а; 
4. обезбеђивања и унапређивања информативно - пропапагадног материјала којим се промовишу туристичке 
вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине 
средства промоције -интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири,итд); 
5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији,као и друге 
послове од значаја за промоцију туризма; 
6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова 
и манифестација; 
7. организовања туристичко - инфомартивних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација 
туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом 
туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); 
8. управљача туристичког простора; 
9. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; 
10. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора; 
11. израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; 
12. припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација; 
13. у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са законом, оснивачким актом ми 
статутом. 

Туристичка организација је дужна да годишњи програм рада и план промотивних активности из става 3. тачка 3) 
овог члана , пре њиховог усвајања, достави ТОС-у на прибављање предходне сагласности у делу промотивних 
активности. 

Ако туристичка организација не поступа на начин става 4. овог члана, не могу у години, на на коју се програм рада 
и план промотивних активности односи, код Министарства да остваре право на подстицајна средства . 

Члан 6. 

Установа послује под пуним називом: Туристичка организација општине Горњи Милановац. 

Скраћени назив установе гласи:ТОО ГМ. 

Члан 7. 

Седиште Установе је у Горњем Милановцу, Таковска 2.  

О промени седишта и назива Установе одлучује оснивач на предлог Управног одбора.  
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Члан 8.  

Установа има свој печат, штамбиљ и рачун који се води код надлежног органа.  

Члан 9.  

Установа има печат округлог облика, пречника 30 мм, на којем је кружно, штампаним словима, на српском језику, 
ћириличким писмом исписано: “Туристичка организација општине Горњи Милановац”.  

Члан 10.  

Установа има штамбиљ правоугаоног облика димензија 20 x 40 мм.  

У горњем делу штамбиља исписан је текст на српском језику, ћириличким писмом: Туристичка организација 
општине Горњи Милановац у средини је исписано Бр. __________, испод: __________ 20 _____ године, и испод: Горњи 
Милановац.Број печата и штамбиља, начин њихове употребе, чувања, руковања, израде и уништавање печата и 
штамбиља обавља се на основу одлуке коју доноси директор.  

Списак свих печата и штамбиља, са отиснутим и назначеним изгледом, као и са назначеним престанком њихове 
употребе, чува се у архиви Туристичке организације.  

Члан 11.  

Управни одбор Туристичке организације одлучује о изгледу заштитног знака.  

Члан 12.  

Установа врши преписку са физичким и правним лицима на свом меморандуму, са садржајем прописаним 
законом.  

III ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

Члан 13. 

Туристичка организација има својство правног лица, са правима и обавезама и одговорностима утврђеним актом о 
оснивању , законом, другим прописима и Статутом.  

Туристичка организација је носилац свих права, обавеза и одговорности у правном промету у односу на средства 
којима располаже, у складу са законом.  

У правном промету са трећим лицима, Туристичка организација иступа у своје име и за свој рачун.  

Члан 14 . 

За своје обавезе Туристичка организација  одговара својом имовином.  

Одговорност за обавезе из става 1. овог члана се не односи на културна добра ни на другу имовину која је државна 
својина Републике Србије односно Општине Горњи Милановац. 

IV ЗАСТУПАЊЕ  

Члан 15.  

Туристичку организацију заступа директор.  

У случају одсутности или спречености директора, Туристичку организацију заступа запослени на основу и у 
границама писаног овлашћења директора.  

Овлашћено лице потписује се тако што поред имена и презимена директора дописује реч: "за".  
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Члан 16 . 

Директор је овлашћен да у име Туристичке организације, у оквиру регистроване делатности, а у границама 
законских овлашћења, закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Установу пред судовима и 
другим органима.  

V ДЕЛАТНОСТ  

Члан 17.  

Шифра претежне делатности према јединственој класификацији делатности је:  

84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије. 

Делатност Туристичке организације: 

58.12 Издавање књига, брошура и слично 

58.12 Остала издавачка делатност 

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 

55.10 Хотели и сличан смештај 

55.30 Делатност кампова,ауто-кампова и кампова за туристичке приколице 

55.90 Остали смештај 

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 

79.11 Делатност путничких агенција 

79.12 Делатност тур - оператера 

79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима 

63.11 Обрада података, хостинг и сл. 

58.11 Издавање књига 

73.20 Истраживање тржишта и испитивања јавног мњења 

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу 

82.30 Организовање састанака  и сајмова 

73.11 Делатност рекламних агенција 

90.03 Умезничко стваралаштво 

94.99 Делатност осталих организација на бази учлањења 

93.19 Остале спортске делатности 

82.01 Рачунарско програмирање  

Члан 18.  
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Установа може без уписа додатних делатности у судски регистар Привредног суда обављати, али у мањем обиму, и 
друге делатности у циљу бољег остваривања програмске делатности, које служе делатности уписаној у регистар. 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  

Члан 19.  

Организација рада, руковођење и друга питања унутрашње организације ближе се уређују Правилником о 
организацији и систематизацији послова Установе, тако да се остварује функционално јединство у организацији 
послова и радних задатака на основу јединственог планирања, развоја и рада и контролом извршења послова и 
радних задатака.  

VII ОРГАНИ, САСТАВ, НАЧИН ИМЕНОВАЊА И НАДЛЕЖНОСТИ  

Члан 20.  

Органи Установе су:  

1) директор;  

2) Управни одбор;  

3) Надзорни одбор.  

Директор  

Члан 21.  

Директор руководи радом Установе.  

Директора именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац.  

Члан 22.  

Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, на период од четири 
године, и може бити поново именован.  

Јавни конкурс за избор директора расписује и спроводи Управни одбор, 60 дана пре истека мандата директора.  

Јавни конкурс за избор директора објављује се најмање у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије и на званичним интернет странама Националне службе за запошљавање.  

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити жалба оснивачу (даље: 
оснивач), у року од три дана од дана достављања закључка.  

Жалба не задржава извршење закључка.  

Члан 23.  

Управни одбор обавља разговоре са кандидатима и, у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставља 
оснивачу записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, са 
мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.  

Члан 24.  

Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак, сматра се да јавни 
конкурс није успео.  
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Члан 25.  

За кандидата за директора утврђују се следећи услови:  

1. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.   

2. да има радно искуство од  четири године, од чега најмање две године на руководећим местима;  

3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по 
службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности 
директора;  

4. активно знање  најмање једног страног  језика;  

5. држављанство Републике Србије;  

6. општа здравствена способност.  

Члан 26.  

Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:  

1) предлог програма рада и развоја Установе за период од четири године;  

2) диплому или уверење о стеченој стручној спреми;  

3) радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може 
утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;  

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;  

5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;  

6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;  

7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);  

8) извод из матичне књиге рођених;  

9) фотокопију личне карте.  

Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.  

Доказе из става 1. тач. 6) и 7) овог члана дужан је да прибави Установи, у складу са прописима којима се уређује 
управни поступак.  

У случају да доказе из става 3. овог члана не може да прибави Установа, исте ће прибавити кандидат.  

Члан 27.  

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:  

1) да кандидат познаје пословање установа у области туризма;  

2) да кандидат поседује руководеће искуство;  

3) квалитет предложеног програма рада и развоја Установе, из поднете конкурсне документације.  

Члан 28.  

О одлуци Оснивача о именовању директора обавештава се сваки учесник конкурса.  

 

Члан 29.  

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора без спроведеног јавног конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс није успео.  

Вршилац дужности има права, обавезе и овлашћења директора и ту функцију може обављати најдуже једну годину 
од дана именовања.  
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Вршилац дужности директора мора да испуњава законске услове, као и кандидат за избор кандидата за директора. 

Члан 30. 

Директор:  

1) представља и заступа Установу, у складу са законом и Статутом;  

2) стара се о законитости рада;  

3) организује и руководи радом;  

4) предлаже општа акта која доноси Управни одбор;  

5) доноси општа и појединачна акта у складу са законом и Статутом;  

6) предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;  

7) извршава одлуке Управног одбора;  

8) доноси акт о организацији и систематизацији послова;  

9) предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању;  

10) одговоран је за материјално-финансијско пословање;  

11) предлаже финансијски план;  

12) доноси план јавних набавки;  

13) обезбеђује остваривање јавности рада;  

14) образује и руководи радом Стручног савета;  

15) подноси предлог извештаја о раду Управном одбору;  

16) подноси предлог извештаја о финансијском пословању и предлог годишњег обрачуна Управном одбору, 
уз претходно дато мишљење Надзорног одбора;  

17) одлучује о начину радног ангажовања;  

18) предузима мере за извршавање правоснажних одлука;  

19) стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља на раду;  

20) одговоран је за контролу забране пушења;  

21) обавезан је да организује рад на начин којим се спречава појава злостављања на раду и у вези с радом;  

22) одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству;  

23) одлучује о осигурању имовине и запослених;  

24) доноси одлуку о утврђивању цена услуга правним и физичким лицима у оквиру делатности;  

25) присуствује седницама Управног одбора као известилац, без права одлучивања;  

26) доноси упутства и обавља расподелу послова, издаје налоге и смернице за извршење послова и задатака;  

27) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и 
колективним уговором;  

28) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, општим актима и одлукама Управног одбора;  

29) ______________________________.  

Члан 31.  

Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем од стране оснивача, односно пре истека мандата, и 
то:  

1) на лични захтев;  

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;  

3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако занемарује 
или несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду установе;  

4) ако је против директора покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те 
дужности, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности директора установе.  

Члан 32.  

Директор је самосталан у свом раду, а за свој рад одговоран је оснивачу који га именује.  

За извршавање и спровођење одлука Управног одбора директор одговара Управном одбору.  

Члан 33. 
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Између разрешеног и именованог директора обавља се примопредаја дужности.  

Управни одбор ће у року од три дана од дана обавештења о именовању директора образовати трочлану комисију 
за примопредају дужности.  

Примопредаја се врши у присуству комисије из става 2. овог члана у року од три дана од дана именовања комисије. 
Ако Управни одбор не образује комисију из става 2. овог члана, примопредаја ће се обавити, без одлагања, по истеку 
рока од три дана од дана обавештења о именовању директора у присуству председника Управног одбора.  

Ако се примопредаја не обави у року из ст. 3. и 4. овог члана из разлога што примопредаји није присуствовао 
разрешени директор, иако је био уредно позван, сматраће се да је примопредаја обављена утврђивањем чињенице 
да исти није присуствовао примопредаји.  

Записник о примопредаји доставља се Управном одбору и оснивачу.  

Управни одбор  

Члан 34.  

Управни одбор има пет чланова.  

Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач.  

Члан 35.  

Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора.  

Члан Управног одбора из реда запослених, који мора да буде из реда носилаца основне, односно програмске 
делатности, именује се на предлог репрезентативног синдиката, а уколико у Установи не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.  

Дужност члана Управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем, у складу са законом.  

У Управном одбору, полна структура је три према два.  

Члан 36.  

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.  

Оснивач може, до именовања чланова Управног одбора, да именује вршиоце дужности председника и чланова 
Управног одбора, у складу са законом.  

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора и у случају да председнику, 
односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.  

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.  

Члан 37.  

Управни одбор:  

1) доноси Статут и друга општа акта предвиђена законом и Статутом;  

2) даје предлог о статусним променама Установе, у складу са законом и Статутом;  

3) утврђује пословну и развојну политику;  

4) одлучује о пословању Установе и даје смернице директору за вођење пословне политике;  

5) доноси годишњи програм рада, на предлог директора;  

6) доноси годишњи финансијски план, на предлог директора;  

7) усваја годишњи извештај о раду и пословању;  

8) усваја годишњи финансијски извештај и обрачун;  

9) расписује и спроводи јавни конкурс за директора, у складу са законом;  
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10) доставља оснивачу у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса образложен предлог листе кандидата 
за директора;  

11) закључује уговор са директором, у складу са законом;  

12) закључује анекс уговора о раду, када је за директора именовано лице које је већ запослено у Установи на 
неодређено време, у складу са законом;  

13) усваја годишњи извештај о извршеном попису имовине и средстава и доноси одлуку о отпису средстава;  

14) одлучује о трајној пословној сарадњи с привредним субјектима, установама и другим правним лицима;  

15) одлучује о службеном путу директора у иностранство;  

16) доноси решење о годишњем одмору директора;  

17) доноси пословник о свом раду, којим ближе уређује начин рада и одлучивања;  

18) одлучује о другим питањима утврђеним законом, Статутом и другим општим актима Установе.  

19) _____________________________________.  

Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) овог члана даје оснивач.  

Члан 38.  

Управни одбор ради и одлучује на седницама.  

Управни одбор се конституише на првој седници након именовања.  

Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине укупног броја чланова, а одлуке 
доноси већином гласова присутних чланова.  

Члан Управног одбора који се не слаже са одлуком, може издвојити своје мишљење.  

Одлуке којима се доноси Статут, његове измене и допуне, предлоге одлуке о статусним променама и образложен 
предлог листе кандидата за директора, Управни одбор доноси већином гласова укупног броја чланова.  

Члан 39.  

Седнице Управног одбора сазива и њиховим радом руководи председник, а изузетно, у случају његове спречености, 
најстарији члан.  

Гласање у Управном одбору је јавно, уколико чланови не одлуче да се о одређеном питању гласа тајно.  

Изузетно, у хитним случајевима, на предлог председника, Управни одбор може донети одлуку већином гласова 
укупног броја чланова и путем писаних изјава сваког члана или коришћењем других техничких средстава 
комуникације.  

О изјашњењу члана Управног одбора путем коришћења других техничких средстава комуникације сачињава се 
белешка коју члан потврђује својим потписом на првој седници којој буде присуствовао.  

Члан 40. 

Председник и чланови Управног одбора су за свој рад одговорни оснивачу.  

Надзорни одбор  

Члан 41.  

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе.  

Надзорни одбор има три члана.  

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са законом.  

Члан 42.  
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Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се на предлог репрезентативног синдиката, а уколико у 
Установи не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.  

Члан 43. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.  

У Надзорном одбору, полна структура је два према један.  

За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора.  

Оснивач може да, до именовања чланова Надзорног одбора, именује вршиоце дужности председника и чланова 
Надзорног одбора.  

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора и у случају када 
председнику односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.  

Вршилац дужности председника односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну 
годину.  

Члан 44.  

Надзорни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова, а одлуке 
доноси већином гласова.  

Члан Надзорног одбора који се не слаже са одлуком, може издвојити своје мишљење.  

Члан 45.  

Седнице Надзорног одбора сазива и њиховим радом руководи председник, а изузетно, у случају његове 
спречености, најстарији члан.  

Гласање у Надзорном одбору је јавно, ако Надзорни одбор не одлучи да се о одређеном питању гласа тајно.  

Изузетно, у хитним случајевима, на предлог председника, Надзорни одбор може донети одлуку већином гласова 
укупног броја чланова и путем писаних изјава сваког члана или коришћењем других техничких средстава 
комуникације.  

О изјашњењу члана Надзорног одбора путем коришћења других техничких средстава комуникације сачињава се 
белешка коју члан потврђује својим потписом на првој седници којој буде присуствовао.  

 

Члан 46.  

Надзорни одбор обавља, у складу са законом, надзор над пословањем, а нарочито:  

1) прегледа годишње извештаје и утврђује да ли су састављени у складу са законским прописима;  

2) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима, а може их дати и 
на вештачење;  

3) прегледа и даје мишље о годишњим извештајима који се подносе Управном одбору пре њиховог усвајања;  

4) о резултатима обављеног надзора, у писаном облику обавештава Управни одбор и оснивача, указујући на 
евентуалне пропусте Управног одбора, директора и других лица;  

5) најмање једном годишње подноси извештај о свом раду оснивачу;  

6) доноси пословник о свом раду, којим ближе уређује начин рада и одлучивања;  

7) обавља и друге послове уређене законом, Статутом и другим општим актима;  

8) ______________________________.  

Члан 47.  
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Надзорни одбор има право да, у обављању послова из свог делокруга, прегледа пословне књиге и документацију.  

Надзорни одбор је дужан да три дана унапред, у писаном облику, затражи од директора да му омогући увид у 
одређене пословне књиге и документацију.  

Наведена документација и пословне књиге прегледају се у просторијама Установе, уз присуство запосленог кога 
директор одреди.  

Стручни савет  

Члан 48.  

Директор може да образује Стручни савет.  

Стручни савет има 5 (пет) чланова који се именују из реда угледних стручњака из основне делатности Установе, на 
период од четири године, и могу бити поново именовани.  

О раду Стручног савета води се записник.  

Члан 49.  

Стручни савет помаже директору у предлагању програма рада, у вези са стручним усавршавањем, у разматрању 
питања из програмске и стручне делатности Установе.  

Стручни савет доноси стручна мишљења, препоруке и друге закључке из основне делатности Установе, који немају 
обавезујући карактер.  

Стручни савет разматра и друга питања која су од значаја за обављање делатности Установе.  

Стручни савет доноси пословник о свом раду.  

Колегијум  

Члан 50.  

Директору у спровођењу послова утврђених програмом и планом рада, и у пословима из његове надлежности, 
помаже Колегијум.  

Колегијум чине директор, помоћници директора, секретар и руководиоци основних организационих јединица 
уколико су систематизована наведена радна места. 

Директор сазива састанке Колегијума. 

VIII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан 51.  

Предлог годишњег програма рада, предлог годишњег финансијског плана и извештај о финансијском пословању 
достављају се оснивачу, у року утврђеном законом.  

Поред годишњег програма рада, Установа може сачињавати планове рада за дужи период.  

Члан 52.  

Планирана средства се користе за намене предвиђене програмом рада и финансијским планом, у складу са 
законом и Статутом.  

Члан 53.  

Средства за обављање делатности и остваривање програма и пројеката обезбеђују се у складу са законом, и то:  
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1) из буџета оснивача;  

2) из прихода остварених обављањем делатности;  

3) од накнада за услуге трећим лицима;  

4) продајом производа - публикација, сувенира, копија, репродукција, дописница и сл.;  

5) из прихода остварених пословном сарадњом и изнајмљивањем опреме;  

6) донаторством, спонзорством, поклонима, легатима, завештањима;  

7) уступањем ауторских и других права;  

8) на друге начине, у складу са законом.  

 

Члан 54.  

О коришћењу средстава одлучује директор на основу одобреног годишњег програма рада и финансијског плана, у 
складу са законом.  

Члан 54а.  

IX ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 55.  

Јавност рада остварује се у складу са законом и Статутом.  

Јавност рада реализује се путем средстава јавног информисања, одржавањем конференција за новинаре, давањем 
изјава овлашћених лица, објављивањем информација на званичној интернет страни Установе, издавањем и 
дистрибуирањем стручних, научних и популарних публикација, објављивањем програма и плана рада.  

Члан 56.  

Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног одбора, односно Надзорног одбора, подношењем извештаја о 
раду и финансијског извештаја, у складу са законом.  

X ПОСЛОВНА ТАЈНА И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 57.  

Пословну тајну представљају документа, исправе и подаци утврђени посебном одлуком Управног одбора, чије би 
саопштење неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја, било противно интересима и пословном угледу 
Установе, у складу са законом.  

Неће се сматрати повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање тих података на седницама органа 
Установе, ако је такво саопштавање неопходно за обављање послова или обавештавање органа.  

Члан 58.  

Лице које саопштава овакве податке дужно је да на седници органа Установе присутне чланове и све остале 
учеснике упозори на то да се ти подаци или документи сматрају пословном тајном и да су дужни да све оно што су 
сазнали чувају као пословну тајну.  

Члан 59.  
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Управни одбор може посебном одлуком утврдити поступак проглашавања и начин чувања тајне, у складу са 
законом.  

Члан 60.  

Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени и радно ангажовани који на било који начин сазнају за исправу 
или податак који се сматра пословном тајном.  

Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа и радног ангажовања.  

Члан 61.  

Органи обавештавају запослене о свом раду и пословању, безбедности и здрављу на раду, мерама за побољшање 
услова рада и о другим неопходним подацима.  

Обавештавање запослених у смислу става 1. овог члана обавља се преко огласне табле Установе и средствима 
електронске комуникације.  

XI СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

Члан 62.  

Запослени у Установи могу организовати синдикалну организацију.  

Синдикална организација има право и дужност да учествује у регулисању економских и радно - социјалних права и 
дужности запослених, у складу са законом, Статутом, колективним уговором и другим општим актима.  

XII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 63.  

Запослени у Установи и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигуравају 
безбедност и здравље на раду, као и да спроводе потребне мере заштите на раду и заштите радне средине, у складу 
са законом.  

Установа је дужна да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне 
средине, да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности 
животне средине.  

XIII ОПШТИ АКТИ  

Члан 64.  

Статут је основни општи акт.  

Статут се доставља на сагласност оснивачу.  

У Установи се доносе и други општи акти који морају бити у сагласности са Статутом и законом.  

Члан 65.  

Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор и доставља на сагласност оснивачу.  

Члан 66.  

На захтев запосленог, директор је дужан да Статут и друга општа акта дâ на увид, у складу са законом.  

Члан 67. 
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Општи акти се објављују на огласној табли Установе и ступају на снагу осмог дана од дана њиховог објављивања, 
осим ако општим актом није друкчије одређено.  

Члан 68.  

Тумачење одредаба општих аката даје орган који их је и донео.  

Општи акти мењају се на начин и по поступку који важи за њихово доношење.  

Након ступања на снагу измене и допуне општег акта, секретар сачињава његов пречишћен текст, који потписује 
овлашћени доносилац.  

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 69.  

Општи акти донети пре ступања на снагу овог статута остају на снази и примењиваће се уколико нису у 
супротности са Статутом и законом.  

Усаглашавање општих аката обавиће се најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог статута.  

Члан 70. 

Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут Установе број: 34/2010 од 18.2.2010. године.  

Члан 71. 

Овај статут, по добијању сагласности од оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Установе.  

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

Објављено на огласној табли Установе дана 10.9.2020. године  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење  Статута  је усаглашавање одредби Статута са Законом о туризму (“Сл.гласник 
РС”,бр.17/2019)као и  оснажавање измене седишта ТООГМ.  
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На основу члана  3. Закона о раду ( „Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 
1. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 38/2019, 
55/2020). члана 18. Статута Туристичке организације општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“ број 7/2010, 24/2011 и 5/2015), и члана 145. Пословника о раду Скупштине општине 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 30. 10. 2020. године, донело је 

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о раду Туристичке организације општине Горњи Милановац који је 
усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 79-2/20 од 10.09.2020. године. 
 

II Ово Решење и текст Статута објавити у објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

 
На основу члана 3. став 6. Закона о раду ( «Службени гласник РС» број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 ), члана 
1.Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе("Службени гласник РС"бр. 38 
/2019, 55 / 2020.)  и члaна 18. Статута Туристичке организације Општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац” бр.7/2010, 24/2011 и 5/2015) Управни одбор Туристичке организације Општине 
Горњи Милановац на седници одржаној дана 10.9.2020. године, донео је:  

 
П Р А В И Л Н И К   О    Р А Д У  

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 
 Правилником о раду ( у даљем тексту: Правилник) у складу са Законом о раду уређују се права, обавезе и 
одговорности из радног односа запослених  у Туристичкoj организације Општине Горњи Милановац (у даљем 
тексту: послодавац) и обавезе послодавца у обезбеђивању и остваривању права по основу рада.  
             Све установе у јавном сектору сматрају се Послодавцем у смислу става 1.овог члана.  
 

Члан 2. 
 
 На права, обавезе и одговорности који нису уређени овим Правилником непосредно се примењују одредбе 
Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе и одредбе Закона о раду. 
 

Члан 3. 
 
 Правилник не може да садржи одредбе којима се запосленом дају мања права или утврђују неповољнији 
услови рада од права и услова који су утврђени законом .  
 

Члан 4. 
 
 Запослени има право на одговарајућу плату, безбедност и здравље на раду, здравствену заштиту, заштиту 
личног интегритета, достојанство личности и друга права у случају болести, смањења или губитка радне 
способности. 
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 Запослени је дужан:  
 да савесно и одговорно обавља послове на којима ради , 
 да поштује организацију рада и пословања код послодавца,  
 да се уздржи од понашања које представља злостављање и понашања које представља злоупотребу права на 

заштиту од злостављања,.  
 да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање послова 

утврђених уговором о раду,  
 да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне 

штете.  
 
 Запослени има право на штрајк у складу са законом, под условом да се обезбеди минимум процеса рада. 
Минимум процеса рада за време штрајка утврђује оснивач, у складу са законом, по прибављеном мишљењу 
репрезентативног синдиката. 
 

 
 
Послодавац је дужан да : 
 запосленом за обављени рад исплати плату у складу са законом и овим Правилником, 
 запосленом обезбеди услове рада у смислу безбедности и здравља на раду, 
 запосленом пружи обавештење о свим условима рада предвиђеним у уговору о раду, 
 затражи мишљење синдиката у свим случајевима који су предвиђени законом.   

 
                  

II  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
 

Члан 5. 
 Радни однос може да се заснује са лицем које има најмање 15 година живота под условима утврђеним 
законом и које испуњава и друге услове за рад утврђене законом и Правилником о организацији и систематизацији 
послова код послодавца као што су:  

- да је држављанин Републике Србије, 
- да има одговарајућу стручну спрему.   

 
Члан 6.    

 
 Правилником о организацији и систематизацији послова могу се предвидети и други услови за рад на тим 
пословима у складу са законом. 
 Истим актом се као услов за пријем у радни однос може предвидети и пробни рад који може да траје најдуже 
6 месеци.  
 

 Члан 7. 
 
  Радни однос код послодавца се заснива уговором о раду који закључују запослени и послодавац. Уговор о 
раду сматра се закљученим кад га потпишу запослени и послодавац. 
          Уговор о раду се закључује у најмање три примерка од којих се један обавезно предаје запосленом а два 
задржава послодавац.  
          Уговор о раду може да се закључи на неодређено или одређено време, а запослени оставрује права и обавезе 
из радног односа даном ступања на рад.  
         Радни однос на одређено време не може прерасти у радни однос на неодређено време,осим ако то законом није 
другачије уређено. 
         Радни однос не може да се заснује за послове који нису утврђени Правилником и без сагласности 
Оснивача(Председника општине као извршног органа). 

Укупан број запослених на одређено време и радно ангажованих по другим основама мора да буде у складу са 
прописима којима се уређује буџетски систем. 
 

 
  Члан 8. 

  Уговор о раду садржи: 

 назив и седиште послодавца; 

 лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог; 

 врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова за које 
се закључује уговор о раду; 

 назив и опис послова које запослени треба да обавља; 

 место рада; 
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 врсту радног односа (на неодређено или одређено време); 

 трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време;  

 дан почетка рада; 

 радно време (пуно, непуно или скраћено, приправност на раду и прековремени рад);  

 новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду; 

 елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања 
запосленог; 

 рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право; 

 трајање дневног и недељног радног времена. 
Уговор о раду не мора да садржи елементе из става 1. тач. 11-13) овог члана ако су они утврђени законом, 
правилником о раду или другим актом послодавца у складу са законом, у ком случају у уговору мора да се назначи 
акт којим су та права утврђена у моменту закључења уговора о раду. 
На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се одговарајуће одредбе закона и Уговора. 
 

Члан 9.  
 
 О правима, обавезама и одговорности запослених одлучује решењем директор послодавца. 
 Решењем директора не могу се утврдити мања права или неповољнији услови рада од права утврђених 
законом и Уговором. 
 Решење којим се одлучује о правима запослених мора садржати образложење и поуку о правном леку.  
 

Члан 10.  
 
 Уговор о раду може да се закључи на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање унапред 
одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем 
одређеног догађаја, за време трајања тих потреба. 
          Послодавац може закључити један или више уговора о раду из става 1. овог члана на основу којих се радни 
однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од 24 месеца. 
         Прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом периода из става 2. овог члана. 
         Изузетно од става 2. овог члана, уговор о раду на одређено време може да се закључи: 
 

1. ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка; 
2. за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта; 
3. са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже до истека рока на који је 

издата дозвола; 
4. за рад на пословима код новооснованог послодавца чији упис у регистар код надлежног органа у моменту 

закључења уговора о раду није старији од једне године, на време чије укупно трајање није дуже од 36 
месеци; 

5. са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје 
до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

       Послодавац може са истим запосленим да закључи нови уговор о раду на одређено време по истеку рока из става 
4. тач. 1-3) овог члана по истом, односно другом правном основу, у складу са овим чланом.  
      Ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно одредбама овог закона или ако запослени остане да 
ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена за које је уговор закључен, сматра се да је радни 
однос заснован на неодређено време. 
 

      Члан 11. 
  
 Избор и именовање директора спроводи Оснивач а Уговор о раду/Уговор о уређивању међусобних права, 
обавеза и одговорности са директором закључује Управни одбор послодавца. 
 

 ПЕРСОНАЛНИ ДОСИЈЕ  ЗАПОСЛЕНОГ        
 

Члан 12. 
 

Послодавац је дужан да за свако лице са којим је засновао радни однос води персонални досије.  
У персоналном досијеу се чувају прописани подаци који су важни за радноправни статус запосленог код 

послодавца. 
Запослени је обавезан да непосредном руководиоцу пријави адресу боравка и број телефона, као и сваку 

промену тих података, како би могао да буде доступан ради обавештавања, достављања и позивања. 
Запослени има право увида у документацију из персоналног досијеа уз присуство лица овлашћеног за 

вођење персоналних послова код послодавца. 
Прикупљање и обраду података о личности запосленог послодавац је дужан да врши поштујући обавезе из 

прописа о заштити података о личностима и да обезбеди право запосленог из тих прописа. 



Број 19/2020     Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 121 

Лице које има увид у персонални досије запосленог не сме трећем лицу да уступа документацију и 
саопштава податке из персоналног досијеа које се односе на запосленог, без његове претходне писмене 
сагласности, осим на захтев суда и у другим законом предвиђеним случајевима.  
         Послодавац је дужан да уговор о раду, односно други уговор у складу са овим законом или њихову копију држи 
у седишту или другој пословној просторији послодавца или на другом месту, у зависности од тога где запослени 
или радно ангажовано лице ради. 

 
ПРИПРАВНИЦИ 

 
Члан 13. 

 
 Лице са средњом школом, високим образовањем на студијама првог степена и високим образовањем на 
студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, које није било у 
радном односу, као и лице које је провело на раду време краће од времена предвиђеног за приправнички стаж, 
прима се у радни однос у својству приправника.  
           За време приправничког стажа приправник има право на плату у висини до 80% од основне плате за наведене 
послове као и сва друга права из радног односа.  

 
Члан 14. 

   
       Приправнички стаж за стручне раднике и стручне сараднике у ТООГМ са стеченим високим образовањем на 
студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, траје 12 месеци. 
       Приправнички стаж за стручне раднике и стручне сараднике са стеченим високим образовањем на студијама 
првог степена, односно са стеченим средњим образовањем, траје шест месеци. 
   Лицу које у тренутку пријема у својству приправника има радни стаж краћи од времена приправничког стажа 
утврђеног за приправника са истим степеном школске спреме, директор послодавца може признати тај стаж као 
део приправничког стажа уколико је лице радило на истим или сродним пословима. 
 Стручни радници и стручни сарадници  не могу самостално радити док не обаве приправнички стаж. 
   

По истеку приправничког стажа приправник који обавља послове и радне задатке за које је Правилником о 
организацији и систематизацији послова предвиђено полагање стручног испита у складу са законом, дужан је да 
исти положи у року од 12 месеци. 

 
       ВОЛОНТЕРИ 

 
           Члан 15. 
 

   ТООГМ може ради обављања послова из своје делатности ангажовати стручне раднике, стручне сараднике 
и друга лица у својству волонтера, у складу са законом. 
          ТООГМ може волонтеру с којим је закључен уговор о волонтирању да обезбеди награду за рад и остваривање 
других права, у складу са законом и другим општим актима. 

Члан 16. 

 За све волонтерски ангажоване стручне раднике и стручне сараднике обезбеђује се обука на радном 
месту са ментором.  
 
 
III ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  ЗАПОСЛЕНИХ 
 

                                                                           Образовање  запослених 
 
                                  Члан 17. 
 
Послодавац може упутити запосленог на додатно образовање, и то: 

1. ако се укаже потреба за додатним образовањем запосленог; 
2. ако премештај запосленог на други одговарајући посао, због потребе процеса и  

организације рада, захтева додатна знања и вештине за обављање ових послова. 
Запослени и послодавац закључују уговор о финансирању образовања, којим се регулишу међусобна права 

и обавезе у вези образовања запосленог, односно обавезе након окончаног образовања. 
 

                              Члан 18. 
 

Запослени кога је послодавац упутио на додатно образовање има право на плаћено одсуство за припрему и 
полагање испита, дипломског испита и за дипломске академске студије - мастер (магистарски испит) и докторске 
академске студије (одбрана доктората ). 
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                           Члан 19. 

              
Запослени кога је послодавац упутио на стручно оспособавање и усваршавање односно континуриане 

едукације ради потреба процеса рада има право на накнаду трошкова  уписа семестра, полагања испита и набавку 
уџбеника, има право на плаћено одсуство за све време трајања програма, односно за време неопходно за долазак у 
место у коме се спроводи програм обуке односно континуиране едукације и повратак у место рада.  

У случају да запослени прекине стручно усавршавање а да разлози за то нису оправдане природе, дужан је 
послодавцу накнадити све настале трошкове по овом основу.  
 
IV РАДНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И ОДСУСТВА  
 

Члан 20. 
 
       Радно време је временски период у коме је запослени дужан, односно расположив да обавља послове према 
налозима послодавца, на месту где се послови обављају, у складу са законом. 
        Запослени и послодавац могу се споразумети да један период радног времена у оквиру уговореног радног 
времена запослени послове обавља од куће. 
                

Члан 21. 
 
  Радно време запослених износи 40 часова недељно ( пуно радно време).  
  Распоред рада, почетак и завршетак радног времена TOOГМ утврђује Оснивач. 
                

Члан 22. 
            
     За време штрајка ТООГМ је дужан да, зависно од врсте услуге коју пружа, обезбеди минимум процеса рада који 
обухвата пружање услуга неодложне интервенције минимум процеса рада за време штрајка утврђује Оснивач у 
складу са законом. 
 

Члан 23. 
 
         На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, 
изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао 
који није планиран (у даљем тексту: прековремени рад).  
         Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. 
         Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укључујући и прековремени рад. 
        Запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са чланом 52. Закона о 
раду не може да се одреди прековремени рад на тим пословима, ако законом није друкчије одређено. 
         Запослени не може да ради прековремено ако би, по налазу надлежног здравственог органа, такав рад могао 
да погорша његово здравствено стање. 
        Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у складу са 
законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или последице 
опасне за његову околину 
         Уколико је радно време запосленог продужено на основу усменог налога, директор или непосредни 
руководилац је обавезан да сачини решење чим се за то стекну околности. Налог мора да садржи разлог и трајање 
прековременог рада. 
 
                                                                                            ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

 
                                                                                                         Члан 24.  
 
       Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току дневног рада у трајању од најмање 
30 минута. 
       Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на одмор у току рада у трајању 
од најмање 15 минута. 
       Запослени који ради дуже од 10 часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању од најмање 45 минута. 
       Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на крају радног времена. 
       Време одмора из став 1-3. овог члана урачунава се у радно време. 
     Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад не прекида, ако природа посла не 
дозвољава прекид рада. 
       Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног рада доноси послодавац. 
  
                                                                                                          Члан 25. 
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      Запослени има право на одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа. 
 

 
                                                                                                             Члан 26. 
 
      Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се додаје време одмора 
из члана 32. Правилника а у складу са Законом о раду. 
      Изузетно од става 1. овог члана, запослени који због обављања посла у различитим сменама или у прерасподели 
радног времена не може да користи одмор у трајању утврђеном у ставу 1. овог члана, има право на недељни одмор 
у трајању од најмање 24 часа непрекидно. 
      Ако је неопходно да запослени ради на дан свог недељног одмора, послодавац је дужан да му обезбеди одмор у 
трајању од најмање 24 часа непрекидно у току наредне недеље 
 
                                                                                                             Члан 27. 
 
       Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години после месец дана непрекидног 
рада од дана заснивања радног односа код послодавца. 
      Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом 
осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде. Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити 
му се то право може ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног односа у складу 
са  законом. 

 
Члан 28. 

 
 У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању утврђеном општим актом 
и уговором о раду, а најмање 20 радних дана. 
          Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по основу 
доприноса на раду, услова рада, радног искуства, стручне спреме запосленог и других критеријума утврђених 
општим актом или уговором о раду.  
 

                  Члан 29. 
Дужина годишњег одмора запосленог утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава према 
следећим критеријумима, и то: 

1) По основу доприноса на раду: 

(1) запосленом са оценом „истиче се” – за 5 радних дана, 

(2) запосленом са оценом „добар” – за 3 радна дана, 

2) По основу стручне спреме, односно образовања: 

(1) запосленом са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и запосленом са стеченим високим образовањем на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године – за 5 радних дана, 

(2) запосленом са средњом школском спремом – за 3 радна дана, 

(3) запосленом са осталим степенима школске спреме – за 1 радни дан; 

3) По основу година рада проведених у радном односу: 

(1) запосленом преко 30 година рада проведених у радном односу – за 5 радних дана, 

(2) запосленом од 25 до 30 година рада проведених у радном односу – за 4 радна дана, 

(3) запосленом од 15 до 25 година рада проведених у радном односу – за 3 радна дана, 

(4) запосленом од 5 до 15 година рада проведених у радном односу – за 2 радна дана, 

(5) запосленом до 5 година рада проведених у радном односу – за 1 радни дан; 

4) По основу услова рада: 

(1) за рад на радним местима са повећаним ризиком – за 3 радна дана, 
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(2) за рад на радном месту на којем је уведено скраћено радно време – за 10 радних дана, 

(3) за ноћни рад – за 2 радна дана; 

5) Запосленој особи са инвалидитетом – за 5 радних дана; 

6) По основу бриге о деци и члановима уже породице: 

(1) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним малолетним дететом – за 2 радна дана, а за свако 
наредно малолетно дете по 1 радни дан, 

(2) самохраном родитељу са дететом до 14 година – за 3 радна дана, с тим што се овај број дана увећава за по 2 
радна дана за свако наредно дете млађе од 14 година, 

(3) запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или 
болест услед које је потпуно или врло слабо покретан – за 5 радних дана. 

Руководилац у сврху примене мерила из става 1. тачка 1) овог члана, прати рад запослених и у годишњем 
извештају о његовом раду који доноси до краја децембра текуће године за ту годину утврђује да ли је  остварио 
резултате рада. 

Запослени са навршених 30 година рада проведених у радном односу има право на годишњи одмор у трајању од 
30 радних дана. 

Самохраним родитељем у смислу овог члана сматра се родитељ који сам врши родитељско право, када је други 
родитељ непознат, или је умро, или сам врши родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са 
дететом, а суд још није донео одлуку о вршењу родитељског права и у другим случајевима утврђеним законом 
којим се уређују породични односи. 

 
     

Члан 30. 
 
       Годишњи одмор по свим основама из члана 29. овог Правилника не може трајати дуже од 30 радних дана. 
 
                                                                                                              Члан 31.  
 
 Запослени користи годишњи одмор у току календарске године према плану коришћења годишњих одмора 
који сачињава послодавца у складу са потребама послодавца а на основу претходне консултације са запосленим.  
      Послодавац је дужан да на почетку године а најкасније до 31. марта сачини план коришћења годишњих одмора  
запослених на основу захтева који су запослени дужни да доставе до 15.марта текуће године.  
  

 
 
              Члан 32. 
 

       Запослени има право на дванаестину годишњег одмора, (сразмерни део) за сваки месец дана рада у  
календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му престаје радни однос. 

 
              Члан 33. 
  

          Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у складу са Законом. 
         Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне недеље 
непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. 
         Запослени има право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако се са послодавцем споразуме да годишњи 
одмор користи у више делова. 
       Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због 
одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета 
- има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године . 

 
Члан 34.        

 
      У зависности од потребе посла, послодавац одлучује о времену коришћења годишњег одмора, уз претходну 
консултацију запосленог. 
      Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума одређеног за 
почетак коришћења годишњег одмора. 
      Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег одмора 
послодавац може доставити и непосредно пре коришћења годишњег одмора. 
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      Послодавац може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора ако то захтевају потребе посла, 
најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора. 
      Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у електронској форми, а на 
захтев запосленог послодавац је дужан да то решење достави и у писаној форми. 

 
Члан 35. 

       У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор у 
целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде 
у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. 
 
       Накнада из става 1. овог члана има карактер накнаде штете. 
 

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 
 

Члан 36. 

Запослени има право на плаћено одсуство са рада у случају: 

1) порођаја супруге или усвојење детета – 5 радних дана; 

2) порођаја другог члана уже породице – 1 радни дан; 

3) полагања стручног испита који је обавезан услов за рад на радном месту на које је распоређен – до 7 радних 
дана; 

4) ступања у брак запосленог – 7 радних дана; 

5) ступања у брак детета односно пасторка, усвојеника/цу или храњеника/цу запосленог – 3 радна дана; 

6) отклањања последица у домаћинству запосленог изазваним елементарним непогодама, хаваријама, пожаром 
или другим непредвидивим разлозима више силе – 3 радна дана; 

7) селидбе – 3 радна дана; 

8) поласка детета запосленог у први разред основне школе – 2 радна дана; 

9) испраћај детета односно пасторка, усвојеника/цу или храњеника/цу у војску – 2 радна дана; 

10) полагање испита у оквиру стручног усавршавања или додатног образовања – по 1 радни дан, а највише 7 
радних дана у току календарске године; 

11) теже болести члана уже породице – 7 радних дана; 

12) смрти члана уже породице – 5 радних дана; 

13) за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви – 3 узастопна дана; 

14) учешћа у такмичењу у организацији синдиката – до 7 радних дана; 

15) рекреативног одмора у организацији синдиката – до 7 радних дана; 

16) обављања волонтерских дужности у хуманитарним удружењима и организацијама – до 2 радна дана, а 
највише 4 радна дана у току календарске године; 

17) учешћа на међународним спортским такмичењима у својству члана репрезентације Републике Србије за 
време боравка репрезентације, као и за време припреме те репрезентације – најдуже 45 радних дана; 

18) смрти крвног или тазбинског сродника до другог степена сродства – 1 радни дан. 

Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца рођена у браку и ван 
брака, рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник, пасторак и старатељ. 

Плаћено одсуство из става 1. овог члана може се користити у току календарске године у укупном трајању – од 7 
радних дана. 

Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15. и 17. овог члана укупан број радних дана који се 
користе као плаћено одсуство у току календарске године, увећава се за број дана који је утврђен као време 
одсуства у сваком од тих случајева. 

Плаћено одсуство одобрава се на писмени захтев запосленог, под условом да је запослени приложио одговарајућу 
документацију (доказ о постојању правног основа за коришћење плаћеног одсуства). 
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Послодавац може да одобри запосленом одсуство из става 1. овог члана и за сроднике који нису наведени у ставу  
2. овог члана и за друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим, у трајању 
утврђеном решењем послодавца. 

Општим актом код послодавца утврђују се и други случајеви у којима запослени остварује право на плаћено 
одсуство. 

Лица која су ангажована код послодавца по основу уговора ван радног односа остварују право на плаћено 
одсуство са рада у случају из става 1. тач. 1), 4), 5), 8), 9), 11), 12), 13), 16) и 18) под условима из овог члана. 

                                                НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 

Члан 37. 

Запослени има право на неплаћено одсуство у календарској години, и то: 

1) ради школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и усавршавања (мастер, докторат) 
којем запослени приступа на своју иницијативу – до 30 радних дана; 

2) ради неговања оболелог члана уже породице – до 90 радни 
3) ради обављања личних послова – до 7 радних дана; 

4) за случај смрти блиског сродника по крвном или тазбинском сродству – до 5 радних дана; 

5) учествовање на културним и спортским приредбама у својству извођача, као и учествовање на стручним 
конгресима и конференцијама. 

На лични захтев послодавац ће одобрити запосленом неплаћено одсуство до 90 дана, које се може користити 
једном, у периоду од пет година, уколико одсуство запосленог не би битно утицало на извршавање послова 
радног места на које је распоређен. 

Послодавац може да одобри запосленом неплаћено одсуство и у дужем трајању и у другим случајевима, ако 
одсуство са рада запосленог не утиче битно на организацију рада код послодавца. 

Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина његовог трајања утврђује се решењем. 

Неплаћено одсуство одобрава се, на писмени захтев запосленог, под условом да је запослени приложио 
одговарајућу документацију (доказ о постојању правног основа за коришћење неплаћеног одсуства). 

 
 
 
 
 
  
 

Члан 38.  
Послодавац је дужан да запосленом омогући одсуство са рада без накнаде плате (неплаћено одсуство) у случају 

смрти сродника који нису наведени у члану 37. Правилника у трајању до 2 ( два ) радна дана. 
 
                                                                         

Члан 39.     
 

Сагласност на неплаћено одсуство даје непосредни руководилац, а одобрава решењем директор установе, 
ако се одобреним неплаћеним одсуством не угрожава процес и организација рада. 
 

Члан 40. 
 
 За време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног односа, ако за поједина права 
и обавезе законом, општим актом и уговором о раду није друкчије одређено.  
 

Члан 41. 
 
 Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада ако одсуствује са рада због:  

- одласка на одслужење односно дослужење војног рока 
- упућивање на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру међународно-техничке или 

просветно-културне сарадње у дипломатска, конзуларна и друга представништва 
- привременог упућивања на рад код другог послодавца у смислу 174. Закона о раду  
- избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, политичкој организацији или 

другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради код послодавца  
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- издржавање казне затвора, односно изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у трајању 
до 6 месеци.  

   Запослени коме мирују права и обавезе из става 1. овог члана има право да се у року од 15 дана од дана одслужења, 
односно дослужења војног рока, престанка рада у иностранству, односно код другог послодавца, престанка 
функције, повратка са издржавања казне затвора, односно мере безбедности, васпитне или заштитне мере - врати 
на рад код послодавца. 
   Права из ст. 1. и 2. овог члана има и брачни друг запосленог који је упућен на рад у иностранство у оквиру 
међународно - техничке или привредне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга представништва. 
 
 
V  ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ  
 

Члан 42. 
 

 Запослени има право на безбедност и заштиту здравља на раду, а послодавац је дужан да му то обезбеди у 
складу са Законом и Правилником о безбедности и здрављу на раду. 
 Послодавац је дужан да запосленог, пре ступања на рад, писменим путем обавести о забрани вршења 
злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања, у 
складу са законом. 

 
Члан 43. 

 
   Запослени је дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спречености за рад у смислу 
прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу потврду лекара која садржи и време очекиване 
спречености за рад. У случају теже болести, уместо запосленог, потврду послодавцу достављају чланови уже 
породице или друга лица са којима живи у породичном домаћинству. 
      Ако запослени живи сам, потврду је дужан да достави у року од три дана од дана престанка разлога због којих 
није могао да достави потврду. 
      Лекар је дужан да изда потврду из става 1. овог члана. 
     Ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. овог члана, може да 
поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог, у складу 
са законом. 
 
VI  ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА  
 

1. Елементи за утврђивање плате 

Члан 44. 

Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује у складу са законом. 

Плата се утврђује на основу: 

1) основице за обрачун плата, 

2) коефицијента који се множи основицом, 

3) додатка на плату, 

4) обавеза који запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу 
са законом. 

Основна плата се одређује множењем коефицијента са основицом за обрачун плата. 

Плата се исплаћује одједном или највише у два дела. 

Исплата пуног износа плате врши се најкасније до 25. у текућем месецу за претходни месец. 

Исплата плате у два дела исплаћује се тако што се први део исплаћује до 10. у текућем месецу за претходни месец, 
а други део до 25. у текућем месецу за претходни месец. 

Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате плата достави обрачун плате. 

Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са законом, нижа од минималне зараде 
послодавац је дужан да запосленом исплати плату у висини обрачунате минималне зараде у складу са законом.  

Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са законом, нижа од минималне зараде, 
запослени са средњом и нижом стручном спремом у јединицама локалне самоуправе,  има право на увећање 
основице у складу са закључком Владе по основу квалитета и резултата рада, ако је у претходној календарској 
години службеник оцењен најмање са оценом „добар”, односно остварио резултате рада. 
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Додатак за време проведено у радном односу 

Запослени има право на додатак на основну плату у висини од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада 
у радном односу (минули рад) у државном органу, органу аутономне покрајине, односно органу локалне 
самоуправе, независно од тога у ком органу је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у међувремену 
променио назив, облик организовања или је престао да постоји. 

Право на минули рад остварује се и за године рада код послодавца од кога је орган, односно послодавац преузео 
надлежности, послове и запослене. 

Запослени остварује право на минули рад и за године рада проведене у органима ранијих савезних држава чији је 
правни следбеник Република Србија, а који су услед промене државног уређења престали да постоје. 

Право на минули рад у складу са овим чланом, остварују запослени почев од 22. марта 2019. године. 

 

 

Додатак за рад ноћу 

Члан 45. 

Запослени има право на додатак на основу плату за рад од 22.00 сата до 6.00 сати наредног дана (рад ноћу). 

Додатак за сваки сат рада ноћу износи 26% на вредности радног сата основне плате запосленог, ако такав рад 
није вреднован при утврђивању коефицијента. 

Додатак за рад на дан празника који није радни дан 

Члан 46. 

Запослени има право на додатак на основну плату за рад на дан празника који није радни дан. 

Додатак за сваки сат рада на дан празника који није радни дан износи 110% на вредност радног сата основне 
плате запосленог. 

Додатак за прековремени рад 

Члан 47. 

Запослени који по писменом налогу послодавца ради дуже од пуног радног времена има право на додатак за 
прековремени рад у висини од вредности сата основне плате увећане за 26%. 

Претпостављени је дужан да изда писмени налог којим обавештава запосленог о обавези да ради прековремено. 

Послодавац је дужан да изврши обрачун и исплату додатка за прековремени рад приликом исплате плате. 

Изузетно, на захтев запосленог, уместо додатка за прековремени рад, запосленом се могу омогућити слободни 
сати у наредном месецу од месеца у којем је обављао прековремени рад, тако што за сваки сат прековременог 
рада остварује сат и по времена слободно. 

Додатак за рад на терену 

Члан 48. 

Запослени има право на накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) у складу са актом Владе. 

Додатак за додатно оптерећење на раду 

Члан 49. 

Ако по писменом налогу непосредног руководиоца запослени ради и послове који нису у опису његовог радног 
места због привремено повећаног обима посла или послове одсутног запосленог, има право на додатак за додатно 
оптерећење на раду. 

У писменом налогу се наводи и назив радног места чије послове ће запослени обављати услед привременог 
повећања обима послова и разлози који су довели до привременог повећања обима посла, односно име 
запосленог који је одсутан. 

Додатак за прековремени рад искључује додатак за додатно оптерећење на раду. 

Додатак за додатно оптерећење од најмање 10 радних дана месечно износи 4% основне плате, односно 5% 
основне плате ако запослени замењује руководиоца унутрашње јединице. 

Додатак за додатно оптерећење од најмање 20 радних дана месечно износи 8% основне плате, односно 10% 
основне плате ако запослени замењује руководиоца унутрашње јединице. 
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Накнада плате 

Члан 50. 

Запослени има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходних 12 месеци за време: 

1) коришћења годишњег одмора, 

2) плаћеног одсуства утврђеног законом и Уговором. 

 

 

Члан 51. 

Запослени који не ради до 30 дана због болести или повреде (привремена спреченост за рад) има право на 
накнаду плате која износи: 

1) 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, 
проузрокована болешћу или повредом ван рада, 

2) 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, 
проузрокована повредом на раду професионалном болешћу или малигним обољењем. 

Накнада плате не може бити нижа од минималне зараде утврђене општим прописима о раду. 

Накнада плате за време привременог одсуства са рада због епидемије заразне болести COVID-19 због које је 
проглашено ванредно стање* 

“Службени гласник РС”, број 55/2020 

Члан 51а* 

Запослени има право на накнаду плате у висини од 100% основне плате за месец у коме је привремено 
одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације 
наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу 
обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена 
болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизлоације. * 

Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се:* 

1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава буџета послодавца;* 

2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава обавезног здравственог 
осигурања до законом прописане висине накнаде плате, а из средстава послодавца, односно из средстава буџета 
послодавца за преостали износ разлике до висине од 100% основне плате.* 

Право на накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана, остварује и запослени који је одсуствовао са рада из разлога 
наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који до дана ступања на снагу овог колективног уговора није 
извршен коначни обрачун и исплата накнаде плате по основу привремене спречености за рад.* 

Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказују решењем надлежног органа (санитарног инспектора, 
органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције 
Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у 
складу са законом.* 

 

Накнада трошкова 

Члан 52. 

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник 
омогућава куповину истих. 

Изузетно од става 1. овог члана, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у 
висини цене месечне претплатне карте. 

За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на 
накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова. 

Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне карте на 
линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта. 
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Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних трошкова превоза узима се 
износ цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену. 

Накнада трошкова превоза исплаћује се до десетог у месецу за претходни месец. 

Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној релацији 
нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне 
карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде јавног превозника. 

 

Члан 53. 

Запослени може да оствари право на накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) и регрес за 
коришћење годишњег одмора од 2020. године ако се за такву врсту накнаде трошкова стекну услови у буџету 
Оснивача.. 

Висину накнаде трошкова из става 1. овог члана утврђује се сходно Закону. 

Новчана и друга примања 

Члан 54. 

Послодавац је дужан да запосленом који одлази у пензију исплати отпремнину при одласку у пензију најмање у 
висини износа три последње исплаћене просечне плате запосленог, с тим што тако исплаћена отпремнина не 
може бити нижа од три последње исплаћене просечне плате по запосленом код послодавца, односно три просечне 
зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније; 

Члан 55. 

Запослени који је остао нераспоређен,  коме је престао радни однос због престанка потребе за његовим радом, 
има право на отпремнину сходно закону. 

Члан 56. 

Запослени остварују право на накнаду трошкова службеног пута у земљи, службеног пута у иностранство, 
трошкове рада и боравка на терену и друге трошкове сходно закону. 

 Накнада трошкова из става 1. овог члана исплаћује се запосленом у висини од 5% просечне месечне зараде по 
запосленом у републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике, трошкове ноћења према приложеном рачуну осим у хотелу са пет звездица, с тим што се путни 
трошкови превоза признају у целини према приложеном рачуну. 
       Дневница за служено путовање рачуна се од часа поласка на службено путовање до часа повратка са 
службеног путовања и то : 
-пола  дневнице за службено путовање које је трајало између 8 и 12 часова 
-цела дневница за време  од 12 до 24 часа 

Остали трошкови везани за службено путовање надокнађују се у виси стварних трошкова, а према 
приложеном рачуну. 
 

Члан 57. 

Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог до 15 година живота поклон за Нову годину – новчану честитку 
у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана, у 
висини утврђеној општим актом. 

Право из става 1. овог члана обезбеђује се и деци лица које је радно ангажовано по основу уговора ван радног 
односа код послодавца најмање три месеца са прекидима или непрекидно у календарској години у којој се 
обезбеђује ово право и ако је у уговорном односу на дан остваривања овог права. 

Послодавац може да обезбеди запосленим женама за дан жена – 8. март поклон у вредности која је предвиђена 
ставом 1. овог члана, односно други пригодан поклон. 

ДРУГА ПРИМАЊА 

Јубиларна награда 

Члан 58. 

Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса по 
запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за последњи 
месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с 
тим што се висина новчане награде увећава за 30% и то: 
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1) За 10 година рада у радном односу – у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса, 

2) За 20 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%, 

3) За 30 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%, 

4) За 35 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%, 

5) За 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%. 

Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у 
радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без 
обзира на то у ком органу је запослени остваривао права из радног односа. 

У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца као услов за остваривање права на 
јубиларну награду рачунају се и године рада у радном односу код претходног послодавца. 

Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 дана од дана остваривања овог права 

Запослени има право на јубиларну награду код послодавца, ако то право у календарској години није остварио у 
другом државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у којем је радио пре рада 
код последњег послодавца. 

Право из става 1. овог члана, остварују сви запослени који почев од 22. марта 2019. године навршавају 10, 20, 30, 
35 и 40 година рада у радном односу у складу са овим чланом. 

г  

 

Солидарна помоћ запосленима 

Члан 59. 

Запослени има право на солидарну помоћ за случај: 

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог, 

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, 

3) здравствене рехабилитације запосленог, 

4) настанка теже инвалидности запосленог, 

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице, 

6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице, 

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као последица 
повреде на раду или професионалног обољења – до висине месечне просечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а уколико деца 
бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у предшколској установи.  

8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја – до висине 
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана, 

9) рођења детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 
према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, 

10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу – највише до три просечне месечне зараде у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације, 

11) другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог у складу са мерилима 
прописаним општим актом послодавца и расположивим финансијским средствима. 

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни или ванбрачни партнер, деца, родитељи, 
усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог. 

У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца, право на солидарну помоћ за члана уже 
породице из става 1. тач. 1), 2), 5), 8) и 9) остварује један запослени. 

Дужа или тежа болест односно тежа повреда у смислу става 1. тачка 1) овог члана постоји ако је запослени 
одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно због спречености за рад услед болести, односно повреде. 
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Право из става 1. овог члана запослени не остварује за чланове уже породице који остварују примања из радног 
односа, односно по основу рада у тренутку подношења захтева, односно који примају новчану накнаду за туђу 
негу и помоћ или примају пензију која је већа од најнижег износа пензије. 

Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1)–5) овог члана признаје се на основу 
уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету органа јединице локалне самоуправе, а 
највише до висине три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

 

Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се породици и остварује се, по 
захтеву члана породице који се подноси у року од 90 дана од дана када је наступио основ за исплату солидарне 
помоћи, највише до висине две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Породицу у смислу става 7. овог члана чине брачни и ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и 
старатељ. 

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска помагала, апарате за 
рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из области обавезног социјалног 
осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима. 

Право на солидарну помоћ у складу са овим чланом остварују сви запослени код којих основ за исплату солидарне 
помоћи наступи почев од 22. марта 2019. године. 

Члан 60. 

Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова погребних услуга који су прописани 
актом о трошковима локалног комуналног погребног предузећа у месту сахране. 

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини приложених оригиналних 
рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у Републици Србији без пореза и доприноса према 
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Ако се смртни случај десио на територији Републике Србије ван места пребивалишта запосленог, па је потребно 
извршити превоз ради сахране у место пребивалишта, породица остварује право на накнаду трошкова превоза. 

Породица остварује право на накнаду трошкова превоза из става 3. овог члана ако се смртни случај десио ван 
територије Републике Србије ван места пребивалишта запосленог, ако је запослени боравио на тој територији по 
захтеву послодавца ради обављања послова из надлежности послодавца и ако накнада трошкова није обезбеђена 
из одговарајућег осигурања. 

Изузетно, ако запослени нема породицу, право на накнаду трошкова остварује лице које поднесе доказ да је 
сносило трошкове погребних услуга. 

Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни партнер запосленог и деца запосленог. 

Члан 61. 

Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга из члана 52. став 1. Уговора, у случају смрти члана 
уже породице, ако то право није остварено по другом основу. 

Сматра се да је право остварено по другом основу ако је члан уже породице био корисник пензије, запослени или 
осигураник самосталне делатности. 

Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини приложених оригиналних 
рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у Републици Србији без пореза и доприноса према 
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга прилажу се извод из матичне књиге умрлих и доказ о постојању 
сродства. 

Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни партнер и деца запосленог. 

Члан 62. 

Запослени има право на годишњу награду. 

Годишња награда исплаћује се запосленом по правилу једном годишње, а учесници се могу споразумети и о томе 
да се годишња награда запосленом исплати изузетно у више делова. 
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О висини и начину исплате годишње награде учесници преговарају у поступку израде Закона о буџету за наредну 
годину. 

 
    

Члан 63. 
 
 Приправник има право на плату најмање у висини 80% основне плате за послове за које је закључио уговор 
о раду као и накнаду трошкова и друга примања,као и накнаду плате за одсуствовање са рада због привремене 
спречености за рад.  
 
 

Члан 64. 
 
       Послодавац може новчано потраживање према запосленом наплатити обустављањем од његове плате само на 
основу правноснажне одлуке суда, у случајевима утврђеним законом или уз пристанак запосленог. 
      На основу правноснажне одлуке суда и у случајевима утврђеним законом послодавац може запосленом да 
обустави од плате највише до једне трећине плате, односно накнаде плате, ако законом није друкчије одређено.  
 
VII ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ 
 

Члан 65. 
 
  Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (у даљем тексту: анекс уговора): 
1) ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада; 
2) ради премештаја у друго место рада код истог послодавца, у складу са чланом 173. Закона о раду; 
3) ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са чланом 174. Закона о раду; 
4) ради премештаја на исте или друге послове, односно радно место као меру за непоштовање радне дисциплине, 
односно извршења злостављања на раду; 
5) ради споровођења безбедности и здравља на раду; 
6) ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права из члана 155. став 1. тачка 5) Закона о раду; 
7) ради промене елемената за утврђивање основне плате, радног учинка, накнаде плате, увећане плате и других 
примања запосленог који су садржани у уговору о раду у складу са чланом 33. став 1. тачка 11) Закона о раду; 
8)  због усаглашавања са законом и општим актом; 
9) у другим случајевима утврђеним законом, општим актом и уговором о раду. 
     Одговарајућим послом у смислу става 1. тач. 1) и 3) члана сматра се посао за чије се обављање захтева иста врста 
и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду. 
 

Члан 66. 
 
         Уз анекс уговора о раду (у даљем тексту: анекс уговора) послодавац је дужан да запосленом достави писмено 
обавештење које садржи: разлоге за понуђени анекс уговора, рок у коме запослени треба да се изјасни који не може 
бити краћи од осам радних дана и правне последице које могу да настану непотписивањем анекса уговора.  
        Ако запослени потпише анекс уговора у остављеном року, задржава право да пред надлежним судом оспорава 
законитост тог анекса.  
       Запослени који одбије понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да у судском поступку поводом 
отказа уговора о раду у смислу члана 179. став 5. тачка 2) овог закона, оспорава законитост анекса уговора.  
        Сматра се да је запослени одбио понуду анекса уговора ако не потпише анекс уговора у року из става 1. овог 
члана. 

Члан 67.       
 
      Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, запослени може бити привремено премештен на 
друге одговарајуће послове на основу решења, без понуде анекса уговора у смислу члана 172. Закона о раду, најдуже 
45 радних дана у периоду од 12 месеци. 
      У случају премештаја из става 1. овог члана запослени задржава основну плату утврђену за посао са кога се 
премешта ако је то повољније за запосленог.  
      Одредбе члана 172. Закона о раду не примењују се и у случају закључивања анекса уговора на иницијативу 
запосленог.  
      Измена личних података о запосленом и података о послодавцу и других података којима се не мењају услови 
рада може да се констатује анексом уговора, на основу одговарајуће документације, без спровођења поступка за 
понуду анекса у смислу члана 172. Закона о раду. 
 
VIII  ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА  
 

Члан 68.  
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 У случају статусне промене, односно промене послодавца, послодавац следбеник преузима од послодавца 
претходника Правилник о раду и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца.  
 Послодавац претходник дужан је да послодавца следбеника потпуно и истинито обавести о правима и 
обавезама из наведених аката који се преносе.  
 Послодавац следбеник дужан је да примењује преузета акта најмање годину дана од дана промене 
послодавца.  
 
IX ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ  
 

Члан 69. 
 
 Послодавац је дужан да донесе програм решавања вишка запослених ако утврди да ће због економских или 
организационих промена доћи до престанка потребе за радом запослених на неодређено време.  
 Програм из претходног става доноси Управни одбор послодавца а о његовој примени стара се директор 
послодавца.  
            

Члан 70.  
 

       Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, запосленом исплати отпремнину у складу са овим чланом.  
        Висина отпремнине из става 1. овог члана не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку 
навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину.  
      За утврђивање висине отпремнине рачуна се и време проведено у радном односу код послодавца претходника у 
случају статусне промене и промене послодавца у смислу члана 147. Закона о раду, као и код повезаних лица са 
послодавцем у складу са законом- 
 
X  НАКНАДА ШТЕТЕ  

Члан 71. 
 

Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом, 
проузроковао послодавцу.  
      Ако је штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете који је проузроковао. 
        Ако се за запосленог из става 2. овог члана ме може утврдити део штете коју је проузроковао сматра се да су сви 
запослени подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким деловима. 
      Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се она 
накнађује, утврђује трочлана комисија коју именује диркетор.                   
      Постојање штете коју је изазвао директор, њену висину, околности под којима је настала, и како се она накнађује, 
утврђује Управни одбор. Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 4. и 5. овог члана, о накнади 
штете одлучује надлежни суд 
      Управни одбор послодавца може, по захтеву запосленог, да умањи висину накнаде штете, највише до једне 
половине штете, ако би наплата штете у пуном износу довела до угрожености подмиривања основних животних 
потреба запосленог и његове породице. 
 
XI  УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ С РАДА  
 

Члан 72.  
 
 Запослени може да буде привремено удаљен са рада:  

1. ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела учињеног на раду или у вези са 
радом, до правноснажног окончања тог кривичног постука 
2.  ако је учинио повреду радне обавезе која угрожава имовину веће вредности 
3. ако је природа повреде радне обавезе односно непоштовања радне дисциплине или је понашање 
запосленог такво да не може да настави рад код послодавца пре истека рока из члана 180. Закона о раду. 

4. ако поступак посредовања не успе, а постоји основана сумња да је извршено злостављање или је 
злоупотребљено право на заштиту од злостављања. 

Имовина веће вредности се сматра имовина већа од три просечне зараде у привреди Републике. 

            Запослени коме је одређен притвор удаљује се са рада од првог дана притвора, док притвор траје.  
 

Члан 73. 
 
    Удаљење из става 1. тачка 1.-3. предходног члана може да траје најдуже три месеца, а по истеку тог периода 
послодавац је дужан да запосленог врати на рад или да му откаже уговор о раду или изрекне другу меру у складу са 
Законом о раду ако за то постоје оправдани разлози из члана 179. став 2. и 3. Закона о раду. 
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    Удаљење из става 1. тачка 4. предходног члана може да траје од четири до 30 радних дана без накнаде плате.   
          Ако је против запосленог започето кривично гоњење због кривичног дела учињеног на раду или у вези са 
радом, удаљење може да траје до правноснажног окончања тог кривичног поступка 
      За време привременог удаљења запосленог са рада у смислу чл. 165. и 166. Закона о раду, запосленом припада 
накнада зараде у висини једне четвртине, а ако издржава породицу у висини једне трећине основне зараде. 
          Накнада плате за време привременог удаљења са рада у смислу члана 166. Закона о раду исплаћује се на терет 
органа који је одредио притвор. 
 

Члан 74. 
 
     Запосленом за време привременог удаљења са рада, у смислу члан 165. и 166. Закона о раду, припада разлика 
између износа накнаде плате примљене по основу члана 168. Закона о раду и пуног износа основне плате, и то: 
1) ако кривични поступак против њега буде обустављен правноснажном одлуком, или ако правноснажном одлуком 
буде ослобођен оптужбе, или је оптужба против њега одбијена, али не због ненадлежности; 
2) ако се не утврди одговорност запосленог за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине из члана 
179. ст. 2. и 3. Закона о раду. 
  
XII  ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА  
 

Члан 75. 
 
 Радни однос запослених може престати под условима и на начин утврђен Законом о раду, и овим 
Правилником.  
 
Члан 70. 
 

Радни однос престаје: 
1) истеком рока за који је заснован; 
2) кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и 

запослени друкчије не споразумеју; 
3) споразумом између запосленог и послодавца; 
4) отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог; 
5) смрћу запосленог; 

6) у другим случајевима утврђеним законом. 
 

Члан 76. 
 
Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца: 
 

1. ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне способности даном 
достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне способности; 

2. ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда или другог органа, забрањено да 
обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање других послова  даном достављања 
правноснажне одлуке; 

3. ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем од шест месеци  даном 
ступања на издржавање казне; 

4. ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем од шест месеци и због 
тога мора да буде одсутан са рада  даном почетка примењивања те мере; 

5. у случају престанка рада послодавца, у складу са законом. 
 
 

          Споразумни престанак радног односа 

Члан 77. 

 
     Радни однос може да престане на основу писаног споразума послодавца и запосленог. 

Пре потписивања споразума, послодавац је дужан да запосленог писаним путем обавести о последицама до 
којих долази у остваривању права за случај незапослености. 
 
 Отказ од стране запосленог 

 
Члан 78. 
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Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду. 

Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писаном облику, најмање 15 дана пре дана који је запослени 
навео као дан престанка радног односа.  

   Отказ од стране послодавца      

Члан 79. 

 
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи на 

радну способност запосленог и његово понашање и то: 

1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима 
ради; 

2) ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом; 

3) ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног односа у 
случајевима утврђеним законом, односно неплаћеног одсуства ради неге детета док не наврши три 
године живота. 

Неостваривање резултата рада и недостатак потребног знања и способности за обављање послова на којима 
запослени ради могу бити основ за отказ уговора о раду под условом да запослени неостварује стандардни радни 
учинак и да нема потребна знања и способности за обављање послова утврђених уговором о раду у периоду од 
најмање три месеца. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе, и 
то:  

 
1) ако несавесно или немарно извршава радне обавезе; 
2) ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; 
3) ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада; 
4) ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за личну заштиту на раду; 
5) ако учини другу повреду радне обавезе утврђену уговором о  раду 
6) изражавање и заступање политичких опредељења у обављању послова код послодаца 
7) недостојно, увредљиво и непримерено понашање према грађанима и другим странкама 
8) кршење кодекса професионалне етике у намери да се кориснику или другим лицима нанесе штета 

или да се себи или другом прибави противправна имовинска корист 
9) одбијање давања података или давања нетачних података ван просторија послодавца у случајевима 

прописаним Законом 
10) злоупотреба права на одсуство у случају болести 
11) одбијање стручног усавршавања на које се запослени упућује 
12) одбијање прописаног здравственог прегледа 
13) неизвршавање радне или друге обавезе у смислу прописа о штрајку 
14) изношење или давање нетачних података о послодавцу у средствима јавног информисања или на 

јавним скуповима, којима се нарушава углед послодавца, без одобрења директора 
15) захтевање или примање од корисника услуга новца, поклона или других погодности 

 
 
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину, и то:  
 

1. ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са законом; 

2. ако не достави потврду о привременој спречености за рад; 

3. ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; 

4. због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола 
или других опојних средстава у току радног времена, које има или може да има утицај на обављање 
посла; 

5. ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног на раду и у вези са 
радом, независно од тога да ли је против запосленог покренут кривични поступак за кривично дело; 

6. ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; 

7. ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, на којима је као посебан услов за рад 
утврђена посебна здравствена способност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности; 

8. ако неоправдано касни на посао и непоштује распоред дневног одмора; 

9. ако се недолично понаша према осталим запосленима и пословним партнерима. 
 

Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши одговарајућу анализу ради утврђивања 
околности из овог члана, сматра се непоштовањем радне дисциплине.  
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Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе 

послодавца и то: 
 

1. акo услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем 
одређеног посла или дође до смањења обима посла; 

2. ако одбије закључење анекса уговора о раду у смислу члана 59. овог Правилника 

Члан 80. 

 
Ако послодавац сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно 

непоштовање радне дисциплине  овог правилника није такве природе да запосленом треба да престане радни 
однос, уместо отказа уговора о раду, послодавац може да изрекне једну од следећих мера: 

 
1) привремено удаљење са рада без накнаде плате, у трајању од једног до 15 радних дана; 
2) новчану казну у висини до 20% основне плате запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у 

трајању до три месеца, која се извршава обуставом од зараде, на основу решења послодавца о изреченој 
мери; 

3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без 
поновног упозорења, ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или 
непоштовање радне дисциплине. 

 

Члан 81. 

 
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случају повреда радних обавеза и радне дисциплине овог 

Правилника, запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок 
од најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења.  

Запослени уз изјашњење из става 1. овог члана може да приложи мишљење синдиката чији је члан у року 
утврђеном у ставу 2. овог члана. 

У упозорењу из става 1. овог члана послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе 
који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење. 

 

Члан 82. 

 

Послодавац може запосленом који  не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за 
обављање послова на којима ради, може да откаже уговор о раду или изрекне неку од мера из члана 80 овог 
правилника, ако му је претходно дао писано обавештење у вези са недостацима у његовом раду, упутствима и 
примереним роком за побољшање рада, а запослени настави да извршава послове на незадовољавајући начин 
након протека остављеног рока. 

 

Отказни рок и новчана накнада 

Члан 83. 

 
Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне резултате рада, односно нема 

потребна знања и способности за обављање послова на којима ради, има право на отказни рок који се утврђује 
уговором о раду, у зависности од стажа осигурања, а који не може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана. 

Отказни рок почиње да тече наредног дана од дана достављања решења о отказу уговора о раду. 
 

Члан 84. 
 

Ако послодавац није у могућности да изврши личну доставу писмена дужан је да о томе сачини службену 
белешку, након чега ће решење објавити на огласној табли послодавца.  

    По истеку осам дана од дана објављивања решења на огласној табли послодавца решење се сматра уредно 
достављеним запосленом. 
 

Члан 85. 
 
 Директор послодавца као именовано лице а по престанку мандата, има право да буде распоређен на радно 
место код послодавца које одговара његовој стручној спреми, знању и способностима. 
  
 
XIII  ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ  
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Члан 86.  

 
 О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује послодавац или лице које он овласти у 
писаном облику. 

Послодавац је дужан да обавештава запослене о свим питањима која су од значаја за социјално-економски 
положај и права и обавезе запослених, 

         Запосленом се у писаном облику доставља свако решење о остваривању права, обавеза и одговорности са 
образложењем и поуком о правном леку.  

    Решење се доставља запосленом лично, на радном месту или у стану. 
    Ако послодавац није у могућности да изврши личну доставу писмена дужан је да о томе сачини службену 

белешку, након чега ће решење објавити на огласној табли послодавца.  
    По истеку осам дана од дана објављивања решења на огласној табли послодавца решење се сматра уредно 

достављеним запосленом. 
 

Члан 87.  
 
 Спорна питања између послодавца и запосленог могу се споразумно решавати на начин и у складу са 
Законом.  
 
 

Члан 88. 
 
 Против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду права, може 
покренути спор пред надлежним судом. 
 Рок за покретање спора је 60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.  
 
XIV  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  
 

 Члан 89. 
 
 У складу са Законом послодавац може за обављање послова закључити са одређеним лицем:  

- уговор о обављању привремених и повремених послова 
- уговор о делу 
- уговор о стручном оспособљавању и усавршавању 
- уговор о допунском раду.  

 
XV БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

Члан 90. 
 
 Запослени има право на безбедност и здравље на раду у складу са законом о раду и овим Правилником. 
 

  Члан 91. 
 
 Радна места са посебним условима рада су предвиђена Правилником о безбедности и здрављу на раду. 

Члан 92. 
 
 Запослени са здравственим сметњама не може да буде распоређен  на радно место на коме би обавњаље 
послова изазвало погоршање његовог здравственог стања. 
 

Члан 93. 
 
 О правима на заштити на раду утврђених Законом и Правилником о безбедности и здрављу на раду решава 
директор Установе. 
 
 
XVI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 94. 
 
  Ступањем на снагу овог Правилника појединачна акта и одлуке која нису у супротности са  Правилником 
се оснажују односно ступају на правну снагу од дана  њиховог доношења. 
 

  Члан 95. 
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 Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин и по поступку по коме је донет Правилник.  

Члан 96.     
 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Горњи 
Милановац”, након добијања сагласности од стране Оснивача. 
 
          
                                                                      

ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ  ОДБОРА 
 
 

-------------------------------------- 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Правни основ за доношење Правилника о раду TOOГM садржан је у одредбама члана 3. Закона о раду 

(“Сл.гласник РС” бр. 24/05, 61/05,54/09, 32/13, 75/14,13/17-одлук УС,113/17,95/18-ауте.тумач.),а све у складу са 
Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник 
РС”бр.38/19,55/2020). 

Овим колективним уговором (у даљем тексту: Уговор), уређују се права и дужности из радног односа 
запослених у органима јединица локалне самоуправе, градских општина, службама и организацијама које оснива 
надлежни орган јединице локалне самоуправе и градске општине, према посебном закону,тe се примењује на 
Туристичку организацију општине Горњи Милановац.  

Правилником о раду у складу са законом уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа. 
Чланом 18. став 1. тачка 9. Статута ТООГМ („Службени гласник општине Горњи Милановац “бр.7/2010,24/2011 

и 5/2015 ) прописано је да је у надлежности Управног одбора ТООГМ доношење Правилника о раду, док став 2. истог 
члана прописује да се  усвојен Правилник о раду од стране Управног одбора доставља на сагласност Оснивачу. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

______________________________ 
 

 

          97 
 
 На основу члана 28. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/2020),  члана 40. 
Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 3/2019) 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 30.10. 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне  Статута Установе за културу, уметност и ваншколско образовање 
„Културни центар“ Горњи Милановац, које је усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 227-1/20 од 
09.09.2020. године. 
 
 2. Ово Решење као и измене и допуне Статута Установе за културу, уметност и ваншколско  образовање 
„Културни центар“, Горњи Милановац  објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 28. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/2020),  члана 40. Статута 
општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 3/2019) 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 30.10. 2020. године, донела је 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ измене и допуне Статута Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац које 
је усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 120/20 од 08.09.2020. године.   
 

3. Ово Решење као и измене и допуне Статута Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац 
објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

4.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 28. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/2020),  члана 40. Статута 
општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 3/2019) 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 30.10. 2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне  Статута Музеја рудничко – таковског краја Горњи Милановац 
које је усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 227/20 од 08.09.2020. године.   
 
 2. Ово Решење као и измене и допуне Статута Музеја рудничко – таковског краја Горњи Милановац  објавити 
у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018 ), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, 
бр. 3/2019) 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 30.10.2020. године, донела 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и финансијском пословању за период од 01.01.-31.12.2019. 
године Дома здравља Горњи Милановац који је усвоји Управни одбор ове установе Одлуком број 210 од 01.06.2020. 
године. 
 
  II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 
Милановац”, бр. 3/2019) 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 30.10.2020. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и финансијском пословању за 2019. годину Међуопштинског 
историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани који је усвојен на седници Управног одбора 
ове установе дана 27.04.2020. 
 
 II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана  22. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16), члана 40. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19), члана 15. Статута Јавно 
комуналног редузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2017) 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 30. 10. 2020. 
године, донела је 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац,  бр. 5853 
од 02.10.2020. године. 
 
 II Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020), чланова 145. Статута општине Горњи 
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, бр. 3/2019) 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 30.10.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду са Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац за радну 
2019/2020 који је усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 1-06-2241 од 14.09.2020.године. 
 
 II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018), члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020), чланова 145. Статута општине Горњи 
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац”, бр. 3/2019) 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 30.10.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на годишњи план рада Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац за радну 
2020/2021 који је усвојио Управни одбор ове установе Одлуком број 1-60-2242 од 14.09.2020.године. 
 
 II  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 77. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30. 10. 2020. 
године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 
 
 
 I  МЕЊА СЕ Решења о образовању Комисије за кадровска, административна и мандатно – имунитетска 
питања (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/20)  тако што се у ставу I алинеја 3) мења и гласи: 

„  Марина Вујанац, одборник Скупштине општине, за члана“ 
 
 II  У осталом делу Решење о образовању Комисије за кадровска, административна и мандатно – 
имунитетска питања (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 14/20  ) остаје непромењено. 

 
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 овог Решења садржан је у одредбама чланова 64. и 65.  Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

На конститутивној седници Скупштине општине Горњи Милановац која је одржана 17.08.2020.године, 
образована је Комисија за кадровска, административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине општине 
Горњи Милановац. Члан ове Комисије, Јована Јовановић из Горњег Милановца ул. Кнеза Александра Карађорђевића 
број 104/18, доставила је Скупштини општине Горњи Милановац оставку на функцију одборника у Скупштини 
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општине Горњи Милановац која је оверена код Јавног бележника у Горњем Милановцу, број овере УОП – V: 1294-
2020 од 10.09.2020.године.   

Одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72/2020 од 23.10.2020.године 
предложила је да се разреши Јована Јовановић из Горњег Милановца, улица Кнеза Александра Карађорђевића број 
104/18, дужности члана  Комисије за кадровска, административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине 
општине Горњи Милановац, а да се на њено место именује Марина Вујанац, одборник Скупштине општине из 
Горњег Милановца. 

Како је Пословником о раду Скупштине општине прописано да се председници и чланови радних тела 
именују из реда одборника као и да је један од чланова Комисије поднео оставку на место одборника у Скупштини 
општине,  то су се стекли услови да дође до измене Решења о образовању Комисије за кадровска, административна 
и мандатно – имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац и да се уместо досадашњег члана Јоване 
Јовановић именује Марина Вујанац  одборник Скупштине општине из Горњег Милановца. 
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

Број: 2-06-43/2020 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 68. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Горњи 
Милановац, у следећем саставу: 

- Обрад Милосављевић, одборник Скупштине општине из Леушића за председника; 
- Јелена Радоњић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Милан Васић, одборници Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Марко Џелетовић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Бошко Миловановић, одборник Скупштине општине из Дружетића, за члана 

 
 II – Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта има председника и четири члана. 
  Комисија припрема и предлаже Скупштини општине Статут општине и Пословник Скупштине општине и 
њихове измене и допуне; разматра и даје мишљења на предлоге аката које Општинско веће упућује Скупштини 
општине и утврђује пречишћене текстове аката које доноси Скупштина општине. 
  III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана. 
  IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 

Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број2-020-72/2020 од 

23.10.2020.године предложила је Обрада Милосављевића, одборника Скупштине општине из Леушића, за 
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председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта док су за чланове предложени Јелена 
Радоњић и Милан Васић, одборници Скупштине општине из Горњег Милановца. 

Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за члана Комисије за 
статутарна питања, организацију и нормативна акта предложила је Бошка Миловановића, одборника Скупштине 
општине из Дружетића, за члана,  док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, Социјалистичка партија Србије, 
Јединствена Србија (ЈС), за члана овог радног тела предложила Марка Џелетовића, одборника Скупштине општине 
из Горњег Милановца 
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/2013, 42/2013 – одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 – др.закон и 9/2020), чланова 40. и 44. Статута општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи 
Милановац“ број 3/19) и чланова 64. и 69. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл.Гласник 
општине Горњи Милановац“ број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30. 10. 
2020.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за планове Скупштине општине Горњи Милановац 

 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за планове у саставу и то: 
 
 -председник  
Радовин Албијанић дипломирани  инжењер геодезије из Горњег Милановца лиценце ИКС број: 372 99 18 04. 
 

- и чланови :  
1. Дарко Лекић, дипломирани  инжењер архитектуре из Горњег Милановца, лиценце ИКС број: 300 

О285 15 
2. Тихомир Обрадовић,  дипломирани инжењер архитектуре из Београда лиценце ИКС број: 100 0096 

06, 200 0001 03, 300 1457 03 и 381 0029 12. 
3. Гордан Миленковић, дипломирани инжењер грађевине из Зајечара лиценце ИКС број 317 G059 08 

и 411 C454 08. 
 
 
  II Комисија за планове општине има председника и четири члана са одговарајућом лиценцом, од којих два 
члана предлаше надлежно министарство. 
 Комисија обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања 
стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе. 
 
 III Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.  
 
  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 члановима 40. и 44. Статута општине Горњи 
Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19) и члановима  64. и 65. Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 17/2013), којима је 
прописано да Скупштина општине Горњи Милановац образује стална радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова одређених Пословником. Стална радна тела образују се 
за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове сталних радних тела именује 
и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у 
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Скупштини општине. Председници и чланови сталних радних тела именују се из реда одборника, осим ако Законом 
и Статутом општине није другачије предвиђено. 
 Одредбама чланова 66. и 69. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл.Гласник 
општине Горњи Милановац“ број 17/2013) прописано је да је стално радно тело Скупштине општине Комисија за 
планове која има председника и четири члана са одговарајућом лиценцом, од којих два члана предлаже надлежно 
министраство. Комисија се образује ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских 
докумената, као и давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа упрве. 
 Чланом 52. Закона о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/2013, 42/2013 – одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 
– др.закон и 9/2020) прописано је да се председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област 
просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у области 
планирања, уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу са овим законом. Једна трећина 
чланова именује се на предлог министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма. Мандат 
председника и чланова Комисије траје четири године.  
 Скупштине општине Горњи Милановац упутила допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре број 2-06-35/2016 од 15. 09. 2020. године са молбом за достављање предлога за именовање 
чланова Комисије за планове Скупштине општине Горњи Милановац.  
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, 
упутило је предлог заведен под бројем 119-01-00881/2020-01 од 22.09.2020.године за именовање два члана 
Комисије за планове и то: др Тихомир Обрадовић, дипл.инж.арх из Београда, лиценце ИКС број 100 0096 06, 200 
0001 03, 300 1457 03 и 381 0029 12 и Гордан Миленковић, дипл.инж.грађ. из Зајечара, лиценце ИКС број: 317 G059 
08 и 411 C454 08. 
 Одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу“ дописом број 2-020- 72/2020 од 23.10.2020.године 
доставила је Комисији за кадровска, административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине општине 
Горњи Милановац  предлог за именовање два члана  Комисије за планове Скупштине општине Горњи Милановац с 
обзиром на број одборника који ова одборничка група има у Скупштини општине и то : Радовина Албијанића, 
дипломираног инжењера геодезије из Горњег Милановца, лиценце ИКС број:  372 99 18 04 и Дарка Лекића, 
дипломираног инжењера архитектуре из Горњег Милановца, лиценце ИКС број: 300 О285 15. 
 Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац – Милисав Мирковић“ 
упутила је допис Скупштини општине Горњи Милановац број 2-020-78/2020 од 28.10.2020.године у 11:17 часова 
којим предлаже да се испред њихове одборничке групе у ово радно тело именује Слободанка Симовић, 
дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом издатом од стране Инжењерске коморе Србије број 200 0581 04.  
 Комисија за кадровска, административна и мандатно – имунитетска питања Скупштине општине одржана 
је дана 27.10.2020.године и тада је утврђен предлог Решења о образовању Комисије за планове Скупштине општине 
Горњи Милановац са до тог моментима пристиглим предлозима.  
 Како је предлог за члана Комисије за планове Одборничке групе „Група грађана победи и спаси општину 
Горњи Милановац – Милисав Мирковић“ стигао након истека рока који је по Пословнику о раду Скупштине 
општине Горњи Милановац прописан као крајњи рок за упућивање проширења дневног реда седнице Скупштине, 
то се овај предлог није разматрао на седници Комисије и није упућен на Скупштину те је одлучено као у 
диспозитиву.  
  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно у управном поступку и против њега се може 
покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема.  
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 70. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30. 10. 2020. 
године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање на коришћење градског грађевинског земљишта Скупштине општине 
Горњи Милановац, у следећем саставу: 



Број 19/2020     Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 152 

- Јелена Радоњић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца за председника; 
- Оливера Старчевић, одборник Скупштине општине из Прањана, за члана; 
- Бранка Цаковић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Лазар Мирјанић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Србољуб Нешовић, одборник Скупштине општине из Калиманића, за члана 

 
 II Комисија за давање на коришћење градског грађевинског земљишта има председника и четири члана.  
 Комисија разматра питања и предлаже Скупштини општине доношење одговарајућих аката из области 
коришћења градског грађевинског земљишта и врши друге послове из ове области које јој повери Скупштина 
општине.  
 III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана. 
  IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 

Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72/2020 од 

23.10.2020.године, предложила је  Јелену Радоњић, однорника Скупштине општине за председника Комисије за 
давање на коришћење градског грађевинског земљишта, док су за чланове предложени Оливера Старчевић, 
одборник Скупштине општине из Прањана и Бранка Цаковић, одборник Скупштине општине из Горњег 
Милановца. 
 Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за члана Комисије за давање 
на коришћење градског грађевинског земљишта предложила је Србољуба Нешовића, одборника Скупштине 
општине из Калиманића, док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, Социјалистичка партија Србије, Јединствена 
Србија (ЈС), за члана овог радног тела предложила Лазара Мирјанића, одборника Скупштине општине из Горњег 
Милановца. 
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 71. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИТУЖБЕ, ПРЕДЛОГЕ И ДРУГЕ ПРЕДСТАВКЕ 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисије за притужбе, предлоге и друге представке, у следећем саставу: 

- Слободан Обрадовић, одборник Скупштине општине из Рудника, за председника; 
- Миладин Савић одборник Скупштине општине из Такова, за члана; 
- Иван Павловић одборник Скупштине општине из Лозња, за члана; 
- Славица Михајловић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Снежана Говедарица, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана 

 
 II Комисија за притужбе, предлоге и друге представке има председника и четири члана. 
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  Комисија разматра притужбе на рад органа општине, предлоге и друге представке упућене Скупштини 
општине. Комисија предлаже Скупштини општине и надлежним органима мере за решавање питања садржана у 
притужбама, предлозима и другим представкама и о томе обавештава подносиоце. Комисија обавезно заседа 
једанпут месечно. О свом раду Комисија подноси извештај Скупштини општине најмање једанпут годишње.  
 III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана.  
 IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72/2020 од 

23.10.2020.године предложила је  Слободан Обрадовић, одборник Скупштине општине из Рудника за председника 
Комисије за притужбе, предлоге и друге представке, док су за чланове предложени Миладин Савић одборник 
Скупштине општине из Такова и Иван Павловић одборник Скупштине општине из Лозња. 

Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за члана Комисије за 
притужбе, предлоге и друге представке предложила је Снежану Говедарицу, одборника Скупштине општине из 
Горњег Милановца, док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија 
(ЈС), за члана овог радног тела предложила Славицу Михајловић, одборницу Скупштине општине из Горњег 
Милановца.  
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 72. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И УСТАНОВА 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање назива улица, тргова и установа, у следећем саставу: 

- др Сандра Поњавић – Марковић, одборник Скупштине општине  из Горњег Милановца,, за председника; 
- Бранка Цаковић, одборник Скупштине општине  из Луњевице, за члана; 
- Миладин Савић одборник Скупштине општине  из Такова, за члана; 
- Зоран Матић одборник Скупштине општине  из Трудеља, за члана 
- Мирослав Миловановић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Јелена Савић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Милан Нешковић, одборник Скупштине општине из Бруснице, за члана 

 
 II – Комисија за давање предлога назива улица, тргова и установа има председника и шест чланова. 
  Комисија разматра предлоге, иницијативе и мишљења у вези утврђивања предлога за давање нових или 
измену постојећих назива улица, тргова и установа на подручју општине Горњи Милановац и након добијања 
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сагласности од надлежног министарства предлаже Скупштини општине давање нових или измену постојећих 
назива улица, тргова и установа. 
  III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана. 
  IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
 С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72/2020 од 
23.10.2020. предложила је  др Сандра Поњавић – Марковић, одборник Скупштине општине  из Горњег Милановца, 
за председника Комисије за давање назива улица, тргова и установа, док су за чланове предложени Бранка Цаковић, 
одборник Скупштине општине  из Луњевице, Миладин Савић одборник Скупштине општине  из Такова и Зоран 
Матић одборник Скупштине општине  из Трудеља Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину 
Горњи Милановац“, за чланове Комисије за давање назива улица, тргова и установа предложили су Јелену Савић, 
одборника Скупштине општине из Горњег Милановца и Милана Нешковића из Бруснице, док је одборничка група 
„ИВИЦА ДАЧИЋ, Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија (ЈС), за члана овог радног тела предложила 
Мирослава Миловановића, одборника Скупштине општине из Горњег Милановца. 
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 73. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за буџет, у следећем саставу: 

- Милка Недељковић, одборник Скупштине општине из Невада, за председника; 
- Јелена Глишовић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца за члана; 
- Марија Јоровић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановцаза члана; 
- Душко Кузмановић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана 
- Јелена Вучићевић, одборник Скупштине општине из Горње Врбаве, за члана; 
- Александар Видојевић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Драган Ђорђевић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана 

 
 II – Одбор за буџет и финансије има председника и шест чланова.  
 Одбор разматра и даје мишљења на предлоге одлука и других аката који се односе на финансирање послова 
општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе; буџет и завршни рачун; задуживања и имовину општине, као и 
друга питања из области имовинско-правних односа и финансија.  
 III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана.  
 IV – Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
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Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама чланова 64. и 65.  Пословника о раду 

Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
 С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72 од 
23.10.2020.године, предложила је Милку Недељковић, одборника Скупштине општине за за председника Одбора за 
буџет, док су за чланове предложени Јелена Глишовић, Марија Јоровић и Душко Кузмановић, одборници Скупштине 
општине из Горњег Милановца. 
 Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за чланове Одбора за буџет 
предложили су, Драгана Ђорђевић и Александра Видојевић, одборници Скупштине општине из Горњег Милановца, 
док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија (ЈС), за члана овог 
радног тела предложила Јелену Вучићевић, одборницу Скупштине општине из Горњег Милановца. 
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 74. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине, у 
следећем саставу: 

- Дарко Лекић, одборника Скупштине општине из Горњег Милановца, за председника; 
- Дејан Бојовић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Кристина Тадић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца за члана; 
- Слободан Обрадовић одборник Скупштине општине из Рудника, за члана 
- Марко Џелетовић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Милисав Мирковић, одборник Скупштине општине из Невада, за члана; 
- Десимир Јовановић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана 

 
 II – Одбор за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине има председника и шест 
чланова. Одбор разматра и даје мишљења на предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине 
у области урбанизма, стамбено-комуналних делатности, уређивања градског грађевинског земљишта, коришћења 
пословног простора и заштите животне средине. 
  III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана. 
  IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
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сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72/2020 од 

23.10.2020.године, предложила је Дарка Лекића, одборника Скупштине општине из Горњег Милановца, за 
председника Одбора за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, док су за чланове 
предложени Дејан Бојовић, Кристина Тадић, одборници Скупштине општине из Горњег Милановца и Слободан 
Обрадовић одборник Скупштине општине из Рудника 
 Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за чланове Одбора за 
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине предложили су Милисава Мирковића и Десимира 
Јовановића одборнике Скупштине општине из Горњег Милановца, док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, 
Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија (ЈС), за члана овог радног тела предложила Марка Џелетовића, 
одборника Скупштине општине из Горњег Милановца Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог 
Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 75. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за друштвене делатности средине Скупштине, у следећем саставу: 

- др Верица Камаљевић, одборника Скупштине општине из Драгоља, за председника; 
- др Сандра Поњавић – Марковић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца за члана; 
- Александра Павловић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца за члана; 
- Душко Кузмановић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца за члана 
- Славица Михајловић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Љубица Браловић, одборник Скупштине општине из Прањана, за члана; 
- Драгица Топаловић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана 

 
 II – Одбор за друштвене делатности има председника и шест чланова. Одбор разматра и даје мишљења на 
предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштина општине у области примарне здравствене заштите, 
социјалне заштите, дечије заштите, предшколског, основног и средњег образовања, културе, физичке културе, 
информисања и других друштвених делатности.  
 III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана.  
 IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 
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С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72/2020 од 
23.10.2020.године,  предложила је др Верицу Камаљевић, одборника Скупштине општине из Драгоља, за 
председника Одбора за друштвене делатности, док су за чланове предложени др Сандра Поњавић – Марковић,  
Александра Павловић и Душко Кузмановић одборници Скупштине општине из Горњег Милановца. 

Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за чланове Одбора за 
друштвене делатности предложили су Љубицу Браловић, одборницу Скупштине општине из Прањана и Драгицу 
Топаловић одборницу Скупштине општине из Горњег Милановца, док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, 
Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија (ЈС), за члана овог радног тела предложила Славицу 
Михајловић, одборницу Скупштине општине из Горњег Милановца.  
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 76. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбора за пољопрувреду и село Скупштине, у следећем саставу: 

- Радовин Веселиновић, одборника Скупштине општине из Прањана, за председника; 
- Радивоје Ђорђевић, одборник Скупштине општине из  Угриноваца, за члана; 
- Драгомир Савић, одборник Скупштине општине из Брђана, за члана; 
- Александар Пауновић, одборник Скупштине општине из Теочина, за члана 
- Мирослав Миловановић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Драгић Бабић, одборник Скупштине општине из Дружетића, за члана; 
- Драган Николић, одборник Скупштине општине из Луњевице, за члана 

 
 II – Одбор за пољопривреду и село има председника и шест чланова. Одбор разматра и даје мишљења на 
предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине из области пољопривреде, водопривреде и 
шумарства; прати рад и организацију месних заједница и предлаже Скупштини општине мере за унапређење 
њиховог рада; прати и разматра питања развоја и подстицања пољопривреде, уређења сеоских подручја и развоја 
села; предлаже надлежном органу општине критеријуме за расподелу средстава са позиције буџета намењених за 
пољопривреду и село; предлаже надлежном органу пројекте којима се стварају бољи и квалитетнији услови живота 
на селу (путеви, ПТТ мрежа, водовод, канализација и остали инфраструктурни објекти). 
  III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана.  
 IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
 С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-020-72/2020 од 
23.10.2020. године предложила је  Радовина Веселиновића, одборника Скупштине општине из Прањана, за 
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председника Одбора за пољопрувреду и село, док су за чланове предложени Радивоје Ђорђевић, одборник 
Скупштине општине из  Угриноваца, Драгомир Савић, одборник Скупштине општине из Брђана, Александар 
Пауновић, одборник Скупштине општине из Теочина. 
   Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за чланове Одбора за 
пољопрувреду и село предложили су Драгића Бабића, одборника Скупштине општине из Дружетића и Драгана 
Николића, одборника Скупштине општине из Луњевице, док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, Социјалистичка 
партија Србије, Јединствена Србија (ЈС), за члана овог радног тела предложила Мирослава Миловановића, 
одборника Скупштине општине из Горњег Милановца Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог 
Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
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На основу члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/2019) и чланова 67. и 77. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 30.10.2020. године, 
донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 
 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за омладину и спорт Скупштине, у следећем саставу: 

- Александра Павловић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за председника; 
- Милета Тешић, одборник Скупштине општине из Грабовице, за члана; 
- Јанко Лангура, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Кристина Тадић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана 
- Миломир Миловановић, одборник Скупштине општине из Прањана, за члана; 
- Ивана Јовановић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана; 
- Жаклина Драгићевић, одборник Скупштине општине из Горњег Милановца, за члана 

 
 II – Одбор за омладину и спорт има председника и шест чланова. Одбор разматра и даје мишљење на 
предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине из области спорта; подноси иницијативе и 
доноси закључке са предлогом мера и активности у области политике младих; иницира пројекте и програме за 
унапређење положаја младих, подстиче сарадњу општине са омладинским организацијама.  
 III – Председник и чланови овог радног тела именују се на мандатни период на који је Скупштина изабрана. 
  IV – 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 чланова 64. и 65.  Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), којом је 
прописано да Скупштина општине образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, предлагање аката и вршења других послова. Као стална радна тела образују се Комисије и Одбори. 
Стална радна тела образују се за мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. Председника и чланове 
сталних радних тела именује и разрешава Скупштина општине Горњи Милановац на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини општине Горњи Милановац. 

 
С тим у вези  одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу““ дописом број 2-06-72/2020 од 

23.10.2020.године предложила је  Александру Павловић, одборника Скупштине општине из Горњег Милановца за 
председника Одбора за омладину и спорт, док су за чланове предложени Милета Тешић, одборник Скупштине 
општине из Грабовице, Јанко Лангура и Кристина Тадић, одборници Скупштине општине из Горњег Милановца. 

Одборничка група „Група грађана победи и спаси општину Горњи Милановац“, за чланове Одбора за 
омладину и спорт предложили су Ивану Јовановић, Скупштине и Жаклину Драгићевић, одборнице Скупштине 
општине из Горњег Милановца, док је одборничка група „ИВИЦА ДАЧИЋ, Социјалистичка партија Србије, 
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Јединствена Србија (ЈС), за члана овог радног тела предложила Миломира Миловановића, одборника Скупштине 
општине из Прањана.  
 Имајући у виду напред речено, одлучено је као у изреци овог Решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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На основу чланова 115. 116. и 120.. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“ 

број 88/2017), члана 124. Статута општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 23/16) 
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 30. 10. 2020. године, 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Краљ Александар I“ испред локалне 
самоуправе 

 
 I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ чланови  Школског одбора ОШ „Краљ Александар I“ испред локалне самоуправе и то:  
- Бранко Мартиновић из Горњег Милановца, ул. Нушићева 35  
- Милорад Цветков из Горњег Милановца 
- Сандра Остојић, из Горњи Милановац, ул. Милоша Великог 74. 

  
II ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Школског одбора ОШ „Краљ Александар I“ испред локалне самоуправе и то: 

- Слободан Јаковљевић, Брусница бб 
- Александар Марковић из Горњег Милановца, ул. Нушићева 9 
- Марина Перишић, из Горњи Милановац, ул. Милоша Великог 96 

 
III  Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата Школског одбора. 
 
IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ . 
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На основу чланова 115. 116. и 120.. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“ 

број 88/2017), члана 124. Статута општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 23/16) 
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 30.10. 2020.године, донела 
је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ „Сунце“ Горњи Милановац испред локалне 

самоуправе 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови  Управног одбора ПУ „Сунце“ Горњи Милановац испред локалне самоуправе и 
то:  
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- Драган Вучићевић, из Горњег Милановца, ул Железничка 37 
- Бранко Мартиновић из Горњег Милановца, ул. Нушићева 35 
- Јовица Царевић из Велеречи 

  
II ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Управног одбора ПУ „Сунце“ Горњи Милановац испред локалне самоуправе и то: 

- Маријана Николић, из Горњег Милановца, ул. Саве Ковачевића 21 
- Јована Ристовић из Мајдана 
- Бојан Пучковић из Горњег Милановца, ул. Железничка 33/13 

 
III  Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата Управног одбора. 
 
IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ . 
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На основу чланова 11.13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
34/2010- одлука УС, 54/2011, 12/20, 16/2020- аутентично тумачење и 68/2020), члана 145. Статута општине Горњи 
Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 23/16) 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 30. 10. 2020. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама Решења о именовању Изборне комисије општине Горњи Милановац 

 
Члан 1.  

 
 Решење о именовању Изборне комисије општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 5/19) у ставу I тачка 2 алинеја 2 брише се. 
 

Члан 2.  
 

 У осталом делу Решење о именовању Изборне комисије општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број 5/19) остаје непромењено. 
 

 
Члан 3. 

  
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ . 
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На основу члана 126. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19) 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 30.10. 2020. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
разрешењу директора Центра за социјални рад Горњи Милановац 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ Александар Јевтовић, дипломирани правник из Горњег Милановца дужности директора 

Центра за социјални рад Горњи Милановац пре истека мандата. 
 

II Овом лицу дужност директора престаје даном доношења овог Решења. 
  
III Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
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На основу члана 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19) 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 30.10. 2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Горњи Милановац. 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Вучићевић, дипломирани правник из Горњег Милановца на дужност вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад Горњи Милановац почев од 30.10.2020. године. 

 
II Вршилац дужности директора може обављати дужност директора најдуже једну годину. 
  
III  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
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                   АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА    
 

          66. 
 
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013- одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. 
закон, 87/2018 и 23/2019), чланова 25. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Сл.гл.општине Горњи Милановац“, бр.24/08), Општинско веће општине Горњи Милановац,  на седници одржаној  
16. 10. 2020. године, донело је 
 

Решење 
о образовању и начину рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Горњи Милановац 
 
 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Савет). 
 
 II У Савет се именују: 

1. Дејан Ковачевић, Председник општине Горњи Милановац, за председника Савета; 
2. Божидар Вучетић, директор Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, за заменика 

председника Савета 
3. Мила Лазаревић, председник Прекршајног суда у Горњем Милановцу, за члана; 
4. Срђан Богдановић, начелник ПС у Горњем Милановцу, за члана; 
5. Марија Филиповић, Општински правобранилац, за члана. 
6. Марија Бабовић,запослена у Одељењу за инспекцијске послове  ОУ Горњи Милановац; 
7. Бранко Мартиновић, Помоћник председника општине за инфраструктуру и саобраћај. 

 
 За секретара Савета именује се Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за урбанизам, комунално 
стамбене и имовинско правне послове. 

 Мандат члановима Савета траје четири године, с тим да након истека мандата могу бити поново именовани.  

 
 III Задатак Савета је: 
  - да иницира и предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Горњи 
Милановац; 
  - да организује и подстиче активности на саобраћајном васпитању и образовању деце и грађана; 
  - да даје мишљење о предлозима одлука и других аката којим се унапређују питања од интереса за 
безбедност саобраћаја; 
  - да најмање два пута годишње разматра извештај надлежних органа о стању безбедности саобраћаја на 
територији општине Горњи Милановац и такав извештај доставља Општинском већу и Скупштини општине на 
разматрање и усвајање;  
 - да предлаже Општинском већу програм коришћења средстава из члана 17. и 18. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима (30% од новчаних казни за саобраћајне прекршаје учињене на територији општине Горњи 
Милановац); 
  - да предлаже надлежном органу Општинске управе да утврди режим саобраћаја на општинским путевима 
и улицама ради израде пројеката техничког регулисања саобраћаја; 
 - да разматра пројекте техничког регулисања саобраћаја на општинским путевима и да даје предлог за 
давање сагласности надлежном органу Општинске управе. 
 
 IV Савет на првој седници, посебном одлуком, именује координатора за сарадњу са Агенцијом за безбедност 
саобраћаја (у даљем тексту: координатор), односно стручно лице које ће обављати послове сарадње и комуникације 
са Агенцијом и извештавања Агенције о раду савета. 

 За координатора се именује један од чланова Савета. 
 Сва акта која се односе на рад Савета, координатор доставља поштом на адресу Агенције и уноси у ИСА 
апликацију. 
 
 V Савет ради у седницама које сазива председник Савета по својој иницијативи или на захтев једне трећине 
чланова Савета. 
 На писани захтев представника Агенције, председник Савета дужан је да сазове седницу Савета у року 
назначеном у захтеву, који не може бити краћи од три радна дана. 
 Председник Савета сазива седницу Савета писаним путем (пошта или електронска пошта). 
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 Позив за  седницу  садржи датум, место и време одржавања седнице. Уз позив за седницу доставља се 
предлог дневног реда, записник са претходне седнице и други неопходни материјали ве- зани за одржавање 
седнице савета. 
 Изузетно, у одсуству председника Савета, седницу Савета може сазвати заменик председника Савета или 
други члан Савета, кога претходно писано овласти председник Савета. 
 
 

 VI  У одређеним случајевима може се сазвати хитна седница Савета. 
  Изузетно, хитна седница Савета може се сазвати телефонским путем.  
  О предлогу за разматрање и одлучивање по хитном поступку, Савет се изјашњава на почетку рада 
седнице. 
 
 VII  Чланови Савета дужни су да редовно присуствују седницама Савета. 
  Члан Савета који је примио позив, а из оправданих разлога није у могућности да присуствује 
седници Савета, дужан је да о томе писаним путем обавести председника Савета пре почетка наведене седнице 
Савета. 
 
 VIII  Организационе и административно-техничке послове за потребе рада Савета врши секретар Савета, уз  
стручну подршку надлежних служби за техничко регулисање саобраћаја и безбедност саобраћаја на путевима 
општине Горњи Милановац. 
 
 IX  Позив за седницу, са пратећим материјалом,  председник  Савета доставља најкасније три радна дана 
пре одржавања седнице. 
 Изузетно, позив за седницу може се доставити и у краћем року, при чему је председник Савета дужан да на 
почетку седнице образложи такав поступак. 
 
 X Седницом председава председник Савета, кога у случају одсуства, мења заменик председника Савета.  

 Пре почетка рада Савета утврђује се дневни ред. 
 Дневни ред се утврђује на предлог председавајућег и других чланова Савета. 
 За сваку тачку дневног реда отвара се претрес који почиње излагањем  одређеног известиоца и расправом 
чланова Савета.  
 
 XI   О реду на седници Савета стара се председавајући.  
  На седници Савета води се записник 
 

 XII    На  седници  Савета  се одлучује јавним гласањем, а одлука се сматра донетом ако се за њено усвајање 
изјасни већина присутних чланова. 
  По обављеном гласању, председавајући је дужан да констатује број чланова који су гласали „ЗА” и 
„ПРОТИВ” одлуке, као и број чланова који су се уздржали од гласања „УЗДРЖАНО”, односно да констатује да ли је 
одлука усвојена или није усвојена. 

 
 XIII   Акта која доноси Савет потписује председник Савета. 
   Изузетно, председник Савета може писаним путем овластити заменика председника Савета да 
потписује поједина акта Савета. 

 
 XIV  Савет на годишњем нивоу припрема предлог програма, који усваја Општинско веће општине Горњи 
Милановац и на који Агенција даје сагласност. 
 
 XV  Правилником о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“ број 8 од 31. јануара 2020), ближе се уређују остала питања која су значајна за рад Савета.  
 

XVI  Сви поступци који су започети до дана ступања на снагу овог Решења, окончаће се применом аката 
према којима су започети. 

 
           XVII  Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван снаге Решење о образовању и начину рада Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 8/17) и Решење о изменама и допунама Решења о образовању и начину рада Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац, које је донело Општинско веће општине Горњи 
Милановац дана 16. маја 2019. године. 

 
 XVIII Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац“.  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06- 41/2020 од 16.10.2020. године 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                   Дејан Ковачевић с.р.  
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          67. 
 

Општинско веће Општине Горњи Милановац, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07,  83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац" број 3/2019) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 24/08), у складу са Одлуком 
о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, бр. 32/18) на предлог Комисије за оцену предлога програма удружења везаних за област 
културе и програма цркава и верских заједница на основу јавних конкурса из буџета општине Горњи Милановац, 
на седници одржаној 16.10.2020. године, доноси: 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
o расподели средстава за  финансирање програма од јавног интереса у области културе и цркава и 

верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у 2020. години 
 

 
1. Средства у износу од 3.265.000 динара распоређују се за реализацију пројеката/програма следећих удружења: 

Ред. 
Бр. 

Назив удружења Износ средства која се додељују у динарима 

1.  
Удружење „Рекултиватор“ 200.000 

2.  
КУД „Видовдан“ 23.000 

3.  
Удружења за препород народног живота 
„Рудничка моба“ 

/ 

4.  
„Руднички завичај“  29.000 

5.  
„Богати легат искрених стваралаца Србије“ 80.000 

6.  
Српски православни национални сабор / 

7.  
„Настеатар“ 420.000 

8.  
„Породица бистрих потока“ 275.000 

9.  
„Плишани малишан“ 70.000 

10.  
Изворна група „Црнућанка“ 200.000 

11.  
КУД „Шумадија“ 600.000 

12.  
Милановачко позориште 350.000 

13.  
Драмски студио за децу и младе“Би хепи“ 100.000 

14.  
УГ“Српски Холивуд“ 100.000 

15.  
Удружење ликовних и примењених уметника 
Г. М 

68.000 

16.  
УГ Радич - Гружанска иницијатива младих / 

17.  
Удружење Српски фестивал светске музике 150.000 

18.  
Удружење грађана „Омними“ 100.000 

19.  
Кжижевно друштво „Запис“ 200.000 

20.  
Удружење радника уметника Србије 50.000 

21.  
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ 80.000 
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22.  
Руднички видици 120.000 

23.  
Удружења музичара „Таково пева“ / 

24.  
Певачка група „Таковски ехо“ 50.000 

 
2. Средства у износу од 2.500.000 динара распоређују се за реализацију пројеката/програма цркава и верских 
заједница 

Ред. 
Бр. 

Назив удружења Износ средства која се додељују у динарима 

1. 
СП ЦО Горњи Милановац-цркве Свете 
Тројице 

2.500.000 

2.  
СП ЦО  Савинац / 

3. 
СП ЦО Брусница / 

4. 
СП ЦО Велереч / 

5. 
СП ЦО Шилопај / 

6. 
СП ЦО Јарменовци / 

7. 
СП ЦО Брђани / 

 
 
3. Одобрена средства су наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног 

програма и у складу са уговором који се закључује између Општине и Удружења а који у име Општине, са удружењем 
- носиоцем програма закључује Председник општине. 

4. Позивају се овлашћена лица Удружења из става 1. да у року од 8 дана од дана пријема овог решења 
приступе ради закључења уговора о финансирању са Општином Горњи Милановац или ће се у противном сматрати 
да су одустали од одобрених средстава. Она удружења која су одлуком добила мањи износ средстава од тражених у 
обавези су да, пре закључења уговора о реализовању програма, ускладе буџет и план реализације програма са 
висином додељених средстава и доставе га Општинској управи, у противном ће се сматрати да су одустали од 
закључења уговора. 

5. Ово Решење служиће као основ кориснику за отварање наменског подрачуна код Управе за трезор, преко 
кога ће се, по закључењу уговора из тачке 3. овог Решења, на основу ваљане рачуноводствене документације 
вршити трансфер средстава кориснику 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Општинскa управа Општине Горњи Милановац, на основу члана 7. Одлуке о условима и начину 
финансирања програма од јавног интереса на територији општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 32/2018), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 105/16) и члана 72. Статута општине Горњи Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", број 3/2019), дана 06.02.2020. године,  расписала је јавни конкурс 
за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Горњи Милановац у 2020. години за програме 
културе, цркава и верских заједница. 
 Решењем Председника општине Горњи Милановац, образована је Комисија за оцену предлога програма 
удружења везаних за област културе и програма цркава и верских заједница („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 2/2020) чији је задатак био да на основу Одлуке о условима и начину финансирања програма од 
јавног интереса на територији општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 
32/2018) и услова и критеријума наведених у Јавним конкурсима за финансирање програма од јавног интереса из 
буџета општине Горњи Милановац у 2020. години, везаних за програме удружења из области културе и програме 
цркава и верских заједница, сваки члан посебно изврши појединачну оцену предлога програма пристиглих на 
предметне Јавне Конкурсе  у року од 60 дана од истека рока за подношење пријава, утврди заједничку 
прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених програма,  објави заједничку прелиминарну листу на 
званичној интернет страници општине Горњи Милановац и порталу Е-Управа,  размотри евентуалне приговоре 
подносиоца поднете у року од 3 дана од дана објављивања листе, донесе одлуку о истима, утврди коначни предлог 
листе вредновања и рангирања пријављених програма и достави га Општинском већу на доношење одлуке, 
најкасније 15 дана од истека рока за улагање приговора. 
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 Конкурсом је предвиђено да је рок за подношење пријава најкасније до 21.02.2020. године да Комисија, у 
року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве, утврђује заједничку прелиминарну листу вредновања 
и рангирања пријављених програма, која се објављује на интернет страници општине Горњи Милановац, огласној 
табли Општинске управе и на порталу е-Управа а да Општинско веће, на основу достављеног предлога листе 
вредновања и рангирања у року од 30 дана доноси коначну одлуку о избору програма и додели средстава. 
 Због проглашења епидемије заразне болести COVID 19 и увођења ванредног стања на територији 
Републике Србије од 15.03.2020.године  које  је  трајало до 06.05.2020. године, а након тога и  расписивања локалних 
и избора за народне посланике Републике Србије, није било услова  да Комисија  за оцену предлога пројеката   
удружења за суфинансирање из буџета општине Горњи Милановац,  заседа и по поднетим предлозима сачини 
одлуке.  Такође, највећи број удружења је објективно  био спречен да у условима ванредног стања организују и 
спроведу своје планиране активности.  
 Председник општине Горњи Милановац донео је Решење број 1-401-489/2020 од 27.08.2020. године којим 
се мења Решење број 1-401-237/2020 тј. за председника ове Комисије именована је Заменица председника општине 
Јадранка Достанић. Остали чланови ове Комисије су Ана Ранковић, представник Музеја рудничко таковског краја, 
Радош Гачић,  представник Установе за културу, уметност и ваншколско образовање “Културни центар“ Горњи 
Милановац, Иван Антић и Драгица Петровић запослени у Општинској управи општине Горњи Милановац. 
  Имајући све то у виду као и  препоруку Владе и ресорног Министарства да локалне самоуправе из буџета 
финансијски помогну рад удружења, како не би дошло до њиховог гашења, на састанку Комисије која је одржана 
дана 29.09.2020.године, једногласно је донет Закључак да се упути допис удружењима која су благовремено 
поднела предлоге пројеката по Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине 
Горњи Милановац у 2020. години за програме културе и цркава и верских заједница ради подношења писаног 
извештаја о реализацији досадашњих активности и планираних програмских активности, које треба да се  изведу  
до краја 2020. године. 
            Удружења су у року од седам дана од дана пријема дописа, доставила писане извештаје на утврђеном 
обрасцу у којима је наведено које конкретно активности предложених програма су извели у току ове године, 
односно имају у плану да изведу до краја 2020. године, као и које трошкове су имали на име реализације конкретних 
активности, односно планирају да имају за активности, које треба да изведу до краја 2020. године.  
             Програми оних Удружења која у остављеном року нису доставили уредан и исправан извештај, нису узети у 
разматрање приликом доношења одлуке о расподели средстава, те се сматрало да је Удружење у целости одустало 
од предложеног пројекта. 
 На основу напред реченог, Комисија за оцену предлога програма удружења везаних за област културе и 
програма цркава и верских заједница, на седници одржаној 15.10.2020. године, размотрила је предлоге пројеката 
удружења о досадашњим и планираним активностима које треба да се изведу до краја 2020.године и предложила 
износе наменских средстава за реализацију истих.  

Комисија је такође ценила, да ли је сваки појединачни програм усклађен са општим интересом у култури, 
колики су квалитет и садржајна иновативност пројекта и капацитети потребни за његову реализацију, како је 
планиран буџет пројекта са становишта разрађености, усклађености са планом активности пројекта, 
економичности и укљученост више извора финансирања и колики је степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице. 

Такође, Комисија је ценила, статус верског здања односно установе, област у којој се реализује програм, 
дужину трајања програма, број корисника програма, циљеве који се постижу као и да ли је обезбеђено 
суфинансирање програма из других извора осим сопствених. 

Када су у питању пројекти Удружења за препород народног живота „Рудничка моба“, и УГ Радич - Гружанска 
иницијатива младих, Комисија је става да њихове планиране активности не испуњавају критеријуме и мерила која 
су прописана Конкурсом. Што се тиче Удружења музичара „Таково пева“, њихов извештај није узет у разматрање из 
разлога што  на поднетом извештају нису наведени износи трошкова по насталим рачунима ни износ процењених 
трошкова за планиране активности у наредном периоду, те је стога Комисија закључка да је наведено удружење 
одустало од првобитно поднетог пројекта.  

Српски православни национални сабор није доставио извештај у форми у којој је тражено тј. достављени 
извештај је без изјаве носиоца програма, потписа и печата подносиоца захтева.  

Комисија на седници која је одржана 15.10.2020.године, разматрајући предлоге пројеката цркава и верских 
заједница става да се ове године са износом од 2.500.000 динара помогне СПЦО Горњи Милановац, Цркви Свете 
Тројице. Наиме, у току су велики припремни радови, који подразумевају припрему зидова и наношење одговарајуће 
подлоге како би уметници могли већ крајем октробра да започну осликавање као и замену столарије на цркви. Како 
до сада овај Храм никада није осликаван, читав подухват је од великог значаја, како за свештенство тако и за све 
грађане Горњег Милановца. Општина Горњи Милановац је и до сада у великом делу помагала у финансирању 
радова на цркви. Због хитности обављања радова у цркви Свете Тројице у Горњем Милановцу, Комисија је става да 
пројекти осталих цркава који су поднели извештаје буду предмет разматрања по јавном конкурсу који ће бити 
расписан почетком 2021. године, у складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, те је 
одлучено као у диспозитиву овог Решења.  

Општинско веће је уважавајући предлог Комисије донело одлуку о одобравању програма и расподели 
средстава по Јавном конкурсу као у диспозитиву а на основу Одлуке о условима и начину финансирања удружења 
из буџета општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.32/18).  
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Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред 
Управним судом у року од 30 дана од доношења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06- 41/2020 од 16.10.2020. године 
 
 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                   Дејан Ковачевић с.р.  

 
 

          68. 
 

Општинско веће општине Горњи Милановац, поступајући на основу члана 60. Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.3/2019) и 26. Одлуке о Општинском већу 
(Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.13/2016) и члана 2. и 3.Одлуке о утврђивању смрти лица 
умрлих изван здравствене установе на територији Општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, бр.19/2018), на седници одржаној 16.10.2020. године, доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I - Утврђује се листа лекара-мртвозорника за стручно утврђивању чињенице смрти лица умрлих изван 

здравствене установе на територији општине Горњи Милановац, како следи: 
 

ред.бр. ИМЕ МРТВОЗОРНИКА 
1.  др Зоран Милојевић 
2.  др Бојан Павловић 
3.  Др Биљана Вукашиновић 
4.  др Зорица Дмитровић 
5.  Др Радмила Вукосављевић 
6.  др Марина Вујанац 

 
 II Именовани лекари са листе мртвозорника из става I овог решења, ће у периоду од годину дана, почев од 

05.10.2020. године закључно са 01.10.2020. године, вршити послове стручног утврђивања чињенице смрти лица 
умрлих изван здравствене установе на територији општине Горњи Милановац, уз накнаду коју у складу са Одлуком 
одреди решењем Председник општие. 

 
III – Налаже се Општинској управи Општине Горњи Милановац да у року од 8 дана од дана доношења овог 

решења утврди распоред рада и дежурстава лекара мртвозорника, достави га свим именованим лицима са листе и 
надлежним органима у складу са законом. 

 
IV – Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06- 41/2020 од 16.10.2020. године 

 
 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                   Дејан Ковачевић с.р.  

 
 
 
 
 
 

          69. 
 

На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника 
буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
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Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16.10.2020. године, донело је:  

 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првој измени и допуни финансијског плана ЕТШ „Књаз Милош“ Горњи 

Милановац за 2020.годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 14.09.2020. године, под бројем 
707/1. 

 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06- 41/2020 од 16.10.2020. године 

 
 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                   Дејан Ковачевић с.р.  

 

          70. 
 

На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника 
буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16.10.2020. године, донело је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првој измени и допуни финансијског плана ТШ „Јован Жујовић“ Горњи 
Милановац за 2020.годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 15.09.2020. године, под бројем 
351. 

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                   Дејан Ковачевић с.р.  

 
 
 
 

          71. 
 

На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника 
буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16. 10. 2020. године, донело је: 

 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првој измени и допуни финансијског плана ОШ „Свети Сава“ за 

2020.годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 14.09.2020. године, под бројем 595. 
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3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 

 

          72. 
 

На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника 
буџета („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16.10.2020. године, донело је: 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првој измени и допуни финансијског плана ОШ „Иво Андрић“ Прањани 

за 2020.годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 21.09.2020. године, под бројем 787. 
 

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                         Дејан Ковачевић с.р. 
 

          73. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018, 
31/2019 и 72/2019 ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16.10. 2020. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функционална класификација 160 – Остале опште услуге,   Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 10.000,00 динара за исплату јубиларне награде запосленом у Гимназији 
„Таковски устанак“. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функција 920 – Средње образовање, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска активност ПА 0001 
– Функционисање средњих школа, Економска класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима власти, 
(416000 – Награде запосленима и други расходи) у износу од 10.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. Годину.  
4. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије,рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
5.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06- 41/2020 од 16.10.2020. године 

 
                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                   Дејан Ковачевић с.р.  
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          74. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2017 - 
др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 16. 10. 2020. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019,01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара МЗ Горња Врбава на име осталих 
општих услуга. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02, 

функција 620 – Развој заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – 
Функционисање месних заједница – МЗ Горња Врбава, Eкономска класификација 423000 -  Услуге по уговору 
(423900 – остале опште услуге ) у износу од 50.000 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Горња Врбава за 2020. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 
                                        

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

          75. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018, 
31/2019 и 72/2019 ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16.10.2020. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функционална класификација 160 – Остале опште услуге,   Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
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одобравају се средства у износу од 127.000 динара за набавку материјала за одржавање хигијене и то ОШ „Момчило 
Настасијевић“  у износу од 57.000 динара, а ОШ „Десанка Максимовић“ у износу од 70.000 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функција 912 – Основно образовање, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност  ПА 0001 
– Функционисање основних школа, Економска класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима власти, 
(426000 – Материјал за одржавање хигијене) у износу од 127.000 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину.  
4. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије,рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 

 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

          76. 
 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2017 - 
др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 16.10.2020. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019,01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, Економска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од  35.000 динара МЗ Велереч на име трошкова 
електричне енергије. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 02, 

функција 620 – Развој заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА 0002 – 
Функционисање месних заједница – МЗ Велереч, Eкономска класификација 421000  – Стални трошкови (421200 – 
Енергетске услуге)  у износу од 35.000 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана индиректног буџетског корисника – Месне заједнице Велереч за 2020. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 

                                        
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
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          77. 
 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и  72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16. 10. 2020. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број  21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 10.000,00 динара Милинковић Драгомиру  за 
трошкове лечења.  

2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – 
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета - Једнократна помоћ) у износу од 10.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 
                                        

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 

          78. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018, 
31/2019 и 72/2019 ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16. 10. 2020. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функционална класификација 160 – Остале опште јавне услуге некласификоване на другом месту,   Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, Економска 
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класификација 499 – Текућа буџетска резерва, Извор финансирања 13, одобравају се средства у износу од 
3.300.000,00 динара за рехабилитацију коловоза и тротоара у наставку улице Мише Лазића. 

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

Функција 451 – Друмски саобраћај, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 0701-П3 – 
Реконструкција улице  Миша Лазића, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, (511200 – 
Изградња зграда и објеката) у износу од 3.300.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину. 
 
 
4. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије,рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 

 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-41/2020 од 16. 10. 2020. године 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић 

 
 
 
 
 
 

          79. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018, 
31/2019 и 72/2019 ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16.10. 2020. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,   Програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва, Извор финансирања 13, одобравају се средства у износу од 750.000,00 динара за 
извођење радова на адаптацији помоћне просторије – мокри чвор издвојеног одељења основне школе „Десанка 
Максимовић“ у селу Доња Врбава. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функција 912 – Основно образовање, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Пројекат 2002-П5 – ОШ „ 
Десанка Максимовић“ Доња Врбава - изградња мокрог чвора, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти, (511299 – Изградња осталих објеката) у износу од 750.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину. 
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4. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије,рачуноводство и локалну пореску 
администрацију. 

 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број. 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          80. 
 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018, 
31/2019 и 72/2019 ), члана 46. Закона о локаланој самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 16.10. 2020. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,   Програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва, Извор финансирања 13, одобравају се средства у износу од 1.476.000,00 динара за 
рехабилитацију паркинга у КО Рудник. 

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

Функција 451 – Друмски саобраћај, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 0701-П17 
– Рехабилитација паркинга у КО Рудник, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, (511399 - 
Капитално одржавање осталих објеката) у износу од 1.476.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину. 
 
 
4. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије,рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 

 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-41/2020 од 16.10.2020.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 
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          81. 
 
Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена финансијског плана Установе 

“Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац за 2020. годину – прва измена, на основу члана 62. Статута 
општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019)  и чланова 4. и 26. Одлуке 
о Општинском већу општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 24/08), на 
седници одржаној 29.10.2020. године, донело је  

 
 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене финансијског плана Установе “Спортско-рекреативни центар“ Горњи 

Милановац за 2020. годину – прва измена које је усвојио Управни одбор ове установе  Одлуком бр. 650-20 од 
23.10.2020. године.  

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

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-45/2020  од 29.10.2020. године. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 
 
 

          82. 
 
На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директиних и индиректиних корисника 
буџета (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о општинском већу 
општине Горњи Милановац (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 29.10.2020.године, донело је, 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о другој измени и допуни финансијског плана ОШ „Иво Андрић“ Прањани 
за 2020. годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 23.10.2020.године, под бројем 
853/2020. 

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-45/2020  од 29.10.2020. године. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
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          83. 
 
На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директиних и индиректиних корисника 
буџета (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о општинском већу 
општине Горњи Милановац (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 29.10.2020.године, донело је, 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првој измени и допуни финансијског плана ОШ Арсеније Лома“ Рудник 
за 2020. годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 23.10.2020.године, под бројем 325.. 

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Број: 3-06-45/2020 од 29.10.2020.године 
 

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                              Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

          84. 
 
На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 
3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директиних и индиректиних корисника 
буџета (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о општинском већу 
општине Горњи Милановац (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), Општинско веће општине 
Горњи Милановац на седници одржаној 29.10.2020.године, донело је, 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првој измени и допуни финансијског плана ОШ „ Таковски устанак“ 
Таково  за 2020. годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 16.10.2020.године, под 
бројем 575/2. 

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Број: 3-06-45/2020 од 29.10.2020.године 
 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                   Дејан Ковачевић с.р. 
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          85. 
 
 На основу члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, 
број 3/19), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директиних и индиректиних 
корисника буџета (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о 
општинском већу општине Горњи Милановац (Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 29.10.2020.године, донело је, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о првој измени и допуни финансијског плана ОШ  „Десанка Максимовић“ 
Горњи Милановац за 2020. годину, усвојену на Школском одбору ове школе одржаном дана 
22.10.2020.године, под бројем 1029/2020. 

 
2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Број: 3-06-45/2020 од 29.10.2020.године 
 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                           Дејан Ковачевић с.р. 

 

          86. 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 25. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. 
годину („Службени гласник општине Горњи Милановац“, брoj 21/2019,1/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 29.10. 2020. године, донело је  

 
                                                                                         Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

 
Члан 1.  

    У члану 9. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 21/2019,1/2020 и 16/2020 ) - II Посебан део, раздео 4 - Општинска управа, Програм 7 - 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0002 - Одржавање саобраћајне инфраструкруре, 
функционална класификација 451 - Друмски саобраћај, део средстава билансираних на економском конту 511000 - 
Зграде и грађевински објекти,  
 

 - алинеја „Асфалтирање некатегорисаних путева“, средства у износу од 900.000,00 динара 
распоређују се за: 

1)Израду пројектно-техничке документације за мост на некатегорисаном путу у насељу Млаковац, износ од 
600 000,00 дин са ПДВ-ом. 

2) Геомеханичке истражне радове за мост на некатегорисаном путу у насељу Млаковац, износ од 300 000,00 
дин са ПДВ-ом. 
 

Члан 2. 
О  реализацији овог Решења стараће се Одељење  за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
Члан 3.  

 
Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-45/2020  од 29.10.2020. године. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 
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          87. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/219), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 29.10.2020. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Функционална 
класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  Програм 15 - локална самоуправа, 
Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 90.000,00 динара Економско-трговачкој школи „Књаз Милош“ Горњи 
Милановац на име исплате солидарне помоћи и јубиларне награде запосленима.   

  
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

Функционална класификација 920 – Средње образовање, Програм 10 - Средње образовање и васпитање, 
Програмска активност 0001 – Функционисање средњих школа, у оквиру економске класификације 463000 – 
Трансфери осталим нивиома власти у износу од 90.000,00 динара, (алинеја  414300 – Отпремнине и помоћи у 
износу од 50.000,00 динара и алинеја 416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 
40.000,00 динара). 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијког плана буџетског корисника - Средњег образовања за 2020. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-45/2020 од 29.10.2020.године 

 
                                        

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 
 

          88. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 
101/16-др.закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 1/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 29.10.2020. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 1/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
функционална класификација 160 – Oпште jaвне услуге некласификоване на другом месту,  програм 15 – опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од  320.000,00 динара за набавку наставног средства – 
едукативне сликовнице „Руменко у саобраћају“. 

 
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Преседник општине, глава 01, 

функција 111 – Извршни и законодавни органи, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска 
активност 0002 – Функционисање извршних органа, економске класификације  423000 – Услуге по уговору (423700 
– Репрезентација) у износу од 320.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана  директног буџетског корисника – Преседник општине  за 2020. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
 
 
  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број : 3-06-45/2020 од 29.10.2020.године 
                                        

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић с.р. 
 

          89. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018, 
31/2019 и 72/2019 ), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. Закон, 
101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“ број 21/2019, 01/2020 и 16/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи 
Милановац на седници одржаној 29. 10. 2020. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 21/2019, 01/2020 и 16/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програм 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, економска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 100.000,00 динара за финансијску помоћ породици 
хероја са Кошара Милана Јевтовић.    

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

Функција 840 – Верске и остале услуге заједнице, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска 
активност 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, Економска 
класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, (481900 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама) у износу од 100.000,00 динара за финансијску помоћ породици хероја са Кошара Милана Јевтовић.   

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину. 
 
 
4. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
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  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-45/2020 од 29.10.2020.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић с.р. 

 
 

          90. 
 
 

Општинско веће Општине Горњи Милановац, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07,  83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац" број 3/2019) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 24/08), у складу са Одлуком 
о условима и начину финансирања програма од јавног интереса на територији општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 32/18) на предлог    Комисије за оцену предлога програма 
удружења везаних за социо-хманитарну област и остале програме  који искључиво  и непосредноследе  јавне 
потребе у 2020. години, на основу јавних конкурса из буџета општине Горњи Милановац, на седници одржаној 16. 
10. 2020. године, доноси: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
o расподели средстава  

за суфинансирање пројеката удружења у областима од јавног инетереса 
 на територији општине Горњи Милановац у 2020. години 

 
 
I - Средства у износу од 500.000,00 динара распоређују се за реализацију програма од јавног интереса из 

буџета општине Горњи Милановац у 2020. години – социо-хуманитарни програми следећим удружењима: 
 
 

Рбр Назив удружења 
Износ Средства која се 
додељују у динарима 

1.  Друштво дијабетичара 100.000,00 
2.  Међуопштинска организација слепих - Чачак 80.000,00 

3.  
Удружење родитеља деце са сметњама у развоју – Горњи 
Милановац 

57.000,00 

4.  Регионални инклузивни центар – Горњи Милановац 73.000,00 
5.  Удружење дистрофичара  Моравичког округа -Чачак 90.000,00 
6.  Удружење  „МС ПЛАТФОРМА“, Горњи Милановац 100.000,00 

 
 
 
 
II - Средства у износу од 1.240.000,00 динара распоређују се за финансирање програма од јавног интереса 

из буџета општине Горњи Милановац у 2020. години – остали програми који искључиво и непосредно следе јавне 
потребе, следећим удружењима: 

 
 
 
 

Рбр Назив удружења 
Износ Средства која се 
додељују у динарима 

1.  
Организација резервних војних старешина Горњи 
Милановац 

40.000,00 

2.  „ГМ Оптимист“ Горњи Милановац  70.000,00 

3.  
Удружење македонаца моравичког округа „Даме Груев“ – 
Србија Рудник 

36.000,00 
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4.  
Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова 
Србије до 1918. године – Горњи Милановац 

41.000,00 

5.  „СУБНОР“ Горњи Милановац 41.000,00 

6.  
Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих 
бораца – Горњи Милановац 

42.000,00 

7.  
Друштво српско руског пријатељства „Таково“ Горњи 
Милановац 

50.000,00 

8.  Удружење пензионера  Горњи Милановац 160.000,00 

9.  
Удружење грађана „Млади таковског краја“, Горњи 
Милановац 

20.000,00 

10.  Удружење грађана“ЕКО ОКО“, Горњи Милановац 100.000,00 

11.  
Ловачко удружење „Војвода Милан Обреновић“, Горњи 
Милановац 

360.000,00 

12.  Мото клуб „Lonely riders“ Горњи Милановац 50.000,00 

13.  
Конолошко удружење „ Таковски устанак“, Горњи 
Милановац 

50..000,00 

14.  Удружење „Два бела голуба“ Горњи Милановац 40.000,00 

15.  
Удружење „Сцио“,Горњи Миланова 100.000,00 

16.  
Удружење Рома Горњи Милановац 40.000.,00 

17.  
Удружење „Шилопајска панорама“, Горњи Милановац 
 

/ 

18.  
Друштво учитеља Горњи Милановац / 

19.  
Удружење  за неговање традиције  и одрживи развој  
таковског краја „Дичина“, Бершићи 

/ 

20.  
Удружење „Сабор“, Горњи Милановац / 

 
 
III- Одобрена средства су наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног 

програма и у складу са уговором који се закључује између Општине и Удружења а који у име Општине, са удружењем 
- носиоцем програма закључује Председник општине. 

IV-Позивају се овлашћена лица Удружења из става 1. да у року од 8 дана од дана пријема овог решења 
приступе ради закључења уговора о финансирању са Општином Горњи Милановац или ће се у противном сматрати 
да су одустали од одобрених средстава.  

V -Она удружења која су одлуком добила мањи износ средстава од тражених у обавези су да, пре закључења 
уговора о реализовању програма, ускладе буџет и план реализације програма са висином додељених средстава и 
доставе га Општинској управи, у противном ће се сматрати да су одустали од закључења уговора. 

VI-. Ово Решење служиће као основ кориснику за отварање наменског подрачуна код Управе за трезор, 
преко кога ће се, по закључењу уговора из тачке 3. овог Решења, на основу ваљане рачуноводствене документације 
вршити трансфер средстава кориснику. 

. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Општинска  управа Општине Горњи Милановац на основу Одлуке о условима и начину финансирања 
програма од јавног инетреса на територоји општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 32/2018  – у даљем тексту Одлука) , расписала Јавни конкурс за финансирање програма од јавног 
инетерса  из буџета општине Горњи Милановац у 2020.години –социо хуманитарни програми  који је  трајао од 
13.02.-28-02.2020. године и Јавни конкурс за финансирање програма од јавног инетерса  из буџета општине Горњи 
Милановац у 2020.години - остали програми, који искључиво и непосредно следе јавне потребе, исти је трајао од 
13.02.-28-02.2020. године. 

 Решењем Председника општине Горњи Милановац, образована је Комисија за оцену предлога програма 
удружења везаних за социо-хманитарну област и остале програме  који искључиво  и непосредноследе  јавне 
потребе у 2020. години („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 2/2020) чији је задатак био да на 
основу Одлуке о условима и начину финансирања програма од јавног интереса на територији општине Горњи 
Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 32/2018) и услова и критеријума наведених у 
Јавним конкурсима за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Горњи Милановац у 2020. 
години, везаних за програме удружења , сваки члан посебно изврши појединачну оцену предлога програма 
пристиглих на предметне Јавне Конкурсе  у року од 60 дана од истека рока за подношење пријава, утврди 
заједничку прелиминарну листу вредновања и рангирања пријављених програма,  објави заједничку 
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прелиминарну листу на званичној интернет страници општине Горњи Милановац и порталу Е-Управа,  размотри 
евентуалне приговоре подносиоца поднете у року од 3 дана од дана објављивања листе, донесе одлуку о истима, 
утврди коначни предлог листе вредновања и рангирања пријављених програма и достави га Општинском већу на 
доношење одлуке, најкасније 15 дана од истека рока за улагање приговора. 
 
 Конкурсом је предвиђено да је рок за подношење пријава, најкасније до 28.02.2020. године,  да Комисија, у 
року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве, утврђује заједничку прелиминарну листу вредновања 
и рангирања пријављених програма, која се објављује на интернет страници општине Горњи Милановац, огласној 
табли Општинске управе и на порталу е-Управа а да Општинско веће, на основу достављеног предлога листе 
вредновања и рангирања у року од 30 дана доноси коначну одлуку о избору програма и додели средстава. 
 
 Због проглашења епидемије заразне болести COVID 19, и увођења ванредног стања на територији 
Републике Србије од 15.03.2020.године  које  је  трајало до 6.05.2020. године, а након тога и  расписивања локалних 
и избора за народне посланике Народне Републике Србије, није било услова  да Комисија  за оцену предлога 
пројеката   удружења 
 за суфинансирање из буџета општине Горњи Милановац,  заседа и по поднетим предлозима сачини одлуке.  Такође, 
највећи број удружења је објективно  био спречен да у условима ванредног стања организују и спроведу своје 
планиране активности.  
 

Председник општине Горњи Милановац донео је решење  број: 1-401-490/2020 од 27.08.2020 године, којим 
се мења  Решење број: 1-401-238/2020, за председника  предметне  Комисије,  именована је   Заменица  председника 
Општине Јадранка Достанић. Остали чланови Комисије су: Драгана Радовић, представник Центра за социјални рад 
Горњи Милановац, др Владимир Миловановић, члан Општинског Већа Горњи Милановац, Иван Антић, запослен у 
Одељењу за локални економски развој и Александра Милошевић, начелник Одељења за финансије, рачуноводсво 
и локалну пореску администрацију. 
 
 Имајући све то у виду као и  препоруку Владе и ресорног Министарства да локалне самоуправе из буџета 
финансијски помогну рад удружења, како не би дошло до њиховог гашења, на састанку Комисије која је одржана 
дана 29.09.2020.године, једногласно је донет Закључак да се упути допис удружењима која су благовремено 
поднела предлоге пројеката по Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине 
Горњи Милановац у 2020. години за програме социо-хуманитарног карактера и програме удружења који 
непосредно и искључиво  следе јавне потребе  на територији општине Горњи Миланова,  у циљу подношења 
писаног извештаја о реализацији досадашњих активности и планираних програмских активности, које треба да се  
изведу  до краја 2020. године. Дописи су упућени на адресе 6 удужења социо хуманитарног карактера и 21 остала 
удружења од јавног интереса. 
             
 У року од седам дана од дана пријема дописа, Удружења су доставила писане извештаје на утврђеном 
обрасцу у којима је наведено које конкретно активности предложених програма су извели у току ове године, 
односно имају у плану да изведу до краја 2020. године, као и које трошкове су имали на име реализације конкретних 
активности, односно планирају да имају за активности, које треба да изведу до краја 2020. године. Планинарско-
смучарско удружење“Рудник“, једино није доставило тражени извештај,  те се сматра да је  у целости одустало од 
предложеног пројекта. 

 
 На основу напред изнетог, Комисија за оцену предлога програма удружења везаних за социо-хуманитарну 
област и остале програме  који искључиво  и непосредно следе  јавне потребе у 2020. Години, на седници одржаној 
15.10.2020. године, размотрила је предлоге пројеката удружења о досадашњим и планираним активностима, које 
треба да се изведу до краја 2020.године и предложила износе наменских средстава за реализацију истих. а сходно 
критеријумима садржаним у Одлуци. 
  

С тим у вези, Комисија је једногласно закључила, Програми Удружења чије се активности до краја 2020. 
године  не могу финансирати из средстава намењених за остала удружења од јавног интереса су следећа: 

-Удружење Шилопајска панорама“, за израду прелиминарне студије  и идејног решења  за будући голф 
терен у Давидовици, већ су издвојена средства из буџета за 2020. годину ; 

 - Друштво учитеља Горњи Милановац-  стручни семинари просветних радника-професора разредне 
наставе се већ финансирају из буџета, у складу Планом стручног усавршавања, кога   Школа доноси на почетку 
школске године.  

-Удружење  за неговање традиције  и одрживи развој  таковског краја „Дичина“, Бершићи, -пројекат који се 
тиче грађевинских радовова на  очувању старих записа реализовати   преко Савета месне заједнице Бершићи; 

 -Удружење „Сабор“-У обрасцу извештаја о активностима наводи се само  потреба набавке друштвене игре 
„Битка на Дрини“. 
 

Општинско веће је уважавајући предлог Комисије донело одлуку о одобравању програма и расподели 
средстава по Јавном конкурсу као у диспозитиву, а на основу Одлуке о условима и начину финансирања програма 
од јавног интереса на територији општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, 
бр.32/18).  
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Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред 

Управним судом у року од 30 дана од доношења. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-41/2020 од 16. 10. 2020. године 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                     Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 
 

                   АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВА     
 

          9. 
 
Р Е П У Б Л И КА   С Р Б И Ј А 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за  урбанизам,комунално-стамбене 
и имовинско правне послове  
БР: 4-02-350-191/2020 
24.08.2020.год. 
 
 

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46.став 1. Тачка 10. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“бр.72/09, 81/09, 
64/10-одлука  УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 71. и 72. Статута општине Горњи Милановац ("Општински службени гласник" 
број 3/2019), Општинска управа Горњи Милановац доноси: 
 

  РЕШЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „РАЈАЦ“  

 
1.За израду Плана детаљне регулације „Рајац“ приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну 

средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 
2.Обрађивач  Плана биће накнадно одређен у поступку избора у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама, а које ће спровести Општинска управа општине Горњи Милановац. 
3. Оквирна (прелиминарна граница) Северна граница Плана почиње од тромеђе  катастарских општина:  

Полом,  Ба и Славковица одакле иде на исток границом између катастарских општина  Полом и  Горњи Бранетићи 
са катастарском општином Славковица до кп бр. 1341 КО Горњи Бранетићи. Западна граница омеђена је  делом кп 
бр. 1859 КО Полом, до границе са кп бр. 12/2 КО Полом. Јужну границу ПДР-а чине кп бр. 12/2, 14/1, 14/2, 19, 27/2, 
29, 30, 33, 229, 234, 233, 238/2, 238/1, 215/3, 215/2, 246, 214, 213, 212, део 209, 203, 202, 201, 200, 171/5, 171/4, 170, 
169, 167, 165, део 1872, 158, 159/2, 154/1, 153, 142/3, 152, 145, 148/1, 151/7 све у КО Полом, и кп бр. 2/1, 2/2, 1/6, 
1/2, 1/1, 7/2, 8/3, 8/2, 11/6, 11/8, 11/7, 10, 11/2, 11/4, 11/5, 14/4, 27, 41/2, 43, 39/2, 44 све у КО Горњи Бањани. 
Источну  границу ПДР-а чине кп бр. 1341, 1339/6, део 1339/7, 1339/9, 1339/2, 1339/1, 1339/8, 1339/5, 1339/4, 
1339/3, 1290, 1291, 1292, 1158/2, 1301, 1306/1,1306/2,1307,1308,1310,1336/1, 1334/1, 1335/4, 1335/5, 1335/7, 
1335/1, 1335/6, 1335/3, 1332/1, 1338, 1327, 1354/3, 1354/1 и део 964 све у КО Горњи Бранетићи. 

Површина обухвата плана је око 183ха. Коначна граница планског подручја биће дефинисана у фази Нацрта 
плана.  

4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за реализацију потребних садржаја, 
спречавање дивље градње и рационално коришћење пољопривредног земљишта, а циљ израде Извештаја је да се 
сагледају сви аспекти животне средине који могу бити изложени утицају, и предвиде адекватне мере за смањење 
негативних последица на животну средину. 

5.Ово решење је донето у складу са датим мишљењем о приступању изради  Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана на животну средину, бр. 4-08-501-1325/2020 од 20.08.2020. и критеријумима за одлучивање 
у складу са Законом. 

6.Решење о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, саставни је 
део Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Рајац“, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 
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(„Сл.гл.РС“бр. 72/09, 81/09-испр. 64/2010- одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/2013- oдлука УС и 132/2014, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, и 9/2020 ). 
 Приликом израде Стратешке процене, потребно је придржавати се смерница и мера предвиђених 
Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Горњи Милановац на животну средину.  

Рајац представља заштићено подручје које се простире на територији општина Љиг и Горњи Милановац, 
на површини од укупно 1.771,58 хектара. 

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – 
исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине је обавестило јавност о поступку покретања заштите 
природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Рајац”, дана 12. јула 2019.године на 
званичном сајту министарства у делу Обавештења-заштита природе, чиме се предео сматра заштићеним и 
подразумева газдовање овим делом територије у складу са Студијом заштите и важећим Законом о заштити 
природе. 

На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I, II и III степена. 
Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја 

(„Службени гласник РС”, бр. 97/15), Предео изузетних одлика „Рајац” сврстава се у II категорију – регионалног, 
односно великог значаја. 

Подручје Рајца је у оквиру еколошки значајног подручја Републике Србије које је према Уредби о еколошкој 
мрежи („Службени гласник РС”, бр. 102/10) идентификовано под редним бр. 33 – „Ваљевске планине” и које 
обухвата просторну целину на којој се налази подручје Међународне еколошке мреже Емералд (Сувобор 
РС0000036) и одабрано подручје за дневне лептире (ПБА – Маљен-Сувобор 39). 
Простор Рајца одликују вредне карактеристике историјске и етнолошке одлике овог краја.  

Канцеларија за заштиту животне средине мишљења је да треба приступити изради стратешке процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 'Рајац'', уз поштовање свих мера и услова прописаних у 
Студији заштите Предела изузетних одлика ''Рајац'', као и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта 
''Рајац'' (Извори Црвено врело и Деспотовића врело) и Елаборат о резервама подземних вода изворишта ''Рајац'' 
(Извори Црвено врело и Деспотовића врело). 

Обзиром  на горе наведено обавезује се обрађивач да при изради Плана детаљне регулације „Рајац“ и 
Извештаја о стратешкој процени утицаја ПДР-а Рајац на животну средину, у исти уврсти мере заштите овог 
предметног подручја прописане у Плановима као и оне прописане важећим Законом о заштити природе, Законом 
о заштити животне средине и др. законима из области заштите животне средине. Носилац израде Плана детаљне 
регулације у току раног јавног увида мора да се обрати за услове Заводу за заштиту природе Републике Србије. 
 7.Ово решење објављује се у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ и представља саставни део 
документације плана. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изради предметног Плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Рајац“. 
Одељење за урбанизам комунално стамбене и имовинско правне послове, Општинске управе Горњи 

Милановац, доставило је предлог решења о приструпању стратешкој процени утицаја ПДР-а „Рајац“ на животну 
средину, а имајући у виду смернице из Просторног плана општине Горњи Милановац. 

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“бр.135/04 и 88/10), 
Стручна служба доставила је на мишљење предлог Решења о приступању изради стратешке процене утицаја ПДР-
а на животну средину,  Канцеларији за заштиту животне средине Општинске управе Горњи Милановац, где је дато  
позитивно мишљење на Предлог решења. 

На основу наведеног, Општинска управа Г.Милановац донела је Решење као у диспозитиву. 
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, 
   КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО 
                       ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ         
              Зоран Дрињаковић  
 
                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК   

                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                                                           Дејан Вељовић с.р.    
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